האגף האקדמי

ינואר 3102
רשימת מוסדות להשכלה גבוהה
חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח  8591 -מסמיך את המועצה להשכלה גבוהה ,שהיא המוסד הממלכתי
לענייני ההשכלה הגבוהה במדינה ,לאשר למוסד חינוך להפוך למוסד להשכלה גבוהה ולהסמיכו להעניק
תארים אקדמיים.
שלבי האקדמיזציה של תכניות לימודים חדשות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה הם אלה:
שלב אישור פרסום ,הרשמת סטודנטים והתחלת לימודים  -ניתן על סמך בדיקות ראשוניות של תכנית
הלימודים ,ובהסתמך על המלצת ועדה מקצועית שהוקמה ע"י המועצה .בשלב זה המוסד עדיין אינו מוסמך
להעניק תואר אקדמי בתכנית.
רשת בטחון  -בשלב אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה ,חייב כל מוסד להציע "רשת
ביטחון"  ,שהיא תכנית לימודים שבה מוסד מוכר להשכלה גבוהה מוסמך להעניק תואר אקדמי בתחום זהה
או קרוב לתחום המבוקש על ידי המוסד הפונה" .רשת הביטחון" יכולה להיות מוצעת על ידי המוסד עצמו על
סמך תכנית לימודים המתקיימת בו ,או על סמך תכנית לימודים המתקיימת במוסד אקדמי אחר .מוסד מעניק
הרשת מתחייב לקלוט תלמידים לתוכנית הלימודים בתחום דעת זהה או דומה במקרה שהמוסד לא יוסמך
בסופו של דבר להעניק תואר אקדמי בתחום המבוקש על ידו.
שלב ההסמכה – בשלב זה מסמיכה המועצה את המוסד המוכר להשכלה גבוהה להעניק תואר אקדמי
בתכנית.
שלבי האקדמיזציה של מוסד חדש הם אלה:
שלב ההיתר – מהווה למעשה אישור לפתיחה ולקיום של מוסד להשכלה גבוהה .שלב זה כולל גם את שלב
אישור פרסום והרשמה כאמור לעיל .בשלב זה המוסד עדיין אינו מוכר כמוסד להשכלה גבוהה ואינו מוסמך
להעניק לבוגריו תואר אקדמי.
שלב ההכרה וההסמכה – בשלב זה מכירה המועצה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה ומסמיכה אותו להעניק
תואר אקדמי .מוסד מוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה הוא תאגיד כשר לתבוע ולהיתבע והוא נהנה
מחופש פעולה אקדמי ומנהלי .הסמכת המוסד להעניק תואר אקדמי מתייחסת לתכניות ספציפיות שנבדקו
ואושרו על ידי המועצה.
בהתאם למדיניות המועצה ,מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות מקבלים הכרה ו/או הסמכה
זמניות לתקופות מוגבלות ,כאשר בתום התקופה נקבעה נבדקת שוב התכנית מבחינת רמתה האקדמית .באשר
לאוניברסיטאות – הדבר אופציונאלי ולגופו של עניין ותכנית.
ברשימה המצ"ב חולקו המוסדות לשתי קטגוריות עיקריות( :א) אוניברסיטאות; (ב) מוסדות להשכלה גבוהה
אחרים .בקטגוריה השנייה צוין שלב האקדמיזציה שבו נמצא המוסד ופורטו התכניות הנלמדות בו ושלבי
האקדמיזציה בהם הן נמצאות (במוסדות להכשרת מורים לא צוין פירוט התוכניות).
יש לציין שיתכן שתכניות לימודים שונות נמצאות בשלבי אקדמיזציה שונים באותו מוסד .הדבר צוין במפורש
ברשימת המוסדות המצורפת במידת הצורך.
הערה :המועצה להשכלה גבוהה אינה מטפלת בכל הקשור בקבלת תלמידים .המתעניין יפנה למוסד עצמו
לשם קבלת מידע על תחומי הלימוד בו ,תנאי ההרשמה ,תנאי הקבלה וכו'.
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 .0האוניברסיטה העברית בירושלים
הר-הצופים ,ירושלים מיקוד  ,91905טלפון  02-5882111פקס.02-5811023 :

 .3הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
קריית הטכניון ,חיפה ,מיקוד  ,32000טלפון  04-8292111פקס.04-8325537 :

 .2אוניברסיטת תל-אביב
רמת אביב ,ת"ד  ,05393תל-אביב ,מיקוד  ,69978טלפון  03-6408111פקס.03-6407174 :

 .4אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן ,מיקוד  ,52900טלפון  03-5318111פקס.03-5352423 :

 .5אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל ,חיפה ,מיקוד

 ,31905טלפון  04-8240111פקס04-8342101 :

 .6אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת"ד  ,390באר-שבע ,מיקוד  .84105טלפון  08-6461111פקס.31 -3945909 :

 .7מכון ויצמן למדע
רחובות ,מיקוד  ,76100טלפון  08-9342111 ,08-9343111פקס.08-9344100 :
הערה :במכון ויצמן למדע מתקיימים במסגרת מדרשת פיינברג לימודים לתארים מתקדמים תואר
שני ושלישי בלבד.

 .8האוניברסיטה הפתוחה

רח' רבוצקי  ,831ת.ד ,131 .רעננה  ,90834טלפון35-4418838 :

 .9אוניברסיטת אריאל בשומרון
ת.ד , 0 .אריאל ,מיקוד  .99104טל ;30- 5339888 :פקס.30 -5039918 :
המועצה להשכלה גבוהה הכירה בתארים הבאים בהמשך להסמכה שניתנה למרכז על ידי המועצה
להשכלה גבוהה יהודה ושומרון (מל"ג יו"ש):
בוגר במדעים ( )B.Sc.בתוכניות הבאות:
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה,
 הנדסת תעשיה וניהול;
 כימיה ביולוגית;
 ביולוגיה מולקולרית;
 פיסיקה;
 הנדסת כימיה וביוטכנולוגיה;
 הנדסת מכונות-מכטרוניקה;
 מתמטיקה ומדעי המחשב;
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 מדעי התזונה;
"בוגר" ( )B.A.בתוכניות הבאות:
 מדעי ההתנהגות;
 עבודה סוציאלית;
 מינהל מערכות בריאות;
 רב תחומי במדעי החברה והרוח;
 כלכלה ומינהל עסקים;
 לימודי ישראל במזרח התיכון;
 הפרעות בתקשורת (עד נובמבר ;)8388
 תקשורת (עד ספטמבר ;)8388
"בוגר" ( )B.A.בתוכניות הבאות במתכונת דו-חוגית:
 כלכלה (עד פברואר )8389
 לימודי א"י והסטוריה
 המזרח התיכון
 סוציולוגיה ,אנטרופולוגיה
 מדעי המדינה
 פסיכולוגיה
 קרימינולוגיה
כמו כן הכירה המל"ג בתואר בתוכניות הלימודים הבאות:
 תואר שני  M.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 בוגר בפיזיותרפיה (;)B.P.T
 בוגר בארכיטקטורה (;)B.Arch.
 בוגר בטכנולוגיה ( )B.Tech.בהנדסה אזרחית;
 תואר שני  M. A .ללא תזה ,בעבודה סוציאלית;
 תואר שני  M.A.עם וללא תזה בפסיכולוגיה (הכרה לשנתיים מיוני  .8383הוארכה ההכרה עד
נובמבר ;)8388
 תואר שני ( MBAללא תזה) בכלכלה ומינהל עסקים;
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ב .מוסדות להשכלה גבוהה אחרים
()0

בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
הר-הצופים ,ת.ד ,24046 .ירושלים  ,91240טלפון  02-5893333פקס02-5823094 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
" בוגר באמנות" ( (B.F.Aבמחלקות :אמנות ,צילום ,צורפות ,עיצוב קרמי;
" בוגר בעיצוב" (  (B.Des.במחלקות :תקשורת חזותית ,עיצוב
תעשייתי;
" בוגר בארכיטקטורה" (  .(B.Arc.במחלקה לארכיטקטורה.
" בוגר באמנות" ( )B.F.Aבאמנויות המסך.
" מוסמך בעיצוב" ( )M.Des.בעיצוב תעשייתי.
" מוסמך באומנויות" ( ( (M.F.Aבתכנית משותפת באמנויות לבצלאל
והאוניברסיטה העברית בירושלים)
" מוסמך באמנויות" ) (M.F.Aללא תזה בתכנית לימודים עצמאית של בצלאל.
בצלאל יוכל להעניק את התואר בתכנית העצמאית בסוף שנה"ל תשס"ט ,המועד
שבו מחזור הלימודים הראשון (תשס"ח) יסיים את לימודיו.
" מוסמך בעיצוב אורבני" ) (M.Urb.Desללא תזה בעיצוב אורבני.
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים:
תואר שני ( (M.A.במדיניות ותיאוריה של האמנויות.

()3

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר)
גבעת רם ,ירושלים מיקוד  ,91904טלפון  02-6759911פקס.02-6527713 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
" בוגר במוסיקה" ( (B.Musבמחלקות :המחלקה לכלי תזמורת ,המחלקה לכלי מקלדת ,
המחלקה
וואקלית ,המחלקה למוסיקה מזרחית ,המחלקה לניצוח ,המחלקה לקומפוזיציה.
" בוגר בהוראת מוסיקה" (.(B.Ed.Mus.
" בוגר במחול" ( (B.Danceבמחלקה למחול.
" בוגר במחול" ( (B.A.Danceבשיתוף עם האוניברסיטה העברית.
" בוגר במוסיקה" ) (B.Musבמוסיקה רב-תחומית.
" מוסמך במוסיקה" ( (M.Mus.בשיתוף עם האוניברסיטה העברית.
" מוסמך במוסיקה" ) (M.Musבתכנית עצמאית.
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים:
תואר ראשון ( (B.Musבמוסיקה רב-תחומית.
תואר שני  M.Danceבמחול ללא תיזה
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בית ספר גבוה לטכנולוגיה – מכון לב ירושלים
רח' הוועד הלאומי  21ירושלים .ת.ד 16031 .ירושלים מיקוד  ,91160טלפון38 -3495888 :
פקס:38-3498893 :
קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים:
 תואר ראשון "בוגר במדעים " ( - (B.Sc.בפיסיקה/הנדסת אלקטרואופטיקה;
 תואר ראשון "בוגר במדעים " ( - (B.Sc.בהנדסת אלקטרוניקה;
 תואר ראשון "בוגר במדעים" (  - )B.Sc.בפיסיקה שימושית  /הנדסה רפואית;
 תואר ראשון "בוגר במדעים" (  - )B.Sc.בהנדסת תוכנה;
 תואר ראשון "בוגר במדעים" ( - )B.Sc.במדעי המחשב;
 תואר ראשון "בוגר במדעים" ( - )B.Sc.בהנדסת תעשיה וניהול;
 תואר ראשון "בוגר במדעים" ( - )B,Sc,בהנדסת מערכות תקשורת;
(Bachelor of Managerial
 תואר ראשון "בוגר"  B.A.ב"חשבונאות ומערכות מידע"
;)Accounting and Information Systems
 תואר ראשון "בוגר  "B.A.ב"ניהול ושיווק טכנולוגיה" & (Bachelor of Tech. Manage.
);Marke.
 תואר ראשון "בוגר בסעוד" ) (B.S.Nבסעוד.
 תואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים ללא תיזה.
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים :
תואר שני  M.Scבהנדסת מערכות מתוקשבות ללא תיזה.
משנת הלימודים תשע"א למוסד אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)
במסלול על-יסודי במדעי המחשב ובפיזיקה.

()4

שנקר – בית-ספר גבוה להנדסה ,עיצוב ואמנות
רח' אנה פרנק  ,12רמת-גן מיקוד  ,52526טלפון  03-6110000פקס.03-7521141 :
קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים:
" בוגר בעיצוב (טקסטיל)" – "(."B. Design (Textile
" בוגר בעיצוב (אופנה)" – "(.”B. Design (Fashion
" בוגר בעיצוב (תכשיטים)" – ")."B. Design (Jewelry
" בוגר במדעים" ( )B.Sc.ב :הנדסת פלסטיקה; הנדסה כימית; הנדסת אלקטרוניקה; הנדסת
תוכנה ,הנדסת תעשיה וניהול.
" בוגר בעיצוב" ( )B.Des.ב :עיצוב תעשייתי; תקשורת חזותית.
" בוגר בעיצוב" ( )B.Des.ב :בעיצוב פנים-מבנה וסביבה.
" בוגר באמנות" ) (B.F.Aבאמנות רב-תחומית.
 תואר שני "מוסמך במדעים" ) (M.Sc.עם ובלי תזה בהנדסת פלסטיקה
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים לקראת:
תואר שני "מוסמך בעיצוב" ) (M.Desעם ובלי תזה בעיצוב אופנה ,טקסטיל ,תכשיטים
ואביזרים.
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המרכז האקדמי רופין
עמק חפר ,מיקוד  ,93893טלפון  35 -1510303או;  8-133-133-103פקס35 -1510353 :
קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים:
 בוגר ) (B.A.ב :כלכלה ומינהל; כלכלה וחשבונאות; מינהל עסקים; מדעי ההתנהגות.
" בוגר במדעים" ( )B.Sc.ב :מדעי הים והסביבה הימית; הנדסת חשמל ואלקטרוניקה;
הנדסת תעשיה וניהול; בהנדסת מחשבים ,ובביוטכנולוגיה ימית .
" מוסמך" ב :במינהל עסקים ללא תזה ( ,)M.B.Aבהגירה ושילוב חברתי ) (M.Aללא תזה,
פסיכולוגיה קלינית ) (M.Aללא תזה .
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים לקראת:
 תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסה רפואית.
 תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.S.Nבסיעוד
 תוכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה ) (M.Aבלוגיסטיקה ומערכות ימיות

()6

המסלול האקדמי של המכללה למינהל
שד' יצחק רבין  ,4ת.ד ,89340 .ראשון לציון 49853
טלפון ;30 -5309888 :פקס30 -5309938 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים:
" בוגר במשפטים" (.)LL.B.
 בוגר ( ) B.Aב :מינהל עסקים; כלכלה וניהול; מדעי ההתנהגות; תקשורת (בתכנית לימודים
במתכונת דו -חוגית :תקשורת וניהול); בקרימינולוגיה ואכיפת חוק (לסטודנטים שהחלו
לימודיהם עד לשנה"ל תשס"ט בלבד).
" בוגר במדעים" ( (B.Sc.במדעי המחשב.
" בוגר בעיצוב פנים" (].)B.Design [Interior
" מוסמך במינהל עסקים" ( )M.B.Aעם תיזה וללא תיזה.
 מוסמך ( )M.A.בייעוץ ופיתוח ארגוני ללא תיזה.
 מוסמך ( )LL.M.במשפטים עם תיזה וללא תיזה.
 תואר שני ( )M.A.ללא תיזה בלימודי משפחה.
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית לימודים לקראת:
 תואר ראשון ) (B.Aבתיאטרון ומופע.
 תואר ראשון ( )B.Aבפסיכולוגיה.
 תואר שני ( )M.B,Tבמיסים בעסקים.
 תואר שני ( )M.Aבתקשורת.
 תואר שני ( )M.Aבכלכלה יישומית.
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מכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה
ת.ד 78 .כרמיאל  ,20101טל 04-9901911 :פקס04-9882016 :
קיבלה הכרה והוסמכה להעניק את תואר "בוגר במדעים" (: (B.Sc.
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה;
 הנדסת תעשיה וניהול;
 הנדסת מכונות;
 הנדסת ביוטכנולוגיה;
 הנדסת תוכנה
 הנדסת מערכות מידע.
 תואר "מוסך במדעים"  M.Sc.ללא תזה בהנדסת מערכות
 תואר "בוגר במדעים"  B.Sc.במתמטיקה יישומית
 תואר "מוסך במדעים"  M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה
 תואר "מוסך במדעים"  M.Sc.ללא תזה בביוטכנולוגיה
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים לקראת:
 תואר "בוגר במדעים"  B.Sc.בהנדסה אופטית
 תואר "מוסך במדעים"  M.Sc.ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול
משנת הלימודים תשע"א למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)
במסלול העל-יסודי בתחומי ההנדסה ובמתמטיקה.

()8

המכללה האקדמית של תל-אביב יפו
רח' רבנו ירוחם יפו  .86063טל 03-5211844 :פקס12 -5300873 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 בוגר ) (B.A.ב :חברה-פוליטיקה; מדעי ההתנהגות; כלכלה וניהול; מדעי המחשב (מתכונת
דו-חוגית);
 ניהול מערכות מידע.
" בוגר במדעים" ( )B.Sc.במדעי המחשב (מתכונת חד-חוגית).
" מוסמך במדעים" ( )M.Sc.במדעי המחשב.
 מוסמך ( )M.A.בפסיכולוגיה ,בתכניות :פסיכולוגיה קלינית; פסיכולוגיה רפואית;
נאורופסיכולוגיה שיקומית; פסיכולוגיה תעסוקתית.
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות לקראת:
 תואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד.

()9
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המכללה האקדמית הדסה ירושלים
רח' הנביאים  ,04ירושלים טל 38 -3858588 :פקס38 -3893385 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
" בוגר במדעי המעבדה הרפואית" ).(B.Med.lab.Sc.
" בוגר באופטומטריה" (.)Bachelor of Optometry
" בוגר במדעים" ( (B.Sc.במדעי המחשב; מדעי בריאות הסביבה.
" בוגר" ) (B.A.בהפרעות בתקשורת.
" בוגר במדעים" ( )B.Sc.בביוטכנולוגיה.
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"מוסמך באופטומטריה" ( )M.Optomבמדעי הראיה ואופטומטריה.
תואר בוגר ) (B.A.בתקשורת צילומית.
תואר בוגר ) (B.Des.בעיצוב תעשייתי מכליל.
תואר ראשון ( )B.A.בניהול ארגוני שירות.
תואר שני ) (M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב.

ניתן אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות לקראת:
 תואר ראשון ) (B.A.בפוליטיקה ותקשורת.
 תואר שני ) (M.A.בהפרעות בתקשורת.
( )01המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן
ד.נ .עמק יזרעאל  .19300טל ;39- 3980980 :פקס .39 -3980994
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
תואר בוגר ) (B.A.ב :לימודים רב-תחומיים (במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית);
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה (מתכונת דו-חוגית) במדע המדינה (במתכונת דו חוגית); מדעי
ההתנהגות; כלכלה וניהול; מינהל מערכות בריאות; שירותי אנוש; תקשורת; פסיכולוגיה
(במתכונת דו-חוגית);חינוך (במתכונת דו -חוגית); מערכות מידע ניהוליות; סיעוד ; כלכלה דו
חוגי (לתלמידי ם שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"א ותשע"ב בלבד) ; קרימינולוגיה דו
חוגי.
תואר שני ללא תזה ( )M.A.בייעוץ חינוכי;
תואר שני ) (M.Aבייעוץ ופיתוח ארגוני ללא תזה.
( )00המכללה האקדמית תל-חי
ד.נ .גליל עליון  .12110טל'  ;04-6900888פקס.04-6950697 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
" בוגר במדעים" ( )B.Sc.ב :ביוטכנולוגיה; מדעי הסביבה; מדעי התזונה; מדעי המחשב
(מתכונת חד-חוגית) ,במדעי המזון
 בוגר ) (B.A.ב :חינוך (חד חוגי ודו חוגי); עבודה סוציאלית; כלכלה וניהול (חד חוגי ודו
חוגי); לימודים רב-תחומיים (חד -חוגי ודו-חוגי); מדעי המחשב (מתכונת דו-חוגית)(B.A.) ,
בפסיכולוגיה – במתכונת דו חוגית.
 )M.Sc.( בביוטכנולוגיה עם וללא תזה
 )M.A.( בעבודה סוציאלית
 )B.A.( בשרותי אנוש – במתכונת דו חוגית
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודים לקראת תואר:
 )B.Sc( בזואו טכנולוגיה
 )B.A( בפסיכולוגיה במתכונת חד חוגית.
 )B.A( בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו חוגית
 תואר שני ( )M.A.ללא תזה ב"טיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה"
 תואר שני ( )M.A.ללא תזה בלימודי גליל
 תואר שני ( )M.Sc.על וללא תזה במדעי התזונה
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( )03המכללה האקדמית נתניה
רח' קיבוץ גלויות  , 83קרית יצחק רבין ,נתניה 98039
טל'  35 -1334444פקס – 35 -1334488
קיבלה הכרה והסמכה להעניק את התארים הבאים:
 בוגר במשפטים (.)LL.B.
 בוגר ( )B.Aב :מנהל עסקים; מדעי ההתנהגות; ביטוח; תקשורת; בנקאות ושוק ההון.
 בוגר במדעים ( )B.Sc.ב :מדעי המחשב; מדעי המחשב והמתמטיקה.
 מוסמך במינהל עסקים (,)M.B.A.
 תואר שני ) (LL.M.במשפטים,
 תואר שני )(M.Aבתקשורת;
 תואר שני ) (M.Aבהתנהגות ארגונית .

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

( )02המרכז הבינתחומי בהרצליה
רח' כנפי נשרים ת.ד ,834 .הרצליה 93893
טל'  ;35- 5984848פקס35– 5930383 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים:
" בוגר במשפטים" (.)LL.B.
 בוגר ( )B.Aב :מנהל עסקים; מדעי המחשב; ממשל.
" מוסמך במינהל עסקים" ( .)MBAעם וללא תזה.
" מוסמך במדעים" ( )M.Scבמדעי המחשב עם וללא תזה.
 תואר שני ( )LL.M.במשפטים.
 תואר ראשון ( )B.Aבפסיכולוגיה
 תואר ראשון ) (B.Aבתקשורת
 תואר שני ( )M.A.בממשל עם תיזה/בלי תיזה
 תואר שני ) (M.Aבהתנהגות ופיתוח ארגונים עם וללא תזה
כמו כן קיבל אישור פרסום לתכנית הבאות:
 תואר ראשון בכלכלה
 תואר ראשון ) (B.Aדו חוגי בקיימות; כלכלה; ממשל.
 תואר ראשון משולב במשפטים ) (LL.B.ובפסיכולוגיה )(B.A.
( )04אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה ,רח' בני אפרים  ,881תל אביב 35834
טלפון8-133-04-04-83 ;30 – 4311333:
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק תואר "בוגר במדעים" ()B.Sc.
 בהנדסת תוכנה;
 בהנדסה מכנית;
 בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה;
 בהנדסה רפואית;
 ובהנדסת תעשייה וניהול;
תואר שני  M.Sc.ב:
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 בהנדסת מערכות (ללא תיזה)
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני
 M.Sc. ללא תזה בהנדסת אנרגיה.

( )05המכללה האקדמית ספיר
קריית החינוך שער הנגב ,ד.נ .חוף אשקלון ,מיקוד  45839טל ;31- 3138138 :פקס:
.3155988-31
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
בוגר ( )B.A.ב :תקשורת ,יצירה וביקורת; מינהל ומדיניות ציבורית; ניהול ובקרה
תעשייתית; מערכות תוכנה; לוגיסטיקה; שיווק טכנולוגי; רב תחומי ,כלכלה יישומית
וניהול.
 בוגר ( )B.F.A.באמנויות הקול והמסך.
 בוגר ( )B.S.Wבעבודה סוציאלית
 תואר שני ( )M.A.במנהל ומדיניות ציבורית.
 תואר ראשון ( )B.Aבניהול המשאב האנושי.
 תואר ראשון ( )B.Aבתרבות ,יצירה והפקה.
 תואר ראשון ( )B.A.בכלכלה וחשבונאות.
 תואר ראשון ( )LL.Bבמשפטים.
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני:
 )M.A.( ו ( )M.F.A.ללא זה בקולנוע – הפקה ותיאוריה
 כמו כן ,במכללה מתקיימים לימודים בהנדסה שנה א' בלבד ,בכימיה ומדעי החיים שנה א'
בלבד.
( )06המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (קמפוסים בבאר שבע ואשדוד)
ת.ד ,99.באר-שבע  19833טל ;31- 3949338/8 :פקס31 -9949339 :
((B.Sc.

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק תואר אקדמי "בוגר במדעים"
בהתמחויות הבאות:
הנדסת תעשיה וניהול; הנדסת חשמל ואלקטרוניקה; בהנדסה כימית ,בהנדסת תוכנה ובהנדסת
מכונות.
"בוגר בטכנולוגיה" ) (B.Tech.בהנדסה אזרחית .
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (: (M.Sc.
בהנדסת תוכנה ללא תיזה
( )07מכללת שערי משפט – המכללה ללימודי משפט
ת.ד 838 .הוד השרון 99838
טלפון;  35– 4939455פקס – 35 -4939418

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק תואר "בוגר במשפטים" (.)LL.B.
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים הבאות:
 תואר ראשון בחשבונאות ) (B.Aפסיכולוגיה )(B.A
 לתואר שני ) (M.A.ללא תזה במשפט עברי
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 תואר שני לא מחקרי במשפטים )(LL.M.

( )08מכון טכנולוגי חולון
רח' גולומב  ,98ת.ד 039 .חולון  ; 91838טל'30 -9383989 ;30- 9383930 :
קיבל הכרה והסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" : B.Sc.
 בניהול טכנולוגיה; בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה; במדעי המחשב; במתמטיקה שימושית.
 הסמכה להעניק תואר בוגר בעיצוב במסלול "עיצוב תעשייתי" ).(B.Design
 הסמכה להעניק תואר בוגר בעיצוב במסלול "עיצוב פנים" ).(B.Design
 הסמכה להעניק תואר בוגר בעיצוב במסלול "תקשורת חזותית" ).(B.Design
 הסמכה להעניק תואר "בוגר" ( )B.A.בטכנולוגיות למידה.
 הסמכה להעניק תואר "מוסמך במדעים" ( )M.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ללא תיזה.
 הסמכה להעניק תואר מוסמך ( )M.Sc.בניהול טכנולוגיה ללא תיזה.
 הסמכה זמנית להעניק תואר "מוסמך" ( )M.Designבעיצוב משולב ללא תיזה
( )09המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ת.ד 198 .מגדלי ויטה בני ברק 98831
טל 30- 3333133 :פקס3333143 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה ציבורית

קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק תארים:
" בוגר במשפטים" (,)LL.B.
 תואר ראשון ( )B.A.במנהל עסקים
 תואר ראשון ) (B.Aבחשבונאות.
ניתן אישור פרסום לתכניות הלימודים לתואר ראשון משולב:
 במשפטים ) (LL.B.ובמנהל עסקים )(B.A.
 תואר ראשון ) (B.A.בתקשורת
( )31המכללה האקדמית להנדסה בירושלים
רמת בית-הכרם; ת.ד ,0933 .ירושלים .58309
טל ;38- 3911333 :פקס38 – 39111338 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק תואר אקדמי "בוגר במדעים"
(:)B.Sc.
בהנדסת חומרים מתקדמים ,בהנדסת תוכנה; הנדסת תעשיה וניהול ,הנדסת אלקטרוניקה
והנדסה פרמצבטית.
קיבלה אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים:
בהנדסת מכונות לתואר ראשון .B.Sc.
( )30הקריה האקדמית אונו
רח' צה"ל  ,839ת.ד 495 .קרית אונו .99333
טל ,30 -9088111 :פקס12 -9093883 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבלה הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
ע מ ו ד | 11

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

" בוגר במשפטים" (.)LL.B.
 בוגר ( )B.Aבמנהל עסקים ,ללא פירוט התמחויות.
" מוסמך במנהל עסקים" ( ,)M.B.Aללא פירוט התמחויות.
 תואר ראשון  B.O.Tבריפוי בעיסוק
 תואר ראשון ( )B.Aבהפרעות בתקשורת
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הלימודים הבאות:
 תואר ראשון ( )B.Aבפרסום ותקשורת שיווקית
 תואר שני ( )LL.Mעם וללא תזה במשפטים
 תואר ראשון ( (B.Musבמוסיקה רב-תחומית
 תואר ( )B.P.Tבפיזיותרפיה
( )33מכון שכטר למדעי היהדות
ת.ד ,83313 .ירושלים 58833
טלפון ;38 -3453499 :פקס.38 -3453193 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה במדעי
היהדות.
( )32המכללה האקדמית אשקלון –
רח' יצחק בן צבי  ,88ת.ד ,5348 .אשקלון 41888
טל ;31-3415888 :פקס31-3415835 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 תואר ראשון ( (B.S.W.בעבודה סוציאלית (כולל תכנית ההסבה בעבודה סוציאלית)
 תואר ראשון ( )B.Aבכלכלה וניהול
 תואר ראשון ( )B.A.בקרימינולוגיה (במתכונת חד חוגית ובמתכונת דו חוגית)
 תואר ראשון ( )B.Aבכלכלה ובנקאות
 תואר ראשון ( )B.Aבכלכלה ולוגיסטיקה
 תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב
 תואר ראשון ( )B.Aבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (במתכונת דו חוגית)
 תואר ראשון ( )B.Aבפוליטיקה וממשל (במתכונת דו חוגית).
 תואר ראשון ( )B.Aבפסיכולוגיה (במתכונת חד חוגית ובמתכונת דו חוגית).
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכניות לימודים לקראת:
 תואר ראשון (( )B.Aבלימודי ארץ ישראל (במתכונת דו חוגית)
 תואר ראשון ( )B.A.בלימודי תיירות ופנאי (במתכונת דו חוגית)
( )34המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
צמח ד.נ .עמק הירדן 89808
טל ;8-133-835383 ,39-3390488 :פקס39-3390439 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק את התארים הבאים:
 תואר ראשון בלימודי תיירות ומלונאות
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 תואר ראשון ( )B.Aבתקשורת
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ()B.Sc.
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים לקראת:
 תואר ראשון ) (B.Aבמדעי ההתנהגות ותואר ראשון ) (B.Aבלימודי ארץ ישראל
ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימוד לקראת תואר ראשון :B.Sc.
 הנדסת תוכנה
 הנדסת תעשיות מים
 מערכות מידע

( )35מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים
רח' עם ועולמו  ,1גבעת שאול ,ת.ד09090 .
ירושלים.58090 ,
טל ;38 – 3955000 :פקס38 -3981195 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו נתמך
שאינו נתמך מן הקופה הציבורית

 קיבל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים:
"בוגר" ) (B.A.במנהל עסקים;
מוסמך" ) (M.A.ללא תיזה במדעי היהדות.
 ניתן אישור פרסום והרשמה ל 2-תכניות במתכונת דו-חוגית לתואר ראשון:
בהיסטוריה יהודית ,מחשבת ישראל ותורה שבעל פה.
 כמו כן ניתן אישור פרסום לתכנית הלימודים הבאות:
לימודי ירושלים וארץ ישראל :ישוב ,אוכלוסייה וחברה;
חינוך וחברה
תואר שני ) (M.BA.ללא תזה במנהל עסקים
( )36המרכז האקדמי פרס
המרכז האקדמי רחובות הנביאים 1
ת.ד  081רחובות 43883
טל ;31-5053983 :פקס31-5053985 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק
 תואר ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים ובמדעי ההתנהגות;
 תואר שני ) (M.B.Aללא תזה במנהל עסקים.
כמו כן ,ניתן אישור פרסום לתוכניות הלימודים הבאות:
 תואר ראשון במשפטים )(LL.B
 תואר ראשון בחשבונאות )(B.A.
 תואר ראשון במדעי התזונה ()B.Sc.
 תואר שני ללא תזה ) (M.A.בפסיכולוגיה חינוכית
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( )37המכללה האקדמית צפת
רח' ירושלים  ,88ת.ד ,833 .צפת.80833 ,
טל' ;39-3584403 :פקס.39-3584409 :
קיבלה הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק את התארים הבאים:
 בוגר ) (B.A.בעבודה סוציאלית.
 בוגר ) (B.A.במדעי ההתנהגות.
 בוגר ) (B.P.T.בסיעוד.
 בוגר ) (B.A.בלימודי ספרות ,אמנות ומוסיקה.
 בוגר ) (LL.B.במשפטים.
כמו כן ,ניתן אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות:
 תואר ראשון ) (B.Aב :פיזיותרפיה;
 מערכות מידע קהילתיות;
 ב.א .רב-תחומי;
 מיסטיקה ורוחניות.

( )38המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
רח' היוצרים  8אור יהודה
טל ,304099999 :פקס304099999 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק:
תואר שני ללא תזה ( )M.Aבייעוץ חינוכי.

תואר שני ללא תזה ( )M.B.Aבמנהל עסקים -ללא פירוט התמחויות על התעודה

תואר שני ללא תזה ( )M.Aבחינוך -ללא ציון התמחויות על התעודה.

תואר שני ( )M.Aבחינוך בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך.

תואר ראשון ( )B.Aבחינוך.

תואר ראשון ( )B.Aבפסיכולוגיה.

תואר ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים.

ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות.

( )39המרכז האקדמי כרמל
שער פלמ"ר  9ת.ד ,00158 .חיפה 00308
טל 39-1393093 :פקס39-1393094 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק:
 תואר ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים לשנתיים בלבד.
 תואר ראשון במשפטים ( ) LL.Bלשנה אחת בלבד.
כמו-כן ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הלימודים הבאות:
 (B.A( במתכונת דו-חוגית ב:מנהל ציבורי; כלכלה; לוגיסטיקה; ב .א .רב תחומי.
ע מ ו ד | 14

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

( )21המוסד האקדמי נצרת
ת.ד 50228.נצרת מיקוד 16000
טל 04-6555851`; 04-6013965 :פקס072-2448208 :

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור ,פרסום והרשמת סטודנטים לתוכניות
הלימודים הבאות :
 תואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה
 תואר ראשון ) (B.Aבתקשורת
( )20המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה ,אורט הרמלין ,מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית
נתניה
ת.ד 8168 .המחקר  3א.ת חדש ספיר נתניה מיקוד 43514
טל 19-8936311093 :פקס19-8851627 :
קיבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור ,פרסום והרשמת סטודנטים לתוכניות
הלימודים הבאות:
" בוגר במדעים" ) (B.Sc.בהנדסה רפואית
" בוגר במדעים" ) (B.Sc.בהנדסת מכונות
" בוגר במדעים" ) (B.Sc.בהנדסת אלקטרוניקה.

( )23המכללה האקדמית גליל מערבי
הקריה להשכלה ,ת"ד  ,8889עכו – 89888
טל 39-5389839 :פקס39-5389083 :
קיבלה קיבל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק :
 תואר ראשון ( )B.A.בלימודי שימור
כמו כן ,ניתן אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכניות לימודים לקראת תואר ראשון )(B.A

ב:
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( )22המכללה האקדמית אחווה
ד.נ .שקמים  ;45133טלפון ;31-1911850/898 :פקס31-1911898 :
קיבלה היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור ,פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית
הלימודים הבאה:
" בוגר במדעים" ( (B.Scבמדעי החיים.
כמו כן יש אישור פרסום לתכנית הלימודים לתואר ראשון
" בוגר" ( ) B.Aבפסיכולוגיה
 בוגר ) (B.Sc.מדעי הסביבה
( )24המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ
רח' פנחס רוטנברג  14רמת גן 30-3485544 98849

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבלה הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 השלמה לקראת תואר ראשון בסיעוד
 תואר שני ) (M.A.ללא תזה בייעוץ חינוכי
 תואר שני ) (M.A.ללא תזה במנהל מערכות בריאות.
בנוסף ,למכללה ואישור ,פרסום והרשמת סטודנטים לתוכניות לימודים לקראת:
 תואר ראשון בסיעוד;
 תואר ראשון בניהול טכנולוגיות מידע;
 תואר ראשון בניהול במערכות בריאות;
( )25המרכז האקדמי דן
רח' הסיבים  08פתח תקוה 12-7167108

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה להשכלה גבוהה ואישור ,פרסום והרשמת
סטודנטים לתוכניות הלימודים הבאות:
 במדעי המחשב), (B.Sc
 במערכות מידע ניהוליות )(B.A.
 במנהל עסקים )(B.A.

( )26המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
רח' הארזים  ,8נתניה19-8656510 ,

מוסד להשכלה גבוהה שאינו
נתמך מן הקופה הציבורית

קיבלה היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור ,פרסום והרשמת סטודנטים
לתוכניות לימודים לקראת:
 תואר ראשון ( )B.A.במדעי ההתנהגות;
 תואר שני ללא תזה בחברה ואמנויות;
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תואר שני ללא תזה ( )M.Aבטיפול באמצעות אמנויות :טיפול באמצעות אמנויות -טיפול
בדרמה; טיפול באמצעות אמנויות -טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות -טיפול
בתנועה ובמחול; טיפול באמצעות אמנויות  -טיפול באמנות חזותית.

ג .מוסדות להכשרת מורים
הערה :בחלק מהתוכניות ניתן אישור פרסום והרשמת סטודנטים בלבד ,והמוסד טרם הוסמך
להעניק בהן תואר אקדמי .לקבלת פירוט על מסלולי הלימודים בהם הוסמך המוסד לתת תואר
אקדמי או אשור פרסום בלבד – מוצע לפנות למוסד עצמו.
()0
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המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ת.ד ,3578 .בית הכרם ,ירושלים מיקוד  ,91035טלפון .02-6558111פקס.02-6521548 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,שילוב

אמנויות בהוראה ,לימודים כלליים.
תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות הבאות במתכונת דו-

חוגית :אנגלית ,מדעים ,מתמטיקה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ומחשבת ישראל ,לשון
עברית ,מקרא ,ספרות ,ערבית ,חינוך מבוגרים ,שילוב אמנויות בהוראה ,תקשורת
בחינוך ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :אנגלית ,גיאוגרפיה,

היסטוריה ומחשבת ישראל ,מתמטיקה-פיסיקה (חד-חוגי) ,מתמטיקה בצירוף חוג
נוסף במדעי הרוח ,ביולוגיה-כימיה (חד-חוגי) ,חינוך מיוחד משלב ,לשון עברית,
מקרא ,ספרות ,ערבית ,תיאטרון ודרמה בחינוך ,תקשורת בחינוך ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול חינוך מיוחד והוראת ילדים בעלי מוגבלויות

חמורות (מלמ"ח) לגילאי לידה-שש ולגילאי . 88-3
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית:

חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג
במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול החינוך המיוחד (גילאי לידה-שש) בהתמחויות:

חינוך מיוחד (גילאי לידה-שש) ,גיל הרך ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3בחברה הערבית

במתכונת דו-חוגית עם אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג
במסלול הגיל הספציפי (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול החינוך המיוחד (גילאי לידה-שש) בחברה הערבית

בהתמחויות :חינוך מיוחד (גילאי לידה-שש) ,גיל הרך ,לימודים כלליים.
משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת

אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה
משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בהוראה" ( )M.Edבהוראה ולמידה.

"מוסמך בהוראה" ( )M.Edבמידענות-ספרנות במערכות חינוך;
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כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך בלתי פורמאלי ,במסלול העל-יסודי.

"מוסמך בהוראה" ( )M.Edבשילוב תלמידים עם לקויות למידה ועם קשיי

התנהגות.

()3

מכללה ירושלים
ת.ד ,16078 .בית וגן ,ירושלים מיקוד  .91160טלפון  .02-6750911פקס.6751907-13 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
תואר אקדמי "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל

הרך ,לימודים כללים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת

כיתות א'-ב'.
משנת הלימודים תשס"ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת

אקדמאים) במסלול הגן .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
תואר אקדמי "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונות

לימודים דו-חוגית וחד-חוגית בהתמחויות :מדעים ,מתמטיקה ,מדעי המחשב,
תנ"ך ,מחשבת ישראל ,אנגלית ,ספרות ,ערבית ,לשון עברית ,ספרנות בית-ספר,
הכוון וייעוץ ,חשבונאות ,במתכונת דו-חוגית בלבד בהתמחויות :משאבי למידה,
לימודים כלליים.
תואר אקדמי תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במוסיקה במסלול רב –גילאי (כיתות

א'-י"ב)
תואר אקדמי "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.למסלול החינוך המיוחד (גילאי )88-3

במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה
באישור המל"ג במסלול העל-יסודי או עם לימודים כלליים.
 הוסמכה להעניק תואר שני ( )M.Edבהוראת המדעים.
כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות:
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך.
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edבהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בינתחומית.

()2

המכללה האקדמית בית-ברל (כולל המכון להכשרת מורים ערבים)
דואר בית-ברל 99539 ,טלפון  ;35- 4943000פאקס4999839-35 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
במסגרת ביה"ס לחינוך:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,חינוך מיוחד

(לידה –שש) ,לימודים כלליים.
תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.
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"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות הבאות במתכונת דו-

חוגית :היסטוריה ,מתמטיקה ,מקרא ,לשון עברית ,ספרות ,גיאוגרפיה ,אנגלית,
טבע ,חקלאות ולימודי הסביבה ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :מקרא ,לשון עברית,

ספרות עברית וכללית ,היסטוריה ,חברה ואזרחות ,גיאוגרפיה ,לימודי א"י ,מדעי
המחשב ,ביולוגיה ,כימיה ,מתמטיקה ,פיזיקה ,אנגלית ,לימודי הסביבה ,ערבית,
תרבות ישראל ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בהוראת האנגלית כשפה זרה ,במסלול רב –גילאי (כיתות

א'-יב') במתכונת חד-חוגית.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבקידום נוער (בכל אחד ממסלולי הגיל במכללה).

"בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך בלתי פורמאלי (בכל אחד ממסלולי הגיל במכללה).

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית:

חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג
במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול חינוך מיוחד (גילאי לידה-שש) בהתמחויות :חינוך

מיוחד (גילאי לידה-שש) ,גיל הרך ,לימודים כלליים.
אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים

וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות
למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.ל"לקויי למידה – התערבות חינוכית והערכתה"

"מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.ב"ייעוץ חינוכי"; ב"הערכה ותכנון לימודים";

"מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.במסלול העל-יסודי.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות:
" מוסמך בחינוך" ) (M.Ed.בקידום נוער בסיכון ובמצוקה
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edב"ניהול וארגון מערכות חינוך".
במסגרת המכון להכשרת מורים וגננות ערביים:
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,חינוך מיוחד
(לידה –שש) ,לימודים כלליים.
 אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות
א'-ב'.
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות הבאות במתכונת דו-
חוגית :לשון וספרות ערבית ,לשון וספרות עברית ,מתמטיקה ,טבע ,היסטוריה,
מחשבים ,לימודים כלליים.
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :לשון וספרות ערבית,
לשון וספרות עברית ,היסטוריה ,אנגלית ,מתמטיקה ,מדעי המחשב ,מדעי הטבע,
לימודים כלליים.
" בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בהוראת האנגלית כשפה זרה ,במסלול רב –גילאי (כיתות א'-
יב') במתכונת חד-חוגית.
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג
בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול
הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
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" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול חינוך מיוחד (גילאי לידה-שש) בהתמחויות :חינוך
מיוחד (גילאי לידה-שש) ,גיל הרך ,לימודים כלליים.
 משנת הלימודים תשס"ח למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת
אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה
משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
במסגרת המדרשה להכשרת מורים לאמנות:
" בוגר בהוראה" ( )B.F.A.Ed.באמנות במסלול רב –גילאי (כיתות א'-יב').
 משנת הלימודים תשס"ח למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת
אקדמאים) באמנות מסלול הרב-גילאי .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות
יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
" בוגר בהוראה" ( ).B.F.A.Edבקולנוע במסלול רב –גילאי (כיתות א'-יב') במתכונת
חד-חוגית.
" מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.ב"חינוך לאמנות".
()4

מכללת לוינסקי לחינוך (כולל המדרשה למוסיקה)
ת.ד  48130תל-אביב ,מיקוד  ,61480טלפון  03-6902444פקס.03-6993546 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,החינוך
המיוחד (גילאי לידה-שש) ,לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת

כיתות א'-ב'.
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות הבאות במתכונת דו-
חוגית :מקרא ,יהדות ,לשון עברית ,ספרות ,אנגלית ,מתמטיקה ,טבע ,לימודים
כלליים.
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :מקרא ,יהדות,
לשון עברית ,ספרות ,ערבית ,היסטוריה ,אנגלית (חד-חוגי) ,מתמטיקה (חד-חוגי),
מחשבים-מתמטיקה (חד-חוגי) ,ביולוגיה ,לימודים כלליים.
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית:
חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג
במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
 משנת הלימודים תשס"ח למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת
אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה
משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
" בוגר בהוראה" ( )B.Edבמחשבים בחינוך בכל המסלולים (אין למכללה אישור
להעניק את התואר החל מחודש מאי .)8339
" בוגר בהוראה" ( )B.Edבתקשורת למסלול העל יסודי (למכללה אישור להעניק את
התואר עד סוף שנה"ל תשס"ז בלבד).
" מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.במסלול העל-יסודי.

 בהתאם להחלטת המל"ג מיום  , 89.8.8513בשלב זה הענקת התואר בביולוגיה הנה במשותף עם מכללת סמינר הקיבוצים .המכללה
תגיש בקשה להכרה בהתמחות בביולוגיה בנפרד ממכללת סמינר הקיבוצים.
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"בוגר בהוראה" ( )B.Edבגיאוגרפיה למסלול העל-יסודי (אין למכללה אישור
להעניק את התואר החל מחודש נובמבר .)8333
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבהתמחות מוסיקה ותנועה לבית הספר היסודי ולחינוך
המיוחד.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמוסיקה במסלול רב-גילאי (גן-י"ב).
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך מוסיקלי 21ריתמוס יקה לביה"ס היסודי ולגיל
הרך.
משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת
אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה
משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edבתכניות :חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית; חינוך
מוסיקלי; הוראה ולמידה; חינוך לגיל הרך.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות:
 קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Edבחינוך מיוחד.
()5

המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
דואר וינגייט ,נתניה מיקוד  42902טלפון  09-8639222פקס.19-8651961 :

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך גופני במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב).

תואר שני ) (M.P.Eעם תזה ובלי תזה במדעי החינוך הגופני.


()6

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות1
(מכללה שאוחדה ממכללת סמינר הקיבוצים ומהמכללה להוראת טכנולוגיה)
דרך נמיר  ,149תל-אביב מיקוד  ,62507טלפון  03-6902323פקס.03-6990269 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,חינוך יצירתי ,חינוך

מיוחד (גילאי לידה-שש) ,לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :מתמטיקה ,מדעים ,ספרות,

תרבות ישראל ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :אנגלית ,היסטוריה ,היסטוריה

של עם ישראל ,ספרות ,מקרא ,אומנויות התיאטרון ,ביולוגיה ,לימודים כלליים .
במסגרת ביה"ס לאמנויות הטכנולוגיה (לשעבר המכללה להוראת הטכנולוגיה) – תואר אקדמי

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י"ב) בהתמחויות הבאות במתכונת חד-חוגית:
תקשורת וקולנוע ,אומנויות העיצוב ,אומנות עם התמקדות במדיה דיגיטאלית ,מחשבים
ומערכות מידע.

1

בהתאם להחלטת המל"ג מיום  , 89.8.8513בשלב זה הענקת התואר בביולוגיה הנה במשותף עם מכללת סמינר הקיבוצים.
המכללה תגיש בקשה להכרה בהתמחות בביולוגיה בנפרד ממכללת סמינר הקיבוצים.
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"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול הרב-גילאי (ג'-י') :אנגלית.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול הרב-גילאי (א'-י"ב) בהתמחויות :מחול ותנועה ,חינוך גופני
ותנועה.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך
מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל
אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edבתוכנית ב"חינוך סביבתי"; ב"חינוך מתמטי לביה"ס היסודי";
ב"הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית"; ב"ניהול וארגון מערכות חינוך"; ב"אוריינות
חזותית בחינוך"; ב"טכנולוגיה בחינוך" ,ב"חינוך לפעילות גופנית ולבריאות".
"מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.במסלול העל-יסודי.
כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול העל יסודי (ז-יב) בהתמחות ניהול עסקי (חד חוגי).

מכללה אקדמית לחינוך "אורנים"
דואר קרית טבעון  ; 03333טלפון  39- 5101188פקס.5903911-39 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,חינוך מיוחד (לידה-

שש) ,לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :לימודי ארץ ישראל ,מתמטיקה,

טבע ומדעים ,לימודים כלליים.
 B.A.במדעי הרוח עם תעודת הוראה למסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :ספרות ,מקרא,

לשון עברית ,אנגלית ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :תקשורת ,אזרחות,

סוציולוגיה ,גיאוגרפיה ,לימודי א"י ,חינוך קהילתי-חברתי ,הוראת ערבית ,לימודים כלליים,
אמנות.
 B.A. במדעי הרוח עם תעודת הוראה למסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :ספרות ,מקרא,
לשון עברית ,היסטוריה ,לימודי מזרח-תיכון ,אנגלית ,מחשבת ישראל (חוגים שהתקיימו
בעבר במסגרת חטיבת מדעי הרוח של אוניברסיטת חיפה) ,לימודים כלליים.
תכניות לימודים בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה ,לקראת תואר ראשון ( )B.Sc.מטעם

אוניברסיטת חיפה ותעודת הוראה מטעם מכללת אורנים בהוראת ביולוגיה ,בהוראת
מתמטיקה – פיזיקה ,בהוראת מדעי המחשב.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך

מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבאמנות במסלול רב-גילאי (א-י"ב).
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משנת הלימודים תשס"ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)
במסלול העל-יסודי .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד
החינוך.
משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)
במסלולים הבאים :גן ,יסודי ,חינוך מיוחד ( ,)88-3אמנות רב-גילאי .בשאלות על תעודות
הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ) (M.Ed.בתוכניות :הוראה רב תחומית במדעי הרוח"; "הוראת שפות
זרות (אנגלית ,ערבית ,עברית)"; "יעוץ חינוכי"" ,חינוך והוראה של תלמידים בהדרה",
הוראת המדעים;
ניהול וארגון מערכות חינוך.
"מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.במסלול העל-יסודי.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:
קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים "בוגר בהוראה" ( (B.Edבחינוך במתכונת דו

חוגית ,במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-י')
()8

המכללה האקדמית לחנוך ע"ש א.ד .גורדון
רח' טשרניחובסקי  ,73חיפה  ,35705טל'  1953888-39 ;39- 1003053פקס.1008393-39 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,חינוך מיוחד (לידה-

שש) ,לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :מדעים ,מתמטיקה ,ספרות,

מקרא ,תקשורת בחינוך ,אנגלית דו חוגי ,הומניסטיקה (ספרות ,לשון ומקרא) ,מורשת דרוזים
ולימודים דרוזים ,לימודים כלליים ,אנגלית חד חוגי.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א-ו) בחינוך קהילתי (הסמכה רק למחזור הלימודים

שסיים לימודיו בתשע"א).
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך

מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול היסודי או עם
לימודים כלליים.
משנת הלימודים תשס"ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)

בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש
לפנות ישירות למשרד החינוך.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הרב-גילאי בהתמחות שפה וספרות אנגלית במתכונת חד-

חוגית.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edבהוראה ולמידה; בניהול וארגון מערכות חינוך.

"מוסמך בחינוך" ( )M.Edב"חינוך משלב";

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:
 תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.למסלול העל-יסודי (ז-י) בהתמחויות :ספרות (דו-חוגי),
מתמטיקה (דו-חוגי) ,מקרא (דו-חוגי) ,תקשורת (דו-חוגי).
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2

המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"
רח' יוטבתה  ,4חולון  91889טלפון .03-5128512 03-5128555 :פקס.03-5128570 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,חינוך מיוחד (לידה-

שש)  ,לימודים כללים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך

מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (ג'-ו') בהתמחויות :תנ"ך ,ספרות ,אנגלית ,מדעי

הטבע ,מתמטיקה.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת לימודים דו-חוגית בהתמחויות:

לשון עברית ,ספרות עברית ,תנ"ך ובמתכונת לימודים חד-חוגית בהתמחויות :אנגלית,
מתמטיקה.
משנת הלימודים תשס"ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)

במסלול הגן ,משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת
אקדמאים) במסלול החינוך המיוחד (גילאי  ,)88-3משנת הלימודים תשע"א למכללה אישור
לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול העל-יסודי .בשאלות על תעודות
הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הרב-גילאי בהתמחות בייעוץ בחינוך (למכללה אישור להעניק

את התואר עד סוף שנה"ל תשס"ז בלבד).
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחות תושב"ע (האישור להעניק את

התואר הנו עד למחזור האחרון שנקלט בתכנית בשנה"ל תשס"ו).
כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:
" בוגר בהוראה" ( (B.Edבאמנות למסלול רב-גילאי.

()01

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
(שמה הקודם של המכללה :המכללה להכשרת מורים ערבים – חיפה)
ת.ד ,8349 .רח' החשמל  ,22חיפה  33145טל 04-8322344 :פקס.04-8233517 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,ערבית ,חינוך מיוחד

(לידה -שש) ,לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :ערבית ,עברית ,לימודים

כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :ערבית ,עברית ,אנגלית,

כימיה-ביולוגיה ,כימיה-פיזיקה ,מתמטיקה ,הוראת מדעי המחשב ,לימודים כלליים.

2

במסגרת התאמת המסלול היסודי במכללה למתווים המנחים ייתכנו שינויים ברשימת ההתמחויות לעיל.
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"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך
מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
משנת הלימודים תשס"ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)
בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש
לפנות ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edבחינוך מדעי.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edבחינוך לשוני (ערבית-עברית); בהוראה ולמידה.
()00

המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ
רח' הלל  ,17ת.ד 2308 .ירושלים טל 38-9345934 02-5679543 :פקס.38-3895908 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :תנ"ך ,תושב"ע ,מתמטיקה,

גיאוגרפיה ,תקשורת ,מדעי הטבע (ביולוגיה-כימיה) ,מתמטיקה והוראת מדעי המחשב (חד-
חוגי) ,לימודים כלליים.
משנת הלימודים תשס"ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)

במסלול העל-יסודי בהתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכנית הלימודים הבאה:
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edב"הגות בחינוך היהודי".

()03

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
רח' יהודה הלוי ת.ד 13001.באר-שבע  84100טל ;31- 3938444 :פקס31- 3980383 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בלימודים כלליים.

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

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) במגזר הבדואי בהתמחויות :חינוך מיוחד,

לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :לשון עברית ,ספרות ,מקרא,

מתמטיקה ,מדעים ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') במגזר הבדואי בהתמחויות :לשון ערבית

כשפה ראשונה ,מתמטיקה ,מדעים ,חינוך מיוחד ,לימודים כלליים ,עברית שפה שנייה בבתי
הספר הערביים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי בהתמחויות :לשון עברית ,ספרות ,ביולוגיה-

כימיה ,מקרא ,חינוך בלתי פורמאלי ,אנגלית ,ערבית כשפה שניה ,ערבית כשפה ראשונה,
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עברית כשפה שניה ,היסטוריה ,גיאוגרפיה ,מחשבים ,יהדות ,מתמטיקה חד-חוגי ,מתמטיקה-
מחשבים ,מתמטיקה-פיזיקה ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך גופני במסלול הרב-גילאי (א-י"ב).
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבאמנות במסלול הרב-גילאי (א-י"ב).
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית עם אחד
מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל הספציפי או עם לימודים
כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי לידה-שש) בהתמחויות :חינוך מיוחד
ולימודים כלליים.
משנת הלימודים תשע"א למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)
בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש
לפנות ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edבייעוץ חינוכי.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.ב"הוראה ולמידה".

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכנית הלימודים הבאה:
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edב"חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה".
()02

המכללה האקדמית לחינוך "אחוה"
ד"נ שקמים  45133טל ;31- 1911399 :פקס.1938994-31 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,לימודים כלליים.
 אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :מנהל מערכות חינוך ,היסטוריה,

לשון עברית ,ספרות ,מתמטיקה ,טבע ,מחשבים ,לימודים כלליים.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי בהתמחויות :מינהל מערכות חינוך ,היסטוריה,

ספרות ,לשון עברית ,ערבית ,מתמטיקה (חד-חוגי) מדעי הטבע (חד-חוגי) ,מחשבים (חד-חוגי),
מחשבים-מתמטיקה (דו-חוגי) ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבאנגלית במסלול הרב-גילאי (ג'-י').

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך

מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי לידה-שש).

משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)

במסלול
העל-יסודי ובמסלול היסודי בהתמחויות לעיל .משנת הלימודים תשע"א למכללה אישור

לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול החינוך המיוחד (גילאי ,)88-3
במסלול הרב-גילאי (ג'-י') בהתמחות אנגלית ,במסלול הגן (לידה-שש) ,בהתמחויות לעיל.
בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
" מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.ב"ניהול מערכות חינוך"; ב"תרבות עם ישראל והוראתה".
כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:
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" מוסמך בחינוך" ( )M.Edבחינוך מיוחד.
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edבחינוך מתמטי לביה"ס היסודי.
()04

מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב
קמפוס אלקנה ,ד.נ .הרי אפרים  .99189טל ;5338809-30 ;30- 5038848 .פקס.5038811-30 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי בהתמחויות :תנ"ך ,תורה שבעל פה ,מחשבת

ישראל ,היסטוריה של עם ישראל ,לימודי ארץ ישראל ,ספרות עברית ,מתמטיקה ,אנגלית,
תקשורת ,חינוך חברתי לא פורמלי ,מדעי הטבע והחיים (פיזיקה ,כימיה וביולוגיה) ,מדעי
המחשב ,תלמוד ,לימודים כלליים ,יעוץ בחינוך.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,חינוך מיוחד (לידה-

שש) ,לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

תואר אקדמי "בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד ( :)88-3במתכונת דו-חוגית:

חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל
(יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבריקוד (מחול ותנועה) במסלול הרב-גילאי (גן-י"ב).

משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)

במסלול על-יסודי בהתמחויות המפורטות לעיל .משנת תשע"א אישור לקיים לימודי תעודת
הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול הגן ,במסלול החינוך המיוחד ( ,)88-3במסלול הרב-גילאי
בהתמחות בריקוד ,במסלול היסודי .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edשאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון בתוכנית

הלימודים ב"מקרא ספרות חכמים".
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edשאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון בתוכנית

הלימודים ב"ייעוץ חינוכי".
משנה"ל תש"ע ,בעקבות איחוד מכללת אורות ישראל עם מכללת מורשת יעקב ,לשלוחה של

מכללת אורות באלקנה יש הסמכה מטעם מל"ג יו"ש להעניק תואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed
במסלולים ובהתמחויות הבאים :מסלול היסודי בהתמחויות :מקרא ,תלמוד ,לשון,
מתמטיקה.
מסלול העל-יסודי (ז-י) בהתמחויות :מקרא ,תלמוד ,לשון עברית ,מדעי המחשב.

קמפוס רחובות (לשעבר מורשת יעקב)
רח' הגר"א ,ת .ד ,0016 .רחובות  . 76001טל'  ;9485666-18פקס.9485686-18 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי בהתמחויות :מקרא ,תלמוד ,לשון ,מתמטיקה,

לימודים כלליים.
" בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי בהתמחויות :מקרא ,תלמוד ,לשון עברית ,מדעי
המחשב ,לימודים כלליים.
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משנה"ל תש"ע ,בעקבות איחוד מכללת מורשת יעקב עם מכללת אורות ישראל ,לשלוחה של
מכללת אורות ברחובות יש הסמכה מטעם מל"ג ישראל להעניק תואר "בוגר בהוראה"
()B.Edבמסלולים ובהתמחויות הבאים:
מסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :תנ"ך ,תורה שבעל פה ,מחשבת ישראל ,היסטוריה של
עם ישראל ,לימודי ארץ ישראל ,ספרות עברית ,מתמטיקה ,אנגלית ,תקשורת ,חינוך חברתי
לא פורמלי ,מדעי הטבע והחיים (פיזיקה ,כימיה וביולוגיה) ,מדעי המחשב ,תלמוד ,לימודים
כלליים.
מסלול הגיל הרך (גן ,א'-ב') בהתמחויות :הגיל הרך ,חינוך מיוחד (לידה-שש) ,לימודים
כלליים.
מסלול החינוך המיוחד ( :)88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים
המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים
כלליים.
ריקוד (מחול ותנועה) במסלול הרב-גילאי (גן-י"ב).
משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)
במסלול על-יסודי בהתמחויות המפורטות לעיל .משנת תשע"א אישור לקיים לימודי תעודת
הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול הגן ,במסלול החינוך המיוחד ( ,)88-3במסלול הרב-גילאי
בהתמחות בריקוד ,במסלול היסודי .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:
ניתן אישור פרסום ורישום לתכניות הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed

במסלולים :הגיל הרך ,החינוך המיוחד ,יעוץ בחינוך ,תנועה ומחול.
ניתן אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לקראת תואר שני ( )M.Edבמקרא וספרות

חכמים.
()05

"אמונה" -המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך ,מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה
(מכללה שאוחדה ממכללת אפרתה וממכללת אמונה)
רח’ בן יפונה  ,07ת.ד 01362 .ירושלים  .90013טל ;13- 6707744 :פקס .6728661-13
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,לימודים כלליים.

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

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :תנ"ך ,לימודים כלליים.

תואר אקדמי "בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי בהתמחויות :תנ"ך ,תושב"ע ,לשון

עברית ,ספרות ,היסטוריה ,מתמטיקה ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך

מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
משנת הלימודים תשס"ח למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)

בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש
לפנות ישירות למשרד החינוך.
בהמשך להצהרת המכללה מיום  0.8.8383שאין בכוונתה בשלב זה להגיש את המסלול החינוך

המיוחד לגיל הגן בהתאם למתווים (אלא להפעילו רק במסגרת הסבת אקדמאיים לתעודת
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הוראה) ,אין למכללה ,לאור זאת ,אישור להפעיל את תכנית הלימודים לקראת תואר
בחינוך מיוחד לגיל הגן ,וזאת עד להתאמת המכללה את המסלול הנ"ל למתווים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול יסודי וחט"ב בהתמחויות הבאות במתכונת חד-חוגית:
אמנות ,עיצוב גרפי (ללא פירוט מוקדים על גבי התעודה).
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמתכונת חד-חוגית בתיאטרון למסלול רב-גילאי (כיתות א'-יב').
"מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.ב"האגדה והוראתה בראיה רב תחומית".
B.Ed.





כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכנית הלימודים הבאה:
" בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך חברתי-קהילתי למסלול העל-יסודי.
()06

מכללת יעקב הרצוג (ליד ישיבת הר-עציון)
אלון שבות ,גוש עציון  .53900טל ;38- 5504000 :פקס38 -5508453 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edשאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון למסלול

העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :תושב"ע ,מחשבת ישראל ,תנ"ך ,לשון עברית  ,לימודי ארץ-
ישראל ,ספרות עברית.
בתכניות תושב"ע ותנ"ך התואר שלהן הוכר ע"י מל"ג ישראל מכוח סעיף 81א' לחוק המל"ג.

משנת הלימודים תשס"ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)

בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש
לפנות ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edשאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון בתורה

שבעל פה בגישה רב-תחומית

()07

חמדת הדרום – המכללה התורנית לחינוך
ת .ד 988 .קריית החינוך עזתה נתיבות .13833
טל 31- 5504333 :פקס5599908-31 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :הגיל הרך ,מקרא ,מדעים,

לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

תואר אקדמי "בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :מקרא ,תושב"ע,

מתמטיקה ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (חט"ב) בהתמחויות :מדעי החי (חד-חוגי) ,ספרות,

מקרא ,תושב"ע ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הרב-גילאי (ד'-י') בהתמחות אנגלית כשפה זרה.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך

מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
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משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל

אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכנית הלימודים הבאה:
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך.
" מוסמך בחינוך" ( )M.Edבחינוך מדעי.
()08

המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין
קצרין ,ת.ד 888 .מיקוד  ,88533טל 39- 3189333 :פקס39-3189388 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,יהדות ,תנועה וצליל,

מדעי הטבע ,לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

תואר אקדמי "בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :אנגלית ,יהדות,

טבע ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול חטיבת הביניים בהתמחויות :ביולוגיה ומדעי הסביבה,

לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך גופני במסלול הרב-גילאי.

משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל

אחד מהמסלולים וההתמח ויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:
" בוגר בהוראה" ( )B.Edבמתמטיקה חד חוגי במסלול העל-יסודי (ז-י).
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך מיוחד

בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או על-
יסודי) או עם לימודים כלליים.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך.


()09

המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן
רח' הים התיכון ( 4פנית דב פרומר) ת.ד 533 .קרית שמואל חיפה 83835
טל ;39- 1413333 :פקס39-1489999 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,חינוך מיוחד (לידה-

שש)  ,לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :מקרא ,תושב"ע ,מתמטיקה,

אנגלית ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :מקרא ,תושב"ע ,מתמטיקה,

אנגלית ,לימודים כלליים.

ע מ ו ד | 30

|







המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך
מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל
אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.ב"הוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית"; ב"הוראה ולמידה
במערכות משלבות".

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:
" בוגר בהוראה" ( )B.Edבהיסטוריה במסלול העל-יסודי (ז-י).
" מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.ב"הוראת אנגלית בעידן הדיגיטלי"
()31

המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
ד"נ אבטח  ;45805טל ;1988533-31 ;1988538-31 :פקס1933013-31 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,מקרא ,חינוך מיוחד

(לידה –  ,)3לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות :מקרא ,ספרות ,חינוך מיוחד

(גילאי  , )88-3לימודים כלליים .ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים במדעים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :מקרא ,אנגלית ,ספרות ,חינוך

מיוחד (גילאי  ,)3-88לימודים כלליים ,מתמטיקה (דו-חוגי).
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבחינוך גופני במסלול הרב-גילאי (גן-י"ב).

משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל

אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
תואר שני ( )M.Edבהוראת התנ"ך ,פרשנותו ,מחקרו וערכיו למחזור שהחל לימודיו בשנה"ל

תשע"א בלבד.
כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:
 ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לקראת תואר שני ( )M.Ed.ב"חינוך גופני".

( )30אלקאסמי  -מכללה אקדמית לחינוך
באקה אל גרבייה  03833ת.ד . 889 .טל ;3018413-39 ;39-3813388/83 :פקס3010343-39 -
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,שפה וספרות ערבית,

לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

תואר אקדמי "בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות  :דת האסלאם,

שפה וספרות ערבית ,לימודים כלליים .ניתן אישור פרסום והרשמה בהתמחות מדעים.
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בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :דת האסלאם ,ערבית ,אנגלית,
מתמטיקה ומחשבים ,לימודים כלליים.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית  :חוג בחינוך
מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאיים) בכל
אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:
 ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Ed.ב"הוראה ולמידה ".
()33

המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד
הגנים  ,88ת.ד ,5309 .חיפה  ;08353טלפון 39-1938938 :פקס39-1938938 :
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראת העיצוב" ( (B.Ed. D.esלמסלול העל-יסודי (ז'-יב') בהתמחויות :עיצוב גרפי,

צילום ,עיצוב אופנה.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-יב') בהתמחות בניהול עסקי.3

"בוגר בארכיטקטורה ובחינוך" ) (B.Arch.Ed.למסלול העל-יסודי (ז'-י"ב) בתכנית הלימודים

בארכיטקטורה ובחינוך.
משנת הלימודים תשע"א למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאיים)

במסלול העל-יסודי בהתמחויות :עיצוב גרפי ,צילום ,עיצוב אופנה ,ניהול עסקי .בשאלות על
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.
כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:
ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.F.Aבמסלול

העל-יסודי (ז'-י') באמנות קולנוע.

()32

מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה
ת.ד ,833 .סכנין  .83840טלפון  39-3493591פקס 39-3491881
קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות :גיל הרך ,שפה וספרות ערבית,

לימודים כלליים.
אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב'.

"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול היסודי (א'-ו') בהתמחויות  :שפה וספרות אנגלית ,שפה

וספרות ערבית ,לימודים כלליים .ניתן אישור פרסום והרשמה בהתמחות מדעים ,ניתן אישור
פרסום והרשמה במתמטיקה.
"בוגר בהוראה" ( )B.Edלמסלול העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות :אנגלית ומתמטיקה-מדעי

המחשב ,לימודים כלליים.

 3שינוי שם ההתמחות מ"מינהל" ל"ניהול עסקי" אושר במל"ג ביום . 8.8.8388
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"בוגר בהוראה" ( )B.Edבמסלול החינוך המיוחד (גילאי  )88-3במתכונת דו-חוגית :חוג בחינוך
מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או
על-יסודי) או עם לימודים כלליים.
משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל
אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל .בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות
ישירות למשרד החינוך.
"מוסמך בחינוך" ( )M.Edב"ניהול וארגון מערכות חינוך".

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:
 ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edב"ייעוץ חינוכי".
()34

המכללה האקדמית למורים לטכנולוגיה בקמפוס אורט סינגלובסקי
קיבלה הכרה והסמכה להעניק תואר ראשון החל משנת  0991בתחומי הטכנולוגיה הבאים:
 הוראת אלקטרוניקה – B.Ed.Tech
 מדעי המחשב –  + B.Techתעודת הוראה
 הכשרת מורים למדע וטכנולוגיה – B.Ed
עד לשנת  8333פעלה המכללה במתחם גבעת רם בירושלים ,אולם על רקע מספרם הקטן יחסית של
הלומדים והמסיימים בה ,העתיקה המכללה את מיקומה לתל אביב.
בשנה"ל תשס"ז סיימו תלמידי המחזור האחרון שנקלט במוסד ,טרם ההחלטה על סגירתו ,את
לימודיהם.
ביום  83.88.8334החליטה המועצה להשכלה גבוהה לבטל את ההכרה שניתנה למכללה ביום
 89.3.8553ובכלל זה את ההסמכות שהוענקו למכללה כמפורט לעיל.
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