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 רשימת מוסדות להשכלה גבוהה
 

מסמיך את המועצה להשכלה גבוהה, שהיא המוסד הממלכתי  1958 -חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח 
ולהסמיכו להעניק לענייני ההשכלה הגבוהה במדינה, לאשר למוסד חינוך להפוך למוסד להשכלה גבוהה 

 תארים אקדמיים.
 

 שלבי האקדמיזציה של תכניות לימודים חדשות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה הם אלה:  
ניתן על סמך בדיקות ראשוניות של תכנית  - שלב אישור פרסום, הרשמת סטודנטים והתחלת לימודים

שלב זה המוסד עדיין אינו מוסמך הלימודים, ובהסתמך על המלצת ועדה מקצועית שהוקמה ע"י המועצה. ב
 להעניק תואר אקדמי בתכנית.   

 
"רשת בשלב אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה, חייב כל מוסד להציע  -  רשת בטחון

, שהיא תכנית לימודים שבה מוסד מוכר להשכלה גבוהה מוסמך להעניק תואר אקדמי בתחום זהה ביטחון"
יכולה להיות מוצעת על ידי המוסד עצמו על  "רשת הביטחון"או קרוב לתחום המבוקש על ידי המוסד הפונה. 

מוסד מעניק  סמך תכנית לימודים המתקיימת בו, או על סמך תכנית לימודים המתקיימת במוסד אקדמי אחר.
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.
בשלב זה מסמיכה המועצה את המוסד המוכר להשכלה גבוהה להעניק תואר אקדמי  – שלב ההסמכה

 בתכנית.  
 

 יה של מוסד חדש הם אלה:שלבי האקדמיזצ
שלב מהווה למעשה אישור לפתיחה ולקיום של מוסד להשכלה גבוהה. שלב זה כולל גם את  – שלב ההיתר

כאמור לעיל. בשלב זה המוסד עדיין אינו מוכר כמוסד להשכלה גבוהה ואינו מוסמך  אישור פרסום והרשמה
 להעניק לבוגריו תואר אקדמי.  

בשלב זה מכירה המועצה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה ומסמיכה אותו להעניק  – שלב ההכרה וההסמכה
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 

 די המועצה.ואושרו על י
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 

 הדבר אופציונאלי ולגופו של עניין ותכנית. –לאוניברסיטאות 
ולקו המוסדות לשתי קטגוריות עיקריות: )א( אוניברסיטאות; )ב( מוסדות להשכלה גבוהה ברשימה המצ"ב ח

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(. 

 שתכניות לימודים שונות נמצאות בשלבי אקדמיזציה שונים באותו מוסד. הדבר צוין במפורש  יש לציין שיתכן
 ברשימת המוסדות המצורפת במידת הצורך. 

 
המועצה להשכלה גבוהה אינה מטפלת בכל הקשור בקבלת תלמידים. המתעניין יפנה למוסד עצמו  הערה:

 אי הקבלה וכו'.לשם קבלת מידע על תחומי הלימוד בו, תנאי ההרשמה, תנ
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 א ו נ י ב ר ס י ט א ו ת .א
 
 האוניברסיטה העברית בירושלים .1

 .02-5811023פקס:  02-5882111, טלפון 91905הצופים, ירושלים מיקוד -הר 
 

 ( בוגרB.A.בקרימינולוגיה במתכונת דו חוגית ) 
 
 

 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה בקמפוס רחובות 
 הבאים: תאריםמוסמכת להעניק את ה

  בוגר ומוסמך במדעי החקלאות. 
  בוגר ומוסמך במדעי התזונה 
  דוקטור לרפואה וטרינריתD.V.M 

 
 מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון  .2

 .04-8325537פקס:  04-8292111, טלפון 32000קריית הטכניון, חיפה, מיקוד  
 
 
 אביב-אוניברסיטת תל .3

 .03-6407174פקס:  03-6408111, טלפון 69978אביב, מיקוד -, תל39040רמת אביב, ת"ד  
 
 
 אילן-אוניברסיטת בר .4

 .03-5352423פקס:  03-5318111, טלפון 52900גן, מיקוד -רמת 
 
 
 אוניברסיטת חיפה .5

 04-8342101פקס:  04-8240111, טלפון 31905הר הכרמל, חיפה, מיקוד   
 
 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן .6

 .08 -6479434פקס:  08-6461111.  טלפון 84105שבע, מיקוד -, באר653ת"ד  
  תואר ראשון(B.A) בניהול מערכות בריאות במתכונת חד ודו חוגית 

 
 מכון ויצמן למדע .7

 .08-9344100פקס:  08-9342111, 08-9343111, טלפון 76100רחובות, מיקוד  
 

 במכון ויצמן למדע מתקיימים במסגרת מדרשת פיינברג לימודים לתארים מתקדמים תואר  הערה: 
 שני ושלישי בלבד. 

 
 האוניברסיטה הפתוחה .8

 09-7782201, טלפון: 43107, רעננה 808, ת.ד. 108רח' רבוצקי  
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 מוסדות להשכלה גבוהה אחרים
 אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  –בצלאל  (1)

  02-5823094פקס:  02-5893333, טלפון 91240, ירושלים 24046הצופים, ת.ד. -הר
 

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
  בוגר (B.F.A)  באומנות במחלקות: אמנות, צילום , צורפות ואופנה, עיצוב קרמי וזכוכית, אמנויות

 המסך
  בוגר בעיצוב (B. Design)  חזותית, עיצוב תעשייתיבמחלקות: תקשורת 
  בוגר (B.Arch.) בארכיטקטורה 
 מוסמך בעיצוב (M.Des) בעיצוב תעשייתי 
  מוסמך באומנויות (M.F.A) -  תכנית משותפת באמנויות לבצלאל והאוניברסיטה העברית

 בירושלים )עד תשס"ח(
 מוסמך באומנויות (M.F.A) ל להעניק ללא תזה בתכנית לימודים עצמאית של בצלאל.  בצלאל יוכ 

 בסוף שנת הלימודים תשס"טהחל את  התואר בתכנית העצמאית  

 מוסמך (M.Ur.Des) ללא תזה בעיצוב אורבני 
  מוסמך במדיניות ותיאוריה של האמנויות עם וללא תזה 

 תכניות שאושרו במסגרת המח"ר
  בוגר(B.Arch ))בארכיטקטורה )מח"ר 
  בוגר(B.F.A) באומנות 

 
 האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים )ע"ר(  (2)

 .02-6527713פקס:  02-6759911, טלפון 91904גבעת רם, ירושלים מיקוד 
 

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
  בוגר במוסיקה (B.Mus.) ,במחלקות לכלי תזמורת, כלי מקלדת, וואקלית, מוסיקה מזרחית, ניצוח 

 קומפוזיציה  
  בוגר בהוראת מוסיקה (B.Ed.Muse)  
  בוגר במחול (B.Dance)  
  בוגר במחול (B.A.Dance) בשיתוף עם האוניברסיטה העברית 
  בוגר (B.Mus) במוסיקה רב תחומית 
  מוסמך במוסיקה (M.Mus) בשיתוף עם האוניברסיטה העברית 
  מוסמך במוסיקה (M.Mus) בתכנית עצמאית 
  תואר שני(M.Dance) במחול ללא תזה 

 
  המרכז האקדמי לב (3)

 פקס:  02 -6759111, טלפון: 91160ירושלים מיקוד  16031ירושלים. ת.ד.  21רח' הוועד הלאומי 
02-6751240 : 

 קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים:
 בוגר במדעיםB.Sc.)  )בפיסיקה/הנדסת אלקטרואופטיקה 
 בוגר במדעיםB.Sc.)  )בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 בוגר במדעיםB.Sc.)  )בהנדסת תוכנה 
 בוגר במדעיםB.Sc.)  )במדעי המחשב 
 בוגר במדעיםB.Sc.)  ) כימיה חישובית -במדעי המחשב 
 בוגר במדעיםB.Sc.)  )בהנדסת מערכות תקשורת 
 בוגר במדעיםB.Sc.)  ) ושירות(בהנדסת תעשיה וניהול )אושרה התמחות בניהול ייצור 
 בוגר(B.A.)   בחשבונאות ומערכות מידע 
 בוגר(B.A.)  שם התואר הוסב לתואר ראשון    -בניהול ושיווק טכנולוגיה(B.A.) במנהל עסקים 
  תואר ראשון(B.S.N.)  בסיעוד    
 מוסמך (M.Sc.) מחזור אחרון יתחיל בתשע"ו )יש להפסיק  -בהנדסת מערכות מתוקשבות ללא תזה 

 החל מתשע"ז והלאה(רישום לתכנית  
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 בוגר במדעיםB.Sc.)  )בביואינפורמטיקה 
 תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים ללא תזה 

 
 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאות

 השלמה לתואר ראשון בסיעוד (B.S.N.)  
 תכניות שאושרו במסגרת המח"ר

 בוגר במדעיםB.Sc.)  )בהנדסת תוכנה 
 בוגר במדעיםB.Sc.)  ) המחשבבמדעי  
  בוגר(B.A.) בחשבונאות ומערכות מידע 
  בוגר(B.A.) בניהול ושיווק טכנולוגיה 
  )משנת הלימודים תשע"א למוסד אישור לקיים לימודי תעודת הוראה )הסבת אקדמאים 

 במדעי המחשב ובפיזיקה. יסודי-במסלול העל
  בוגר(B.A.) במנהל עסקים 

 
 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות )חל"צ( (4)

 .03-7521141פקס:  03-6110000, טלפון 52526גן מיקוד -, רמת12רח' אנה פרנק 
 

 קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים:
  בוגר (B. Textile Design)  בעיצוב טקסטיל 
  בוגר (B. Fashion Design)בעיצוב אופנה 
 בוגר(B. Jewelry Design)  בעיצוב תכשיטים  
  בוגר((B. Design - Visual Communication בתקשורת חזותית 
  בוגרB. Industrial design)) בעיצוב תעשייתי 
 בוגר )Design Environment & Building Interior - Design (B. בעיצוב פנים, מבנה וסביבה 
 בוגר (B.F.A) באמנות רב תחומית 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול 
 במדעים בוגר (B.Sc.) בהנדסה כימית 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 בוגר במדעים (B.Sc.)  בהנדסת תוכנה 
 בוגר במדעים (B.Sc.)בהנדסת פלסטיקה 
 מוסמך (M.Des.) עם ובלי תזה בעיצוב אופנה; טקסטיל; תכשיטים ואביזרים 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) בהנדסת פלסטיקה עם וללא תזה 

 
 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאות

  מוסמך במדעים(M.Sc. )בהנדסת תעשייה וניהול ללא תזה 
 מוסמך (M.Des) ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה 

 
 המרכז האקדמי רופין (5)

   09 -8983090פקס:  1-800-800-830או;  09 -8983030, טלפון 40250עמק חפר, מיקוד 
 

 גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים: קיבל הכרה כמוסד להשכלה
 בוגר (B.A.) כלכלה וחשבונאות 
 ( בוגרB.A.)( בכלכלה ומינהל )בעבר הוכר כחוג לכלכלה ומינהל של המשק השיתופי 

 
 בוגר (B.A.) במינהל עסקים 
 בוגר (B.A.)  מדעי ההתנהגות 
 בוגר במדעים (B.Sc.) במדעי הים והסביבה הימית 
 בוגר במדעים (B.Sc.)  הנדסת תעשיה וניהול 
 בוגר במדעים (B.Sc.)  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 בוגר במדעים (B.Sc.)  הנדסת מחשבים 
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 בוגר במדעים (B.Sc.)  בביוטכנולוגיה ימית 
 בוגר במדעים (B.Sc.)  הנדסה רפואית 
  בוגר(B.S.N)  בסיעוד 
 מוסמך  (M.A.)  בפסיכולוגיה קלינית ללא תזה 
 מוסמך  (M.A.)  ושילוב חברתי ללא תזה בהגירה 
 מוסמך  (M.A.)  בלוגיסטיקה ומערכות ימיות ללא תזה 
 מוסמך (M.B.A) במינהל עסקים ללא תזה 

 
 :"רהמח במסגרת שאושרו תכניות  

 בוגר(B.S.N)  לניאדו החולים)בבית  לנשים בסיעוד( 
 

 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאות
 בוגר (B.S.W) בעבודה סוציאלית 
  מוסמך(M.A. )בניהול משאבי ים 
  מוסמך(M.A. )בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית ללא תזה 
  מוסמך(M.Sc)  במדעי הים עם וללא תזה 

 
כמו כן המוסד מקיים באישור המל"ג צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תכנית לימודים לתואר   

בביוטכנולוגיה ימית ובמסגרת תכנית הלימודים לתואר "בוגר במדעים" ( (.B.Sc"בוגר במדעים" 
B.Sc.) )במדעי הים והסביבה הימית  

 
 המסלול האקדמי של המכללה למינהל                            (6)

 75190, ראשון לציון  25073, ת.ד. 7שד' יצחק רבין 
  03 -9634402; פקס: 03 -9634111טלפון: 

 
 קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים:

  תואר ראשון
 בוגר (B.A) במינהל עסקים 
 בוגר (B.A) )במינהל עסקים )התמחות בחשבונאות 
 בוגר (LL.B) במשפטים 
 בוגר (B.A) תקשורת וניהול(חוגית: -בתקשורת )בתוכנית לימודים במתכונת דו 
 בוגר (B.A) בכלכלה וניהול 
 בוגר (B.A) במדעי ההתנהגות 
 בוגר (B.A)  עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם עד לשנת 2014בקרימינולוגיה ואכיפת חוק )עד ,

 הלימודים תשס"ט בלבד(
  בוגר בעיצוב פנים (B.Design Interior) 
 בוגר במדעים ( B.Sc.) במדעי המחשב 
 בוגר (B.A) כולוגיהבפסי 
  

  תואר שני
 מוסמך במינהל עסקים (M.B.A) עם תזה וללא תזה 
 מוסמך (M.B.T)  ללא תזהבעסקים במיסים 
 מוסמך (M.A) בייעוץ ופיתוח ארגוני ללא תזה 
 מוסמך (LL.M) במשפטים עם תזה וללא תזה 
 מוסמך (M.A) בלימודי משפחה ללא תזה 
 מוסמך (M.A) בכלכלה יישומית ללא תזה 
 מוסמך (M.A.)      ללא תזה בעיצוב, חדשנות ויזמות 
 מוסמך (M.A) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים (LL.B) ללא תזה 

 
 

 מוסד להשכלה גבוהה  שאינו
 נתמך מן הקופה הציבורית
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 *משולבות תכניות
 במשפטים בוגר (LL.B )ובתקשורת (B.A  .) 
 במשפטים בוגר (LL.B )עסקים ובמינהל (B.A .) 
 במשפטים בוגר (LL.B )ובכלכלה (B.A .) 
 במשפטים בוגר (LL.B )ההתנהגות ובמדעי (B.A  .) 
 ראשון לתואר משולבת תכנית (B.A )ראשון ולתואר בחשבונאות בהתמחות עסקים במינהל (B.A ) 

 בכלכלה 
 
 .משולבת לימודים"תכנית  במסגרת התקיימו הלימודים כי במפורש יצוין התעודה גבי על* 

לא ניתן לקיים תכניות משולבות אלא רק החל מתשע"ו  – 2014מיוני  בהתאם להחלטת מל"ג)*( 
 כפול תואר או תואר לאחרבמתכונת חוג 

 
  ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים תואר ראשון

 בוגר (B.A  )האנגלית בשפה עסקים במינהל 

 בוגר (B.A) האנגלית בשפה ההתנהגות במדעי 
 ( בוגרB.A.)  בניהול מערכות מידע 

 
 תואר שני

 מוסמך (M.A) תזה עם ארגוני ופיתוח בייעוץ 
 מוסמך  (M.B.A) עסקים ללא תזה בשיתוף   במינהל Baruch College - 

The City University of New York   המכללה הודיעה כי התכנית תפתח 2014)אישור פרסום ניתן במאי ,
 בתשע"ז(

 מוסמך (M.B.A) האנגלית בשפה עסקים במינהל 
 מוסמך (M.P.A.)      במינהל ציבורי 
 

 )מח"ר( החרדית במסגרת לקיימן שאושר תכניות
 במדעים בוגר ( B.Sc) רמח - המחשב במדעי" 
 במשפטים בוגר (L.L.B )- רמח" 
 בוגר (B.A)רמח - ההתנהגות במדעי" 
 בוגר (B.A) רמח - וניהול בכלכלה" 
 בוגר (B.A. במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות )-  )מח"ר )לנשים 
 

 מכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה (7)
 04-9882016פקס:  04-9901911, טל: 20101כרמיאל  78ת.ד.  

 
 קיבלה הכרה זמנית והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת מכונות  
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 בוגר במדעים (B.Sc.)  ביוטכנולוגיהבהנדסת  
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת תוכנה   
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת מערכות מידע  
 בוגר במדעים (B.Sc.) במתמטיקה יישומית 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסה אופטית  
 מוסמך במדעים (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מערכות  
 יםמוסמך במדע (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) ללא תזה בביוטכנולוגיה 
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 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאות

 מוסמך במדעים (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות 
 

לימודי תעודה הוראה )הסבת אקדמאים( במסלול משנת הלימודים תשע"א למכללה אישור לקיים   
 העל יסודי בתחומי ההנדסה ובמתמטיקה

 
 אביב יפו-המכללה האקדמית של תל (8)

 03-6803360פקס:   03-6803333. טל: 6818211יפו   2רח' רבנו ירוחם  
 

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 בוגר (B.A.) חוגית(-)מתכונת דו במדעי המחשב 
 בוגר (B.A.) התמחות בניהול השירות( כלכלה וניהול( 
 בוגר (B.A.) במדעי ההתנהגות 
 בוגר (B.A.) בחברה ופוליטיקה 
 בוגר(B.A.)   מדעי המחשב וכלכלה 
 בוגר (B.A.) במדעי המחשב  
 בוגר (B.Sc.) במערכות מידע 
 בוגר(B.S.N)  בסיעוד  
 מוסמך  (M.A.)  בתוכניות: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נאורופסיכולוגיהבפסיכולוגיה 

 שיקומית, פסיכולוגיה תעסוקתית 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) במדעי המחשב 
  מוסמך (M.B.A)במנהל עסקים 
 מוסמך (M.A.) ביעוץ ופיתוח ארגוני 

 
 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הבאה

 מוסמך  (M.A.)  ללא תזה( התפתחותיתבפסיכולוגיה( 
 

 תכניות שאושרו במסגרת המח"ר
  בוגר בסיעוד(B.S.N) לגברים בפלטפורמה החרדית בבני ברק מבח"ר 

 
 המכללה האקדמית הדסה ירושלים  (9)

  02 -6250619פקס:  02 -6291911, ירושלים טל: 37רח' הנביאים  
   

 הבאים:קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים 
 בוגר במדעי העבדה הרפואית (.B.Med. Lab.Sc) 
 בוגר באופטומטריה (Bachelor of Optometry) 
 בוגר במדעים ( .B.Sc) במדעי המחשב 
 בוגר במדעים ( .B.Sc) במדעי איכות הסביבה 
 בוגר במדעים ( .B.Sc) בביוטכנולוגיה  
 בוגר (B.A) בתקשורת צילומית 
 בוגר (B.Des)  מכלילבעיצוב תעשייתי 
 בוגר (B.A) בהפרעות בתקשורת 
 בוגר (B.A) בניהול ארגוני שירות 
 בוגר (B.A)  בפוליטיקה ותקשורת וכן במסלול דיפלומטיה ציבורית 

 שני תואר
 מוסמך (M.Optom) במדעי הראיה ואופטומטריה 
 מוסמך (M.Sc) ללא תזה במדעי המחשב 
  תואר שני (M.A.) בהפרעות בתקשורת 
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 "רהמח במסגרת שאושרו תכניות

 בוגר  (B.A) חרדיים לגברים שירות ארגוני בניהול  
 בוגר (B.A) חרדיות לנשים שירות ארגוני בניהול  
 בוגר B.Optom באופטומטריה לנשים חרדיות 
 בוגר B.Sc בביוטכנולוגיה לנשים חרדיות 
 בוגר B.Sc בביוטכנולוגיה לגברים חרדיים 
 בוגר B.Sc בוגרבמדעי המחשב לנשים חרדיות (  (B.Aבפוליטיקה ותקשורת לגברים חרדיים 
 

 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הבאה
  בוגר(B.A )בכלכלה וחשבונאות 
 ( בוגרB.Aבמדעי ההתנהגות ) 
 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן (10)

 .04 -6423457; פקס 04- 6423423. טל:  19300ד.נ. עמק יזרעאל  
 גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:קיבלה הכרה כמוסד להשכלה 

 בוגר (B.A) )בלימודים רב תחומיים )במתכונת חד חוגית ובמתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A) חוגית(-סוציולוגיה ואנתרופולוגיה )מתכונת דו 
 בוגר (B.A) חוגית-במדע המדינה במתכונת דו 
 בוגר (B.A) במדעי ההתנהגות 
 בוגר (B.A) בכלכלה וניהול 
 בוגר (B.A) מינהל מערכות בריאות 
 בוגר (B.A) בתקשורת 
 בוגר (B.A) )בפסיכולוגיה )דו חוגית 
 בוגר (B.A) בשירותי אנוש 
 בוגר (B.A) בחינוך )במתכונת דו חוגית( 
 בוגר (B.Sc) במערכות מידע ניהוליות 
 בוגר (B.A.) בסיעוד 
 בוגר (B.A) חוגי-בקרימינולוגיה  דו 

 שני תואר
 מוסמך (M.A)  ופיתוח ארגוני ללא תזהבייעוץ 
 ( מוסמךM.Aבייעוץ חינוכי ) 

 :הבאותת וניתן אישור פרסום והרשמה לתוכני
 מוסמך (M.A) ניהול מערכות בריאות 
 ( בוגרB.W.Sבעבודה סוציאלית  ) 
  מוסמך עם וללא תזה(M.A) בפסיכולוגיה חינוכית 

 
 המכללה האקדמית תל חי  (11)

 .04-6950697; פקס: 04-6900888. טל' 12110ד.נ. גליל עליון  
 

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 בוגר (B.Sc) בביוטכנולוגיה 
 בוגר (B.Sc) במדעי הסביבה 
 בוגר (B.Sc) במדעי התזונה 
 בוגר (B.Sc) (במדעי המחשב )מתכונת חד חוגית 
 בוגר (B.Sc) במדעי המזון 
 בוגר (B.Sc)  מדעי החי 
 בוגר (B.A) )בחינוך )במתכונת חד חוגית ודו חוגית 
 בוגר (B.A) עבודה סוציאלית 
 בוגר (B.A) (כלכלה וניהול )במתכונת חד חוגית ודו חוגית 
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 בוגר (B.A) (במדעי המחשב )במתכונת חד חוגית ודו חוגית 
 בוגר (B.A) (בפסיכולוגיה )במתכונת חד חוגית ודו חוגית 
 בוגר (B.A) במתכונת חד חוגית ובמתכונת דו חוגית בלימודים רב תחומיים() 
 בוגר (B.A) .)בשירותי אנוש )דו חוגית 
 בוגר (B.A) חוגית-בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו 

 תואר שני
 מוסמך (M.A) במדעי התזונה עם תזה ובלי תזה 
 מוסמך (M.Sc) בביוטכנולוגיה עם תזה וללא תזה 
 מוסמך (M.A) בעבודה סוציאלית 
 מוסמך (M.A)  דרמה תרפיה -בטיפול באמצעות אמנויות 
 מוסמך (M.A)  למטפלים בעלי תעודה -דרמה תרפיה  -בטיפול באמצעות אמנויות 
 ( מוסמךM.Aללא תזה בלימודי גליל ) 
 מוסמך (M.Sc) במדעי המים עם תזה 
 

 חוגיות דו תכניות
 בוגר (B.A) וניהולכלכלה -הסביבה מדעי  
 בוגר (B.A) חינוך-הסביבה מדעי 
 בוגר (B.Sc) המחשבמדעי - הסביבה מדעי 

 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים לקראת תואר
 בוגר (B.Sc)  בכימיה 
 מוסמך(M.A.) עם תזה וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית 
 ( "בוגר"B.Aסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חד חוגי ודו חוגי ) 

 
 המכללה האקדמית נתניה  (12)

              42365, קריית יצחק רבין, נתניה  16רח' קיבוץ גלויות  
                                                                                                              09 -8607711 –פקס  09 -8607777טל'  

 קיבלה הכרה והסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 בוגר (LL.B) במשפטים 
 בוגר (B.A) במינהל עסקים 
 בוגר (B.A) במדעי ההתנהגות 
 בוגר (B.A) ביטוח 
 בוגר (B.A) בתקשורת 
 בוגר (B.A) בנקאות ושוק ההון 
 בוגר במדעים (B.Sc) במדעי המחשב 
 בוגר במדעים (B.Sc) מדעי המחשב והמתמטיקה 

  תואר שני
 מוסמך (M.B.A) במינהל עסקים  
 מוסמך (LL.M) במסלול משפט מסחרי ועסקי עם וללא תזה במשפטים 
 מוסמך (LL.M) בתקשורת  
 מוסמך(M.A.) בהתנהגות ארגונית 
 מוסמך(M.A) בנדל"ן 

 ( מוסמךM.Aבבנקאות ושוק ההון ) 
  ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים

 ( בוגרB.Aבניהול מערכות מיד )ע 
  מוסמך(M.H.M) במנהל מערכות בריאות 
 ( מוסמךM.A )בלימודי משפט ללא משפטנים 

 
  

 מוסד להשכלה גבוהה  שאינו
 הציבוריתנתמך מן הקופה 
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     המרכז הבינתחומי בהרצליה (13)

                        46150, הרצליה  167רח' כנפי נשרים ת.ד.  
                   09– 9563616; פקס: 09- 9527272טל'   

   
 קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק את התארים הבאים: 

 בוגר (LL.B) במשפטים 
 בוגר (B.A) במינהל עסקים 
 בוגר (B.Sc.)  מדעי המחשב 
 בוגר (B.A) בממשל במתכונת חד ודו חוגית 
 בוגר (B.A) בתקשורת 
 בוגר (B.A)  בכלכלה במתכונת חד ודו חוגית 
 בוגר (B.A) בפסיכולוגיה  

 בוגר (B.A) דו חוגי בקיימות 
 )*( משולבות תכניות

 ( תואר בוגרB.A משולב במינהל עסקים ובממשל ) 
 ( תואר בוגרB.Aמשולב במינהל עסקים  ובמדעי המחשב ) 
 ( בוגר במשפטיםLL.B( ובממשל )B.A על גבי התעודה יצוין במפורש כי הלימודים התקיימו  .)

 ממשל". –במסגרת תכנית לימודים משולבת משפטים 
 בוגר (B.A) ו-(LL.B) משולב במשפטים ופסיכולוגיה 
 מוסמך (M.A) )בפסיכולוגיה חברתית )עם ובלי תזה 

 
ובהתאם להחלטת המל"ג לא ניתן לקיים תכניות משולבות אלא רק במתכונת חוג  2014)*( החל מיוני 

 כפול תואר או תואר לאחר 
 

 תואר שני
 מוסמך במינהל עסקים (M.B.A) עם ובלי תזה 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) במדעי המחשב עם וללא תזה 
 מוסמך (LL.M) במשפטים עם וללא תזה 
 מוסמך (M.A)  עם תזה / בלי תזהבממשל 
 מוסמך (M.A) בהתנהגות ופיתוח ארגונים עם תזה וללא תזה 
 מוסמך (M.A) בתקשורת ומדיה חדשים 
 ( מוסמךM.A)( בפסיכולוגיה קלינית )עם ובלי  תזה 
 מוסמך (M.A) בכלכלה פיננסית עם וללא תזה 

 
 אביב-המכללה האקדמית להנדסה בתל –אפקה  (14)

  69107, תל אביב 218הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה, רח' בני אפרים  
 1-800-37-37-10; 03 – 7688600טלפון: 

 
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת תוכנה 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת מכנית 
 בוגר במדעים (B.Sc.) חשמל הנדסת   
 בוגר במדעים (B.Sc.)  הנדסת תעשיה וניהול  
 בוגר במדעים (B.Sc.)  הנדסה רפואית 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מערכות 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת אנרגיה 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת ניהול ומערכות שירות 
 

 מוסד להשכלה גבוהה שאינו
 נתמך מן הקופה הציבורית
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 ת תוארניתן אישור פרסום והרשמה לקרא
  מוסמך במדעים(M.Sc. )ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית 
  מוסמך במדעים(M.Sc. )ללא תזה במערכות תבוניות 

 
 המכללה האקדמית ספיר  (15)

 .08-6899412; פקס: 08- 6802802טל:   79165קריית החינוך שער הנגב,  ד.נ. חוף אשקלון, מיקוד  
 להעניק את התארים הבאים: קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה

 בוגר (B.A.) בתקשורת יצירה וביקורת 
  בוגר (B.A.)מנהל ומדיניות ציבורית 
  בוגר (B.A.) בניהול ובקרה תעשייתית 
  בוגר (B.A.)בוגר ( תשע"ה-)לבוגרי תשע"ג במדעי המחשב (B.Sc.)חד חוגי )לבוגרי  -במדעי המחשב

 תשע"ו ואילך(
  בוגר (B.A.)  בלוגיסטיקה 
  בוגר (B.A.)בשיווק טכנולוגי במתכונת חד חוגית ודו חוגית 
  בוגר (B.A.) רב תחומי 
  בוגר (B.A.) בכלכלה יישומית וניהול 
 בוגר (B.F.A) באמנויות הקול המסך 
 בוגר (B.S.W) בעבודה סוציאלית 
 בוגר (B.A.) בניהול המשאב האנושי 
 בוגר (B.A.)  ודו חוגית( הפקה  )במתכונת חד חוגיתיצירה ו –בתרבות 
 בוגר (B.A.)  בכלכלה וחשבונאות 
 בוגר (LL.B) במשפטים  

 תואר שני
 מוסמך (M.A.) במנהל ומדיניות ציבורית 
 מוסמך (M.F.A) ללא תזה בקולנוע הפקה ותיאוריה 
 סמךמו (M.A.)ללא תזה בקולנוע תיאוריה והפקה 

 
 :ניתן אישור פרסום והרשמה לקראת תואר 
  מוסמך(M.S.W ) סוציאלית ללא תזה בהתמחות: התערבויות עם ילדים ובני נוער.בעבודה 
 מוסמך (M.A.) בניהול ופיתוח המשאב האנושי ללא תזה 

 כמו כן, במכללה מתקיימים לימודים בהנדסה שנה א' בלבד בכימיה ומדעי החיים שנה א' בלבד      
 

 תכניות שאושרו במסגרת המח"ר 
 בוגר (B.S.W)  ולבנות(בעבודה סוציאלית )לבנים 
           

 
 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )קמפוסים בבאר שבע ואשדוד( (16)
 08 -5475604; פקס: 08- 6475601/2טל:  84100שבע -, באר45ת.ד.    
 

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול  
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסה כימית 
 בוגר במדעים  (B.Sc.) בהנדסת תוכנה 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת מכונות  
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת בניין 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה 
 מוסמך במדעים (M.Sc.)  ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול 
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 :ניתן אישור פרסום והרשמה לקראת תואר

 מוסמך במדעים (M.Sc.) )ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה )התמחות מערכות הספק ואנרגיה 
 

 תכניות שאושרו במסגרת המח"ר  
 בוגר במדעים (B.Sc.) במסגרת המח"ר -בהנדסת בניין 
 בוגר במדעים (B.Sc.)  במסגרת המח"ר -תוכנהבהנדסת 
 

   
 מוסד להשכלה גבוהה שאינו                       המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט )שערי משפט לשעבר (  (17)

 נתמך מן הקופה הציבורית                              45101הוד השרון  261ת.ד.   
                                                            09 -7405782 –פקס  09– 7405799טלפון;            

            
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

 בוגר (LL.B) במשפטים 
 בוגר (B.A) בחשבונאות 
 בוגר (B.A) מנהל ממשל ומשפט 

 
 הבאות לתוכניות והרשמה פרסום אישור ניתן

  (B.A.)  במנהל מערכות בריאות 
   פג התוקף של האישור פירסום 
 ( תואר שניLL.Mבמשפטים לא מחקרי ). 

 
 מכון טכנולוגי חולון (18)

 03 -5026515; 03- 5026503; טל':  58102חולון  305, ת.ד. 52רח' גולומב  
        

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 בוגר במדעים (B.Sc.) בניהול טכנולוגיה 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 בוגר במדעים (B.Sc.) במתמטיקה שימושית  
 בוגר במדעים (B.Sc.) במדעי המחשב  
 בוגר בעיצוב (B. Design) בעיצוב תעשייתי 
  בוגר בעיצוב (B. Design)בעיצוב פנים 
 בוגר בעיצוב (B. Design) תקשורת חזותית 
  וגר בB.A.)  ׂ( בטכנולוגיות למידה 

 תואר שני
 מוסמך במדעים (M.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ללא תזה  
 מוסמך במדעים (M.Sc.)  בניהול טכנולוגיה ללא תזה בהתמחויות: ניתוח מערכות; ניהול

 טכנולוגיות מידע
  תואר שני(M.Design )בעיצוב משולב ללא תזה 
  מוסמך(M.A.) למידה תבטכנולוגיו 

 
              מוסד להשכלה גבוהה  שאינו             המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (19)

 נתמך מן הקופה ציבורית                                  51108מגדלי ויטה  בני ברק  852ת.ד.            
                                  6000876פקס:   03- 6000800טל:            

 
 קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק תארים: 
 בוגר (LL.B) במשפטים 
    בוגר (B.A)  במינהל עסקים 
 בוגר (B.A) בחשבונאות 
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 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאות

 במשפטים "מוסמךב שני תואר "LL.M – למשפט האקדמי המרכז של גלובלי מסחרי במשפט התמחות 
 .ולעסקים

 
 עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים (20)

 .91035, ירושלים 3566הכרם; ת.ד. -רמת בית 
 02 – 65888001; פקס: 02- 6588000טל:  

 
 קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק תארים: 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת חומרים מתקדמים 
  בוגר במדעים (B.Sc.)בהנדסת תוכנה 
  בוגר במדעים (B.Sc.)בהנדסת תעשיה וניהול  
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
  בוגר במדעים (B.Sc.)בהנדסה פרמצבטית 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת מכונות 
 מוסמך במדעים (M.Sc.) תזה בהנדסת תוכנה ללא  

 
 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאות

 בוגר במדעים (B.Sc.) בטכנולוגיות סביבתיות 
 

 תכניות שאושרו במסגרת המח"ר
 בוגר במדעים (B.Sc. )בהנדסת תוכנה 

   
 בהנדסה אזרחית בשיתוף עם הטכניון (.B.Sc)מדעים בלמכללה תכנית של בוגר   

 
 מוסד להשכלה גבוהה שאינו                    הקריה האקדמית אונו  (21)

  נתמך מן הקופה הציבורית                            .55000קרית אונו  759, ת.ד. 104רח' צה"ל            
                         03 -5356120, פקס: 03 -5311888טל:            

 
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:  
 בוגר (LL.B.) במשפטים* 
 בוגר (B.A.) במנהל עסקים )ללא פירוט התמחויות(* 
  מוסמך(M.B.A)  ,ללא פירוט התמחויות במנהל עסקים* 
 בוגר (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית 
 בוגר (B.A.) בהפרעות בתקשורת 
 בוגר (B.O.T)  בריפוי בעיסוק 
 מוסמך (LL.M.)  במשפטים ללא תזה 
 
 בוגר (B.A.)  חינוך וחברה* 
 בוגר (B.A.) בלימודי ירושלים וארץ ישראל: ישוב, אוכלוסייה  וחברה ** 

   מוסמך(M.A.) תללא תזה במדעי היהדו*  
 

 בקמפוס בירושלים ובקמפוס בקרית אונו*
 בקמפוס בירושלים **
 

 :לתוכנית הלימודים הבאה ניתן אישור פרסום והרשמה
 בוגר (B.Mus.) במוסיקה רב תחומית 
  בוגר(B.P.T.)( בפיזיותרפיה )ניתן אישור לפתוח מחזור לימודים לשנת הלימודים תשע"ד בלבד 
 מוסמך (M.A.) ללא תזה ביעוץ ארגוני למוסדות חינוך וארגונים עסקים 



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  14 ו מ  ע

 

 
 מוסד להשכלה גבוהה שאינו                                                       מכון שכטר למדעי היהדות (22)

 נתמך מן הקופה הציבורית                              91160, ירושלים 16080ת.ד.  
 .                                        02 -6790840; פקס: 02 -6790755טלפון:  

 
 השכלה גבוהה והסמכה להעניק את התארים הבאים:קיבל הכרה כמוסד ל 
 ( מוסמךM.Aללא תזה במדעי היהדות ) 
 

 
 המכללה האקדמית אשקלון  (23)

 78211, אשקלון 9071, ת.ד. 12רח' יצחק בן צבי  
 08-6789169; פקס: 08-6789111טל:  

 
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה  והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 בוגר (B.S.W) )בעבודה סוציאלית )כולל תכנית ההסבה 
 בוגר (B.A.) בכלכלה וניהול 
 בוגר (B.A.) בקרימינולוגיה )במתכונת חד חוגית ודו חוגית( 
 בוגר (B.A.)  בכלכלה ובנקאות 
 בוגר (B.A.)  בכלכלה ולוגיסטיקה 
 בוגר (B.A.) )בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A.) ממשל )במתכונת דו חוגיתבפוליטיקה ו( 
 בוגר (B.A.) בפסיכולוגיה )במתכונת חד חוגית ובמתכונת דו חוגית( 
 בוגר במדעים (B.Sc.)   במדעי המחשב 
 בוגר (B.A.) חוגית(-בלימודי תיירות ופנאי )במתכונת דו 
 בוגר(B.A.)  )בלימודי ארץ ישראל )במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A.) בכלכלה וחשבונאות 
 

 :אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאותניתן 
 בוגר  (B.A.) בבריאות הציבור 
  בוגר(B.S.N) בסיעוד 
 בוגר (B.A.) בלימודים רב תחומיים 
 ( בוגרB.Scבתזונה ) 
  מוסמך(M.A.) בקרימינולוגיה 
  מוסמך(M.S.W )סוציאלית בעבודה תזה ללא 

   
 המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (24)

 15132צמח ד.נ. עמק הירדן  
 04-6653705; פקס: 1-800-209020, 04-6653711טל:  

 
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 בוגר (B.A) בניהול תיירות ומלונאות 
 בוגר (B.A) בתקשורת 
 בוגר (B.A) במדעי ההתנהגות 
  בוגר (B.A)בלימודי ארץ ישראל 
 בוגר במדעים (B.Sc.)  ואלקטרוניקהבהנדסת חשמל 
 בוגר במדעים (B.Sc.) סיום המחזור האחרון בתשע"ו.הסמכה עד  -בהנדסת  מערכות מידע 
 בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת תעשיות מים 
 בוגר במדעים (B.Sc.) הנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה 
 בוגר במדעים (B.Sc.) הנדסת תוכנה 
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 :הבאותניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות 

  בוגר (B.A)בחינוך וקהילה 
  בוגר (B.A)בלימודים רב תחומיים 
 בוגר במדעים (B.Sc.) במערכות מידע בניהול 
 בוגר במדעים .((B.Sc בהנדסת אנרגית גז ונפט  

 
 מוסד להשכלה גבוהה שאינו                                                                המרכז האקדמי פרס (25)

 נתמך מן הקופה הציבורית                                                   8המרכז האקדמי רחובות הנביאים 
                76120רחובות  328ת.ד 
 08-9390519; פקס: 08-9390520טל: 

 קיבל הכרה  זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק את התארים הבאים:
 בוגר (B.A.)  ההתנהגותמדעי 
 בוגר (B.A.) במנהל עסקים 
 בוגר (LL.B.) במשפטים 
 בוגר (B.A.) במנהל עסקים לזרועות הביטחון 
 בוגר (B.A.) בחשבונאות במנהל עסקים בהתמחות 
 בוגר (B.A.) במנהל מערכות בריאות  

 תואר שני
 מוסמך (M.B.A) במנהל עסקים ללא תזה 
  מוסמך(M.A. )בפסיכולוגיה חינוכית ללא תזה 
 

 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאות
 בוגר במדעים (B.Sc.) במדעי התזונה 
   תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני   (M.A.) 

 
 המכללה האקדמית צפת  (26)

 .13206, צפת, 160, ת.ד. 11רח' ירושלים 
 .04-6927735; פקס: 04-6927730טל': 

 
 להעניק את התארים הבאים:קיבלה הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה 

 בוגר (B.A.)  )בעבודה סוציאלית )כולל תכנית הסבה 
 בוגר (B.A.) ההתנהגות  במדעי 
 בוגר (B.A.) ספרות, אמנות ומוסיקה  בלימודי 
 בוגר (LL.B)  במשפטים 
 בוגר (B.S.N) בסיעוד 
 בוגר (B.P.T) בפיזיותרפיה 
 בוגר (B.A.) מידע קהילתיות  במערכות 
 בוגר  (B.Sc.) במדעי המעבדה הרפואית 
 בוגר (B.A.) תחומי רב 
 בוגר (B.A. )ורוחניות במיסטיקה 
  

 הבאות לתוכניות והרשמה פרסום אישור ניתן
 בוגר (B.EM.S )חירום ברפואת 
 בוגר (B.A.) בחינוך מיוחד 
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 להשכלה גבוהה שאינומוסד                                            המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה  (27)
 נתמך מן הקופה הציבורית                                             אור יהודה 2רח' היוצרים 

 037354445, פקס: 037354444טל: 
 

 קיבל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק:
 בוגר (B.A) בחינוך 
 בוגר (B.A) בפסיכולוגיה 
 בוגר (B.A) במינהל עסקים 
 בוגר (B.A)  (יישומית גרנטולוגיה בניהול התמחות)כולל במינהל מערכות בריאות 
 בוגר (B.Sc) הסמכה עד וכולל מחזור הלימודים שמסיים בתשע"ו, לאחר מכן  במדעי המחשב(

 הפעילות בתכנית( הפסקת
 בוגר (B.A) במערכות מידע ניהוליות  

 תואר שני
 מוסמך (M.A)  על התעודהללא ציון התמחויות  -בחינוך 
 מוסמך (M.A) בייעוץ חינוכי 
 מוסמך (M.A) בחינוך בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך 
 מוסמך (M.B.A) במינהל עסקים ללא פירוט התמחויות על התעודה 
 

 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתכניות הבאות
 ( בוגרB.Aניהול משאבי אנוש ) 
 ( בוגרB.Aבניהול תשתיות מידע ) 
 ( מוסמךM.A  ׂ )חינוכית; והתפתחותית.קלינית בפסיכולוגיה ; 

 
  מוסד להשכלה גבוהה שאינו                                           להמרכז האקדמי כרמ (28)

  נתמך מן הקופה הציבורית                                   33031  , חיפה33891ת.ד.   4שער פלמ"ר 
 04-8640347פקס:  04-8640356טל: 

 
 קיבל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמך להעניק:

 בוגר (B.A)  במינהל עסקים  
 בוגר (LL.B)  במשפטים  

 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתכניות הבאות
 בוגר (B.A) חוגית דו במתכונת ציבורי מינהל 
 בוגר (B.A) בכלכלה  
 בוגר (B.A) בלוגיסטיקה 
 בוגר (B.A )תחומי רב 

 
 גליל מערביהמכללה האקדמית  (29)

 24121 –, עכו 2125הקריה להשכלה, ת"ד 
 04-9015320פקס:  04-9015205טל: 

 
 קיבלה קיבל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק :

 בוגר (B.A) בלימודי שימור 
 בוגר (B.A) במתכונת חד ודו חוגית בקרימינולוגיה 
 בוגר (B.A) בלימודי תיאטרון 
 בוגר (B.A)  במתכונת חד ודו חוגיתכלכלה 
 בוגר (B.A)  ניהול במתכונת חד ודו חוגית 
 בוגר (B.A) חינוך במתכונת חד ודו חוגית 
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 ניתן אישור פרסום והרשמה לתוכניות הבאות
  בוגר(B.A.) בלוגיסטיקה במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A) )סוציולוגיה )במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A)  חוגיתרב תחומי במתכונת חד ודו 

 
 אחוה האקדמית המכללה (30)

 08-8588152: פקס; 08-8588193/152: טלפון; 79800 שקמים.נ. ד
 

 הכרה זמנית כמוסד להשכלה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:  קיבלה 
 במדעים בוגר (B.Sc) החיים במדעי 
 בוגר (B.A) בפסיכולוגיה 
 במדעים בוגר (B.Sc) ז(.תשע"ל לשנה רישום אין, בצנרת הלימוד למחזורי)רק  הסביבה במדעי" 

 
 :הבאות לתכניות והרשמה פרסום אישור ניתן

 במדעים בוגר (B.Sc )יישומית בכימיה 
 בוגר B.Sc) במערכות מידע  ) 
 בוגר (B.A.במתכונת חד חוגית בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה ) 

 
  מוסד להשכלה גבוהה שאינו                          גן חל"צ-המכללה האקדמית לישראל ברמת (31)

     נתמך מן הקופה הציבורית                 6719977-03  52275רמת גן   87רח' פנחס רוטנברג            
 

 קיבלה הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 בוגר (B.S.N) בסיעוד 
  השלמה לתואר ראשון בסיעוד  (B.S.N.) 
 בוגר (B.A) בניהול במערכות בריאות 
 בוגר (B.A) בניהול מערכות מידע 

 תואר שני
 מוסמך (M.A) ללא תזה בייעוץ חינוכי 
 מוסמך (M.A) ללא תזה במנהל מערכות בריאות 

 :ניתן אישור פרסום והרשמה לתכניות הבאות
 ( בוגרB.Aבניהול מערכות ציבוריות ) 
 ( בוגרB.Aבניהול במתכונת דו חוגית ) 
 ( בוגרB.Aבמשאבי אנוש במתכונת דו חוגית ) 
 

 מוסד להשכלה גבוהה שאינו                         המכללה האקדמית לחברה ואמנויות (32)
     הציבוריתנתמך מן  הקופה                                                  8656501-09, נתניה, 8רח' הארזים 

                                                                                                     
 קיבלה הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

      תואר שני (M.A.) ללא תזה בחברה ואמנויות;  
      ( תואר שני ללא תזהM.A ) טיפול בדרמה;  -בטיפול באמצעות אמנויות: טיפול באמצעות אמנויות

טיפול בתנועה -טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות -טיפול באמצעות אמנויות 
 טיפול באמנות חזותית -ובמחול; טיפול באמצעות אמנויות 

      ( תואר שני ללא תזהM.Aטיפול באמצעות (  בטיפול באמצעות אמנויות )למטפלים בפועל :)
טיפול בתנועה -טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל; טיפול באמצעות אמנויות  -אמנויות 

 טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל. -ובמחול למטפלים בפועל; טיפול באמצעות אמנויות 
      ( "בוגר"B.A.במדעי ההתנהגות ) 
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 מוסד להשכלה גבוהה שאינו                                מרכז האקדמי שלם (33)

 נתמך מן הקופה הציבורית       ,                 92, קריית מוריה, ת.ד. 3רחוב העסקן 
                                     02-5605555טלפון:  9378010ירושלים 

 
  קיבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור, פרסום והרשמת סטודנטים לתוכניות  
 הלימודים הבאות לקראת: 
 בוגר (B.A) בלימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית 
 בוגר (B.A) בלימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיכון ואסלאם 

  



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  19 ו מ  ע

 

 
 

 מוסדות בסמכות מל"ג יו"ש
 
 אריאל שבשומרוןאוניברסיטת  .1

 .03 -9364481; פקס: 03- 9065111. טל: 44837, אריאל,  מיקוד  3ת.ד.   
   
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) הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
  במדעיםבוגר (B.Sc) הנדסת תעשיה וניהול   
 בוגר במדעים (B.Sc) אושרר שינוי השם ל"מדעי הכימיה"( 9.8.16)במל"ג  כימיה ביולוגית 
 בוגר במדעים (B.Sc) ביולוגיה מולקולרית 
 בוגר במדעים (B.Sc) בפיסיקה 
 בוגר במדעים (B.Sc) הנדסת כימיה וביוטכנולוגיה 
 בוגר במדעים (B.Sc)  מכטרוניקה-מכונותהנדסת 
 בוגר במדעים (B.Sc) מדעי המחשב ומתמטיקה 
 בוגר (B.Sc) במדעי התזונה 
 בוגר (B.A) מדעי ההתנהגות 
 בוגר (B.A) בעבודה סוציאלית 
 בוגר (B.A) כלכלה ומינהל עסקים 
 בוגר (B.A) מינהל מערכות בריאות 
 בוגר (B.A) רב תחומי במדעי החברה והרוח 
 בוגר (B.A)  במזרח תיכוןלימודי ישראל 
 בוגר (B.A)  2012בתקשורת עד ספטמבר 
 בוגר (B.A)  בהפרעות בתקשורת 
 בוגר (B.A)  בכלכלה במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A) בלימודי ארץ ישראל והיסטוריה במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A) במזרח תיכון במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A)  גיתבסוציולוגיה אנתרופולוגיה במתכונת דו חו 
 בוגר (B.A) מדעי המדינה במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.A) פסיכולוגיה במתכונת דו חוגית 
 בקרמינולוגיה במתכונת דו חוגית 
 בוגר (B.P.T) בפיזיותרפיה 
 בוגר (B.Arch) בארכיטקטורה 
 בוגר (B.Tech.) בהנדסה אזרחית 
 מוסמך (M.A.)  חברתית -ופסיכולוגיה ארגוניתבלימודי פסיכולוגיה במגמות פסיכולוגיה שיקומית-

 תעסוקתית במסלולים עם תזה ובלי תזה
 תואר שני

 מוסמך (M.A)   (2009ללא תזה בעבודה סוציאלית )הכרה לשנתיים מפברואר 
 מוסמך (M.A)   ללא תזה בפסיכולוגיה 

 ( מוסמךM.Scעם תזה ) מולקולרית וביולוגיה ביולוגית בכימיה 
  מוסמך(M.B.A)  ללא תזה במנהל עסקים 
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 עציון(*-הר ישיבת)ליד  הרצוג יעקב מכללת .2

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

 :*ושומרון יהודה של גבוהה להשכלה המועצה ידי על שאושר בהוראה בוגר
 בהוראה בוגר (B.Ed) י'( בהתמחויות: תושב"ע, מחשבת ישראל, תנ"ך, לשון -יסודי )ז'-העל למסלול 

 .עברית ספרותישראל, -ארץ לימודי. עברית ספרותישראל, -ארץ לימודי,  עברית
 גהמל לחוקא' 28 סעיף מכוח ישראל"ג מל"י ע הוכר שלהן התואר"ך  ותנ"ע תושב בתכניות".  
 "בהוראה בוגר( "B.Ed. )יסודי-העל מסלול חוגי דו בהיסטוריה 
 "בהוראה בוגר( "B.Ed. )סעיף מכוח ישראל"ג מל"י ע הוכר( 21-6 ) גילאי הרב במסלול מיוחד בחינוך 

 "גהמל לחוקא' 28
 :ושומרון יהודה של גבוהה להשכלה המועצה ידי על שאושר בהוראה מוסמך

 בחינוך מוסמך (M.Ed) תחומית-רב בגישה פה שבעל"תורה ב" 
 בחינוך מוסמך" (M.Ed) ופרשנותשיח - ישראל מחשבת"הוראת ב 
 בחינוך מוסמך(M.Ed) תחומית -רב בגישה ופרשנותו"ך התנ בהוראת 

 
 /הרחבההוראה תעודות

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
 
 ומכללת ישראל אורות מכללת של מיסודן ישראל אורות - לחינוך אקדמית מכללה .3

 יעקב מורשת
 44814 אפריים הר.נ. ד אלקנה קמפוס

 בהוראה שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון  בוגר
 בהוראה בוגר (B.Ed )ישראל מחשבת; פה שבעל תורה"ך, תנ: בהתמחויותיסודי -העל למסלול ,

, תקשורת, אנגלית, מתמטיקה; עברית ספרות, ישראל ארץ לימודי, ישראל עם של היסטוריה
, המחשב מדעי(, וביולוגיה כימיה)פיזיקה( ;  והחיים הטבע מדעי, פורמלי לא חברתי חינוך

 בחינוך יעוץ, כלליים לימודים, תלמוד
 בהוראה בוגר (B.Ed( למסלול החינוך המיוחד )במתכונת דו21-6 :)- חוגית: חוג בחינוך מיוחד

יסודי( -בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
 או עם לימודים כלליים 

 בהוראה בוגר (B.Ed )י"ב(-גילאי )גן-הרב במסלול( ותנועה)מחול  בריקוד 
 בהוראה בוגר(  "B.Ed )מקרא: בהתמחויות  היסודי מסלול: הבאים ובהתמחויות במסלולים ,

 מתמטיקה, לשון, תלמוד
 בהוראה בוגר(  "B.Ed  )מדעי, עברית לשון, תלמוד, מקרא: בהתמחויותי( -יסודי )ז-העל מסלול 

 .המחשב
 ב'-'א כיתות להוראת נוספת הוראה לתעודת הגן במסלול ההרחבה תכנית למכללה אושרה 
 במסלול( אקדמאים)הסבת  הוראה תעודת לימודי לקיים אישור למכללה"ע תש הלימודים משנת 

 תעודת לימודי לקיים אישור"א תשע משנת. לעיל המפורטות בהתמחויותיסודי -על
 ושומרון יהודה של גבוהה להשכלה המועצה ידי על שאושר בהוראה מוסמך* 
 בחינוך מוסמך (M.Ed )בתוכנית ושומרון יהודה של גבוהה להשכלה המועצה"י ע שאושר 

 חכמים ספרות במקרא  הלימודים
 בחינוך מוסמך (M.Ed )בתוכנית ושומרון יהודה של גבוהה להשכלה המועצה"י ע שאושר 

 חינוכי בייעוץ  הלימודים
 מכללת של לשלוחה, יעקב מורשת מכללת עם ישראל אורות מכללת איחוד בעקבות"ע, תש"ל משנה
 "בהוראה"בוגר  תואר להעניק"ש יו"ג מל מטעם הסמכה יש באלקנה אורות
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 ישראל אורות מכללת עם יעקב מורשת מכללת איחוד

  של לשלוחה, ישראל אורות מכללת עם יעקב מורשת מכללת איחוד בעקבות"ע, תש"ל משנה 
 ובהתמחויות במסלולים  תואר להעניק ישראל"ג מל מטעם הסמכה יש ברחובות אורות מכללת
 :הבאים

   בהוראה"בוגר"  (B.Ed) י'( בהתמחויות: תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת -יסודי )ז'-העל מסלול
ישראל, היסטוריה של עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות עברית, מתמטיקה, אנגלית, 

 תקשורת, חינוך חברתי לא  
  ,לימודים  פורמלי, מדעי הטבע והחיים )פיזיקה, כימיה וביולוגיה(, מדעי המחשב, תלמוד

 .כלליים
  'שש(, לימודים כלליים-ב'( בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד )לידה-מסלול הגיל הרך )גן, א. 
  ( במתכונת דו21-6מסלול החינוך המיוחד :)- חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים

 .יסודי( או עם לימודים כלליים-המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
 י"ב-גילאי )גן-הרב במסלול( ותנועה)מחול  ריקוד(. 

 
 :הבאות הלימודים לתוכניות והרשמת פרסום אישור

 בהוראה"בוגר  תואר לקראת הלימודים לתכניות ורישום פרסום אישור" (B.Ed) הגיל: במסלולים 
 .ומחול תנועה, בחינוך יעוץ, המיוחד החינוך, הרך

 בהוראה"בוגר  תואר לקראת הלימודים לתכנית והרשמה פרסום אישור"(B.Ed.)  חוגי-דו  
 י'(.-יסודי )ז'-באזרחות במסלול העל

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

 הוראה תעודת לימודי לקיים אישור"א תשע משנת. לעיל המפורטות בהתמחויותיסודי -על במסלול
 בהתמחותגילאי -הרב במסלול(, 21-6) המיוחד החינוך במסלול, הגן במסלול( אקדמאים)הסבת 
 .החינוך למשרד ישירות לפנות יש קודמות משנים הוראה תעודות על בשאלות. היסודי במסלול, בריקוד
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 מוסדות להכשרת מורים

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

 מוצע לפנות למוסד עצמו. –בלבד 
 
 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין   (1)

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

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 בוגר בהוראה"" (B.Ed) שש( בהתמחויות: הגיל הרך, שילוב אמנויות בהוראה, -מסלול הגן )לידהל

 .לימודים כלליים
 בוגר בהוראה"" (B.Ed) 'חוגית: אנגלית, -ו'( בהתמחויות הבאות במתכונת דו-למסלול היסודי )א

מדעים, מתמטיקה, גיאוגרפיה, היסטוריה ומחשבת ישראל, לשון עברית, מקרא, ספרות, ערבית, 
 .רים, שילוב אמנויות בהוראה, תקשורת בחינוך, לימודים כללייםחינוך מבוג

 "בוגר בהוראה" (B.Ed) י'( בהתמחויות: אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה -יסודי )ז'-במסלול העל
חוגי(, מתמטיקה בצירוף חוג נוסף במדעי הרוח, -פיסיקה )חד-ומחשבת ישראל, מתמטיקה

משלב, לשון עברית, מקרא, ספרות, ערבית, תיאטרון  חוגי(, חינוך מיוחד-כימיה )חד-ביולוגיה
 .ודרמה בחינוך, תקשורת בחינוך, לימודים כלליים

 "בוגר בהוראה" (B.Ed)  )במסלול חינוך מיוחד והוראת תלמידים עם מוגבלויות מרובות )מלממ
 . 21-6שש ולגילאי -לגילאי לידה

 "בוגר בהוראה" (B.Ed)   חוגית: חוג בחינוך -( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי
-מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  .יסודי( או עם לימודים כלליים
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( בהתמחויות: חינוך מיוחד )גילאי -במסלול החינוך המיוחד )גילאי לידה

 .דים כללייםשש(, גיל הרך, לימו-לידה
 "בוגר בהוראה" (B.Ed)  חוגית -( בחברה הערבית במתכונת דו21-6במסלול החינוך המיוחד )גילאי

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

 "בוגר בהוראה" (B.Ed)  שש( בחברה  הערבית בהתמחויות: -לידהבמסלול החינוך המיוחד )גילאי
 .שש(, גיל הרך, לימודים כלליים-חינוך מיוחד )גילאי לידה

 "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( בחברה  הערבית בהתמחויות: -במסלול החינוך המיוחד )גילאי לידה
 .שש(, גיל הרך, לימודים כלליים-חינוך מיוחד )גילאי לידה

 בוגר בהוראה"  (B.Ed) יסודי-י פורמאלי, במסלול העלבחינוך בלת. 
 ( "בוגר בהוראהB.Ed.'במתכונת חד-( במתמטיקה במסלול היסודי )א  )'חוגית. -ו 

 
 תואר שני

 "מוסמך בחינוך (M.Ed) " בהוראה ולמידה. 
 "מוסמך בחינוך"  (M.Ed) ספרנות במערכות חינוך-במידענות;  
 "מוסמך בחינוך" (M.Ed) ועם קשיי התנהגות בשילוב תלמידים עם לקויות למידה 
 תואר שני (M.A.A.T) טיפול בביבליותרפיה; -בטיפול באמצעות אמנויות: טיפול באמצעות אמנויות

טיפול בתנועה ומחול; טיפול -מוזיקה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול באמצעות אמנויות
 . טיפול באמנות חזותית-באמצעות אמנויות

 
  :לתכניות הלימודים הבאותכמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה 

 מוסמך בהוראה" (M.Teach.) יסודי-במסלול העל. 
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 מכללה ירושלים    (2)
 .6750917-02. פקס: 02-6750911. טלפון 91160, בית וגן, ירושלים מיקוד 16078ת.ד.  
    
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 בוגר" בהוראה"" (B.Ed.) שש( בהתמחויות: הגיל הרך, לימודים כללים-למסלול הגן )לידה. 
 "בוגר בהוראה" (.B.Ed) חוגית -חוגית וחד-י'( במתכונות לימודים דו-יסודי )ז'-למסלול העל

בהתמחויות: מדעים, מתמטיקה, מדעי המחשב, תנ"ך, מחשבת ישראל, אנגלית, ספרות, ערבית, 
חוגית בלבד בהתמחויות: -ספר, הכוון וייעוץ, חשבונאות, במתכונת דו-ביתלשון עברית, ספרנות 

 .משאבי למידה,  לימודים כלליים
 בוגר בהוראה"" (B.Ed.)  י"ב(-גילאי )כיתות א'–במוסיקה במסלול רב 
 בוגר בהוראה"" (.B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך -( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי

יסודי או עם -אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול העלמיוחד בצירוף 
  .לימודים כלליים

 מוסמך בחינוך (M.Ed) בהוראת המדעים. 
 "מוסמך בחינוך" (M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך. 
 "מוסמך בחינוך"(M.Ed) בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בינתחומית. 

 
 ל )כולל המכון להכשרת מורים ערבים(בר-המכללה האקדמית בית   (3)

 7454104-09; פאקס: 09- 7476333טלפון  44905ברל, -דואר בית 
   
 :במסגרת ביה"ס לחינוך קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-הגן )לידה למסלול 

 שש(, לימודים כלליים.–בהתמחויות: גיל הרך, חינוך מיוחד )לידה 
 'ב'.-אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 

חוגית: היסטוריה, מתמטיקה, מקרא, לשון עברית, ספרות, -בהתמחויות הבאות במתכונת דו
 גיאוגרפיה, אנגלית, טבע, חקלאות ולימודי הסביבה, לימודים כלליים.

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-למסלול העל 
רות עברית וכללית, היסטוריה, חברה ואזרחות, גיאוגרפיה, בהתמחויות: מקרא, לשון עברית, ספ

לימודי א"י, מדעי המחשב, ביולוגיה, כימיה, מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, לימודי הסביבה, ערבית, 
 תרבות ישראל, לימודים כלליים.

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בקידום נוער )בכל אחד ממסלולי 
 הגיל בביה"ס לחינוך(.

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בכל אחד  יבחינוך בלתי פורמאל(
 .ממסלולי הגיל בביה"ס לחינוך(

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

 יסודי( או עם לימודים כלליים. -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  למסלול חינוך מיוחד )גילאי

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

 במסגרת המכון להכשרת מורים וגננות ערביים       
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-הגן )לידה למסלול 

 שש(, לימודים כלליים.–בהתמחויות: גיל הרך, חינוך מיוחד )לידה 
  ב'.-נוספת להוראת כיתות א'אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 

חוגית: לשון וספרות ערבית, לשון וספרות עברית, מתמטיקה, טבע, -בהתמחויות הבאות במתכונת דו
 היסטוריה, מחשבים, לימודים כלליים.
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  אקדמי הכרה והסמכה להעניק תואר קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-למסלול העל 
בהתמחויות: לשון  וספרות ערבית, לשון וספרות עברית, היסטוריה, אנגלית, מתמטיקה, מדעי 

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

חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור -במתכונת דו (6-12
 יסודי( או עם לימודים כלליים. -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

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

 
 במסגרת המדרשה להכשרת מורים לאמנות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "תואר "בוגר בהוראהB.F.A.Ed. ) באמנות במסלול רב-
 .יב'(-גילאי )כיתות א'

 ( "קיבלה הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי "בוגר בהוראהB.Ed. בקולנוע במסלול רב )- גילאי
 חוגית. -במתכונת דו

 
  תואר שני

 ךקיבלה הסמכה להעניק תואר מוסמך בחינו  (M.Ed.)  התערבות חינוכית והערכתה –בלקויי למידה 
 ךקיבלה הסמכה להעניק תואר מוסמך בחינו  (M.Ed.) בייעוץ חינוכי  
 ךקיבלה הסמכה להעניק תואר מוסמך בחינו  (M.Ed.)  ותכנון לימודיםבהערכה 
 קיבלה הסמכה להעניק תואר מוסמך בהוראה (M.Teach.) יסודי-במסלול העל. 
 קיבלה הסמכה להעניק תואר מוסמך בחינוך (M.Ed.) בקידום נוער בסיכון ובמצוקה  
 קיבלה הסמכה להעניק תואר מוסמך בחינוך (M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך 
  בחינוךקיבלה והסמכה להעניק תואר מוסמך (M.Ed) חינוך לאמנות 
 קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר מוסמך בחינוך" (M.Ed)  בהערכה ותכנון

 לימודים עם תזה
 קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר מוסמך בחינוך" (M.Ed)  בחינוך ומורשת ערבית

 "בישראל
 ם לתואר מוסמךקיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודי (M.A.A.T)  בטיפול באמצעות אמנויות- 

 אמנות חזותית
  קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר מוסמך בחינוך (M.Ed) שפות -בהוראה ולמידה 

 
 מכללת לוינסקי לחינוך     (4)

 .03-6993546פקס:  03-6902444, טלפון 61480אביב, מיקוד -תל 48130ת.ד 
 

 :כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאיםקיבלה הכרה   
  בוגר בהוראה (B.Ed) שש( בהתמחויות: גיל הרך, החינוך המיוחד )גילאי לידה-למסלול הגן )לידה-

 .שש(, לימודים כלליים
   בוגר בהוראה  (B.Ed) 'חוגית: מקרא, -ו'( בהתמחויות הבאות במתכונת דו-למסלול היסודי )א

 .ברית, ספרות, אנגלית, מתמטיקה, טבע, לימודים כללייםיהדות, לשון ע
   בוגר בהוראה (B.Ed) י'( בהתמחויות: מקרא, יהדות, לשון עברית, ספרות, -יסודי )ז'-למסלול העל

חוגי(, -מתמטיקה )חד-חוגי(, מחשבים-חוגי(, מתמטיקה )חד-ערבית, היסטוריה, אנגלית )חד
 .חוגי(, לימודים כלליים-ביולוגיה )חד

   ( "בוגר בהוראהB.Ed.באנגלית במתכונת חד )-י'(. -גילאי )א'-חוגית במסלול רב 
   בוגר בהוראה  (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך מיוחד -( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי

יסודי( או -בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
  .דים כללייםעם לימו

 "בוגר בהוראה" (B.Ed)   במחשבים בחינוך בכל המסלולים )אין למכללה אישור להעניק את התואר
 (2005החל מחודש מאי 

 " "בוגר בהוראה" (B.Ed)  בתקשורת למסלול העל יסודי )למכללה אישור להעניק את התואר עד סוף
 שנה"ל תשס"ז בלבד(
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 "בוגר בהוראה" (B.Ed) יסודי )אין למכללה אישור להעניק את התואר -ול העלבגיאוגרפיה למסל
  (2006החל מחודש נובמבר 

 "בוגר בהוראה" (B.Ed) בהתמחות מוסיקה ותנועה לבית הספר היסודי ולחינוך המיוחד. 
 ""בוגר בהוראה"  (B.Ed) י"ב(-גילאי )גן-במוסיקה במסלול רב 
 ( "בוגר בהוראה"B.Ed.במוסיקה למסלול העל  )- יב'(-)ז'יסודי 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) בחינוך מוסיקלי ריתמוס יקה לביה"ס היסודי ולגיל הרך. 

 
 תואר שני בחינוך/בהוראה

 ""מוסמך בחינוך (M.Ed) ללא עם ותרבותית; חינוך מוסיקלי -בתכניות: חינוך לשוני בחברה רב
 .תזה; הוראה ולמידה ללא תזה; חינוך לגיל הרך; חינוך מיוחד

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

 תואר שני בטיפול באמנות
 מוסמך  (M.A.A.T)  טיפול במוסיקה -בטיפול באמצעות אמנויות.  

 
 כמו כן רשאית לקיים בקמפוס המכללה באילת את התכניות הבאות:

 ( "בוגר בהוראה"B.Ed 6 –( גיל הרך ולימודים כלליים במסגרת מסלול הגן )גיל לידה.) 
 "( "בוגר בהוראהB.Ed (  בחינוך מיוחד ולימודים כלליים במסגרת מסלול החינוך המיוחד )גילאי 

      6-21.) 
 ( "בוגר בהוראה"B.Ed(  בספרות עברית ולימודים כלליים במסגרת המסלול היסודי )כיתות א-.)ו 
 ( "מוסמך בחינוךM.Edבהוראה ולמידה ללא תזה ) 
 

  :כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות כמו
 ( מוסמך בחינוךM.Ed.עם תזה בחינוך מוסיקלי ) 
 ( מוסמך בחינוךM.Ed.עם תזה בהוראה ולמידה ) 
 ךמוסמ ( בחינוךM.Ed ).עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב תרבותית 

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

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

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

 תואר שני:
 ( עם תזה ובלי תזה במדעי החינוך הגופני.M.P.E)מוסמך 

 
 המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות –סמינר הקיבוצים     (6)

 )מכללה שאוחדה ממכללת סמינר הקיבוצים ומהמכללה להוראת טכנולוגיה( 
 .03-6990269פקס:  03-6902323, טלפון 62507אביב מיקוד -, תל149דרך נמיר  
    
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
  "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך יצירתי, חינוך מיוחד -למסלול הגן )לידה

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

תמטיקה, מדעים, ספרות, תרבות ו'( בהתמחויות:  מ-למסלול היסודי )א' (B.Ed) "בוגר בהוראה"
 .חוגי(,   לימודים כלליים-ישראל, אנגלית )דו

  "בוגר בהוראה" (B.Ed) י'( בהתמחויות: אנגלית, היסטוריה, היסטוריה של -יסודי )ז'-למסלול העל
 . עם ישראל, ספרות, מקרא, אומנויות התיאטרון, ביולוגיה, לימודים כלליים

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

 . מידע )במסגרת ביה"ס לאמנויות הטכנולוגיה )לשעבר המכללה להוראת הטכנולוגיה
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   "בוגר בהוראה" (B.Ed) חוגי(-'(: אנגלית )חדי-גילאי )ג'-במסלול הרב. 
  "בוגר בהוראה" (B.Ed) י"ב( בהתמחויות: מחול ותנועה, חינוך גופני-גילאי )א'-במסלול הרב 

  ותנועה.
   "בוגר בהוראה"" (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך -( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי

-במסלול הגיל )יסודי או על מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג
  .יסודי( או עם לימודים כלליים

 תואר שני  
  מוסמך בחינוך"  (M.Ed) חינוך סביבתי"; "חינוך מתמטי לביה"ס היסודי"; "הוראת  :תובתוכני"

תחומית"; "ניהול וארגון מערכות חינוך"; "אוריינות חזותית בחינוך"; -מדעי הרוח בגישה רב
 , "הערכה בחינוך".""טכנולוגיה בחינוך; "חינוך לפעילות גופנית ולבריאות

  מוסמך בהוראה" (M.Teach.) יסודי-במסלול העל.  
  ני תואר ש (M.A.A.T)בטיפול באמצעות אמנויות: טיפול באמצעות אמנויות   ׂ  ׂ  ׂ ביבליותרפיה;  -ׂ 

טיפול בתנועה; טיפול -טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול באמצעות אמנויות
 . טיפול באמנות חזותית-באמצעות אמנויות

 
  :אישור פרסום והרשמה 
   "בוגר בהוראה"" (B.Ed) יב( בהתמחות ניהול עסקי )חד חוגי(-יסודי )ז במסלול העל 
   ( "בוגר בהוראה"B.Ed'ולמסלול העל-.( בחינוך למסלול היסודי )א )'י'(-יסודי )ז'-ו  
   "מוסמך ( "בהוראהM.Edעם תזה ב ) :הוראת מדעי הרוח בגישה אוריינות חזותית בחינוךתכניות ,

 .בתירב תחומית, חינוך מתמטי לביה"ס היסודי, חינוך סבי
 

 מכללה אקדמית לחינוך "אורנים" 
 .9530488-04פקס:  04- 9838811; טלפון  36006דואר קרית טבעון  
   
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
  "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש(,  -שש( בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד )לידה-למסלול הגן )לידה

 .לימודים כלליים
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות:  לימודי ארץ ישראל, מתמטיקה, טבע -למסלול היסודי )א

 .ומדעים, חינוך, לימודים כלליים
 "בוגר בהוראה" (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך מיוחד -( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי

יסודי( או -ללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או עלבצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכ
  .עם לימודים כלליים

   בוגר בהוראה" (B.Ed) י"ב-גילאי )א-באמנות במסלול רב(. 
 ( "בוגר"B.A) ׂ 'ו'( בהתמחויות:  ספרות, מקרא, -מדעי הרוח עם תעודת הוראה למסלול היסודי )א

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

 .חברתי, הוראת ערבית, חינוך, לימודים כלליים, אמנות-גיאוגרפיה, לימודי א"י, חינוך קהילתי
 ( "בוגרB.A) ׂ י'( בהתמחויות: ספרות, מקרא, -יסודי )ז'-במדעי הרוח עם תעודת הוראה למסלול העל

תיכון, אנגלית, מחשבת ישראל  )חוגים שהתקיימו בעבר -לשון עברית, היסטוריה, לימודי מזרח
  .במסגרת חטיבת מדעי הרוח של אוניברסיטת חיפה(, לימודים כלליים

   תכניות לימודים בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, לקראת תואר ראשון (B.Sc.)  מטעם אוניברסיטת
פיזיקה,  –ת אורנים  בהוראת ביולוגיה, בהוראת מתמטיקה חיפה ותעודת הוראה מטעם מכלל

 .בהוראת מדעי המחשב
 ""בוגר בהוראה"(B.Ed) 'יסודי )ז'-ו'( ובמסלול העל-בחינוך במתכונת דו חוגית, במסלול היסודי )א-

  (.'י
 תואר שני בחינוך/בהוראה

   מוסמך בחינוך" (M.Ed.)  ;הוראת שפות זרות )אנגלית, בתוכניות: הוראה רב תחומית במדעי הרוח
ערבית, עברית(; יעוץ חינוכי; חינוך והוראה של תלמידים בהדרה; הוראת המדעים;  ניהול וארגון 

 הוראת מתמטיקה ומדעים למסלול היסודי; ;מערכות חינוך
   מוסמך בהוראה" (M.Teach.) יסודי-במסלול העל. 
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  :אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה 
 "בחינוך מוסמך (M.Ed) הוראת שפות זרות )אנגלית, ערבית, עברית(; מדעי הרוח תכניות: עם תזה ב

 יעוץ חינוכי.בגישה רב תחומית, 
 ( מוסמך בחינוךM.Edב ).חינוך לגיל הרך 

 
 המכללה האקדמית לחנוך ע"ש א.ד. גורדון   (7)

 .8332040-04פקס:  8590111-04; 04- 8336396, טל' 35705, חיפה 73רח' טשרניחובסקי  
   
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש(,  -שש( בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד )לידה-למסלול הגן )לידה 

 .לימודים כלליים
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות:  מדעים, מתמטיקה, ספרות, מקרא, -למסלול היסודי )א 

תקשורת בחינוך, אנגלית דו חוגי, הומניסטיקה )ספרות, לשון ומקרא(, מורשת דרוזים ולימודים   
 .דרוזים, לימודים כלליים, אנגלית חד חוגי

 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) למחזור הלימודים  ו( בחינוך קהילתי )הסמכה רק-למסלול היסודי )א
 ) א"בתשע לימודיו שסיים

 "בוגר בהוראה" (B.Ed.) י'( בהתמחויות: מקרא, ספרות, מתמטיקה-יסודי )ז'-חוגי למסלול העל-דו. ,
 תקשורת.

 ( "בוגר בהוראה"B.Edחד ).-גילאי-חוגי בשפה וספרות אנגלית במסלול רב 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך מיוחד -( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי 
  בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול היסודי או עם לימודים

  .כלליים
  "בוגר בהוראה"(B.Ed) ט' בלבד(.-חוגי בתקשורת במסלול העל יסודי )ז'-דו 

 
 בהוראה/בחינוך שני תואר

  חינוךב מוסמך"  (M.Ed) חינוך מערכות וארגון בניהול; ולמידה בהוראה ,(M.Ed) משלב חינוך"ב" 
 

  :אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה
 ""בוגר בהוראה"  (B.Ed.) ו( בתרבות ישראל ומורשתו-למסלול היסודי )א 
 ""בוגר בהוראה"  (B.Ed.) י(  תרבות ישראל ומורשתו.   -יסודי  )ז-חוגי למסלול העל-דו 
 ( "בוגר בהוראה"B.Edדו ).-י'( בלשון עברית-יסודי )ז'-חוגי במסלול העל 
 מוסמך בהוראה (M.Teach.) יסודי-במסלול העל. 

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

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

 .החינוך
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 המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"   (8)

 .03-5128570. פקס: 03-5128512  03-5128555טלפון:  58114, חולון 7רח' יוטבתה  
 

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
  "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש(   -שש( בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד )לידה-למסלול הגן )לידה

 .לימודים כללים
  "בוגר בהוראה"" (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך -( במתכונת דו21-6)גילאילמסלול החינוך המיוחד

-מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
  .יסודי( או עם לימודים כלליים

  "בוגר בהוראה"" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות:  תנ"ך, ספרות, אנגלית, מדעי הטבע, -למסלול היסודי )ג
 .מתמטיקה

   בהוראה""בוגר" (B.Ed) חוגית בהתמחויות: לשון -י'( במתכונת לימודים דו-יסודי )ז'-למסלול העל
  .חוגית בהתמחויות: אנגלית, מתמטיקה-עברית, ספרות עברית, תנ"ך ובמתכונת לימודים חד

  "בוגר בהוראה"(B.Ed)  י'(-גילאי )ז'-באמנות למסלול רב. 
   "בוגר בהוראה"" (B.Ed) בהתמחות בייעוץ בחינוך )למכללה אישור להעניק   גילאי-למסלול הרב

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

 הנו עד למחזור האחרון שנקלט בתכנית בשנה"ל תשס"ו.
 ( בוגר בהוראהB.Ed.חד )-י'(. -גילאי )א'–רב  חוגי באמנות במסלול 

 
  :אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה

 ( בוגר בהוראהB.Edבתושב"ע במסלול היסודי ) 
 ( מוסמך בחינוךM.Edבחינוך בגיל הרך ) 
 ( מוסמך בחינוךM.Edבאנגלית כשפה בינלאומית ) 

 
 חיפה –המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל      (9)

  
 .04-8233517פקס:  04-8322344טל:  33145, חיפה 22, רח' החשמל 8349ת.ד.   
   
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 בוגר בהוראה"" (B.Ed) שש( בהתמחויות: גיל הרך, ערבית, חינוך מיוחד )לידה-למסלול הגן )לידה- 

 .שש(,  לימודים כלליים
   "בוגר בהוראה"  (B.Ed) 'חוגי(, -ו'( בהתמחויות:  ערבית, עברית, מדעים )דו-למסלול היסודי )א

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

 .פיזיקה, מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב, לימודים כלליים-ביולוגיה, כימיה
   אה""בוגר בהור (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך -( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי

-מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
  .יסודי( או עם לימודים כלליים

 
 מוסמך בחינוך/הוראה

 מוסמך בחינוך  (M.Ed) בחינוך מדעי. 
 סמך בחינוךמו  (M.Ed) אנגלית-עברית-בחינוך לשוני )ערבית  
 מוסמך בחינוך  (M.Ed) בהוראה ולמידה. 

 
  :כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה

 ( מוסמך בהוראהM.Teachבמסלול העל יסודי ) 
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 כללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוגמ (10)

עציון( אוחדה עם המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש לישפיץ -מכללת הרצוג )ליד ישיבת הר 
למסגרת עמותה אחת אשר נקראת "מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג" שמות 

"מכללת הרצוג, מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת המכללות במסגרת המשותפת החדשה הם: 
  "מכללת הרצוג )גוש עציון("., ו )להלן: הרצוג ירושלים(" ירושלים -הרצוג

פעילות שמבצעת העמותה בתחומי איו"ש באמצעות "מכללת הרצוג )גוש עציון(" הנה בפיקוחה 
''מל"ג יו"ש'' בהתאם לסמכותה, ופעילות שמבצעת העמותה בירושלים באמצעות "מכללת הרצוג,   של

 ירושלים" הנה בפיקוחה של המל"ג בהתאם לסמכותה.  –מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכלל הרצוג 
דות הנדרשים לצורך הפעילות האקדמית )נשיא, מועצה אקדמית, משנה לנשיא לעניינים כל המוס

 אקדמיים, ועדת מינויים וכיוצ"ב( פועלים במסגרת העמותה במתכונת אחודה לשתי המכללות.
 1ירושלים" )להלן: הרצוג ירושלים( -מכללת הרצוג, מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג

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

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) י'( בהתמחויות: תנ"ך, תושב"ע, מתמטיקה, -יסודי )ז'-למסלול העל

חוגי(, -כימיה(, מתמטיקה והוראת מדעי המחשב )חד-)ביולוגיהגיאוגרפיה, תקשורת, מדעי הטבע 
  .לימודים כלליים

 
והמכללה הוכרו ע"י מל"ג ישראל ותארים שאושרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון 

 הוסמכה להעניק את התארים במסגרת האיחוד:
 ,ישראל מחשבת ,היסטוריה ,אנגלית י'( בהתמחויות:-( למסלול העל יסודי )ז'B.Ed"בוגר בהוראה )
 (.21-6חינוך מיוחד )

 
 תואר שני בחינוך/בהוראה

  מוסמך בחינוך(M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך. 
 מוסמך בחינוך (M.Ed) .ב"הגות בחינוך יהודי 
 מוסמך בחינוך (M.Ed) תחומית-ב"תורה שבעל פה בגישה רב" 
 מוסמך בחינוך" (M.Ed) שיח ופרשנות- ב"הוראת מחשבת ישראל 
 מוסמך בחינוך(M.Ed) תחומית -בהוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב 

 
 2מכללת הרצוג )גוש עציון(

 02 -9932796; פקס: 02- 9937333. טל: 90433אלון שבות, גוש עציון   -הרצוג גוש עציון 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) מתמטיקה, י'( בהתמחויות: תנ"ך, תושב"ע, -יסודי )ז'-למסלול העל

חוגי(, -כימיה(, מתמטיקה והוראת מדעי המחשב )חד-גיאוגרפיה, תקשורת, מדעי הטבע )ביולוגיה
  .(21-6ליים, אנגלית, היסטוריה, מחשבת ישראל, חינוך מיוחד )לימודים כל

 
 תואר שני בחינוך/בהוראה

  מוסמך בחינוך(M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך. 
 מוסמך בחינוך (M.Ed) .ב"הגות בחינוך יהודי 
 מוסמך בחינוך (M.Ed) תחומית-ב"תורה שבעל פה בגישה רב" 
 מוסמך בחינוך" (M.Ed)  שיח ופרשנות-ב"הוראת מחשבת ישראל 
 מוסמך בחינוך(M.Ed) תחומית -בהוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב 
 

 בוגר בהוראה שהוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון

                                                           
 1 לשעבר המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ 

 עציון-לשעבר מכללת הרצוג ליד ישיבת הר 2 
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  בהוראהבוגר (B.Ed) ישראל, -י'( בהתמחויות: לשון עברית , לימודי ארץ-יסודי )ז'-למסלול העל
 ספרות עברית.  

 אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה: 
   "אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה(B.Ed) חוגי באזרחות במסלול -דו

 י'(. -העל יסודי )ז'
 

 האקדמית לחינוך ע"ש קייהמכללה  (11)
 08- 6413020; פקס: 08- 6402777טל:  84100שבע -באר 13001רח' יהודה הלוי ת.ד. 
   

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( בלימודים כלליים-למסלול הגן )לידה. 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( במגזר הבדואי בהתמחויות: חינוך מיוחד, לימודים -למסלול הגן )לידה 

 .כלליים
 "בוגר בהוראה" (B.Ed'בעברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים -( למסלול היסודי )א )'ו 
  "בוגר בהוראה" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות: לשון עברית, ספרות, מקרא, -למסלול היסודי )א

 מתמטיקה, 
 .דים כללייםמדעים, לימו

 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) 'ו'( במגזר הבדואי בהתמחויות: לשון ערבית כשפה -למסלול היסודי )א
 ראשונה, 

  מתמטיקה, מדעים, חינוך מיוחד, לימודים כלליים, עברית שפה שנייה בבתי הספר הערביים. 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) כימיה, -ביולוגיהיסודי בהתמחויות: לשון עברית, ספרות, -למסלול העל

מקרא,  חינוך בלתי פורמאלי, אנגלית, ערבית כשפה שניה,  ערבית כשפה ראשונה, עברית כשפה 
מחשבים, -חוגי, מתמטיקה-שניה, היסטוריה, גיאוגרפיה, מחשבים, יהדות, מתמטיקה חד

 .פיזיקה, לימודים כלליים-מתמטיקה
 בוגר בהוראה" (B.Ed) י"ב(-)אגילאי -בחינוך גופני במסלול הרב. 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) (י"ב-גילאי )א-באמנות במסלול הרב. 
 "בוגר בהוראה (B.Ed)  חוגית עם אחד מהחוגים -( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי 
  .המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל הספציפי או עם לימודים כלליים  
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed)  שש( בהתמחויות: חינוך מיוחד -החינוך המיוחד )גילאי לידהלמסלול

 ולימודים  כלליים.
 

 תואר שני בחינוך/בהוראה
 מוסמך בחינוך (M.Ed) בייעוץ חינוכי. 
 מוסמך בחינוך (M.Ed.) בהוראה  ולמידה. 
 מוסמך בהוראה (M.Teach.) יסודי-במסלול העל. 
 מוסמך בחינוך (M.Ed) בהדרה בחינוך גופני וספורט לקהילות. 
 מוסמך בחינוך (M.Ed) בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע. 

 
 " אחוה"  לחינוך האקדמית המכללה (12)

 .8501447-08: פקס; 08- 8588044: טל 79800 שקמים נ"ד 
 

 :הבאים התארים את להעניק והוסמכה גבוהה להשכלה כמוסד הכרה קיבלה 
 "בהוראה בוגר "" (B.Ed) כלליים לימודים, הרך הגיל: בהתמחויות( שש-לידה) הגן למסלול. 
 "בהוראה בוגר"" (B.Ed) ספרות, עברית לשון, היסטוריה: בהתמחויות'( ו-'א) היסודי למסלול ,

 .כלליים לימודים, טבע, מתמטיקה
 "בהוראה בוגר"" (B.Ed) ערבית, עברית  לשון, ספרות, היסטוריה: בהתמחויות יסודי-העל למסלול ,

 .כלליים לימודים(, חוגי-חד) הטבע מדעי( חוגי-חד) מתמטיקה
 "בהוראה בוגר"" (B.Ed) ('י-'ג) גילאי-הרב במסלול באנגלית 
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 "בהוראה בוגר"" (B.Ed) בחינוך חוג: חוגית-דו במתכונת( 21-6 גילאי) המיוחד החינוך למסלול 
-על או יסודי) הגיל במסלול ג"המל באישור במכללה המתקיימים מהחוגים אחד בצירוף מיוחד
 .כלליים לימודים עם או( יסודי

 "בהוראה בוגר"" (B.Ed) (שש-לידה גילאי) המיוחד החינוך למסלול. 
 "בהוראה בוגר( "B.Ed )הלימודים) הבדואית לחברה מותאם גן במסלול הרך בגיל חוגי-דו 

 (הערבית בשפה מתקיימים
 "בהוראה בוגר( "B.Ed ).הבדואית לחברה מותאם'( ו-'א) היסודי במסלול במדעים חוגי-חד 

 (הערבית בשפה מתקיימים הלימודים)
 בהוראה/בחינוך שני תואר

 בחינוך מוסמך  (M.Ed.)והוראתה ישראל עם תרבות"ב" 
 בחינוך מוסמך (M.Ed) מיוחד חינוך"ב." 
 בחינוך מוסמך (M.Ed) היסודי ס"לביה מתמטי חינוך"ב." 
 בחינוך מוסמך (M.Ed. )חינוך מערכות ניהול"ב תזה ובלי עם." 
 

 והרשמה פרסום אישור
 בהוראה מוסמך (M.Teach.) יסודי-העל במסלול. 

 
 :בהן התואר את להעניק המכללה של ההסמכות של התוקף שפג לימודים תכניות

 "בהוראה בוגר( "B.Ed. )התואר  את להעניק המכללה את הסמיכה המועצה. חינוך מערכות במינהל 
 סטודנטים לרשום להמשיך למכללה לאפשר ולא ,2011 עד לתכנית שנרשמו לסטודנטים  בתכנית
 .    2012 משנת חדשים

 "בהוראה בוגר( "B.Ed. )את להעניק המכללה את הסמיכה המועצה: הרך הגיל במסלול במחשבים 
 .  שנים לארבע 26.6.2001 ביום התואר

 "בהוראה בוגר( "B.Ed. )את להעניק המכללה את הסמיכה המועצה: היסודי במסלול במחשבים 
 .  שנים לארבע 26.6.2001 ביום התואר

 "בהוראה בוגר( "B.Ed. )המכללה את הסמיכה המועצה: יסודי-העל במסלול( חוגי-חד) במחשבים 
 .    שנים לארבע 26.6.2001 ביום התואר את להעניק

 "בהוראה בוגר( "B.Ed. )את הסמיכה המועצה: יסודי-העל במסלול( חוגי-דו) מתמטיקה-במחשבים 
 .  שנים לארבע 26.6.2001 ביום התואר את להעניק המכללה

 
 יעקב מורשת ומכללת ישראל אורות מכללת של מיסודן ישראל אורות – לחינוך אקדמית מכללה (13)

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

 :הבאים התארים את להעניק והוסמכה גבוהה להשכלה כמוסד הכרה קיבלה
 "בהוראה בוגר" (B.Ed) ישראל מחשבת, פה שבעל תורה, ך"תנ: בהתמחויות יסודי-העל למסלול ,

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

 "בהוראה בוגר"" (B.Ed) (, שש-לידה) מיוחד חינוך, הרך הגיל: בהתמחויות( שש-לידה)  הגן למסלול
 .כלליים לימודים

 "בהוראה בוגר"" (B.Ed) מיוחד בחינוך חוג: חוגית-דו במתכונת(: 21-6) המיוחד החינוך למסלול 
 או( יסודי-על או יסודי) הגיל במסלול ג"המל באישור במכללה המתקיימים מהחוגים אחד בצירוף

 .כלליים לימודים עם
   "בהוראה בוגר" (B.Ed) (.,ב"י-גן) גילאי-הרב במסלול( ותנועה מחול) בריקוד 

 
 בהוראה/בחינוך שני תואר

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

 בחינוך מוסמך (M.Ed) הלימודים בתוכנית ושומרון יהודה של גבוהה להשכלה המועצה י"ע שאושר  
  ."חינוכי ייעוץ"ב
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 (יעקב מורשת לשעבר) רחובות קמפוס  (14)
 .9485686-08: פקס; 9485666-08' טל.  76110 רחובות, 1106. ד. ת, א"הגר' רח  

   
 :הבאים התארים את להעניק והוסמכה גבוהה להשכלה כמוסד הכרה קיבלה 
  "בהוראה בוגר" (B.Ed) לימודים, מתמטיקה, לשון, תלמוד, מקרא: בהתמחויות היסודי למסלול 

 .כלליים
  "בהוראה בוגר"" (B.Ed) מדעי, עברית לשון, תלמוד, מקרא: בהתמחויות יסודי-העל למסלול 

 .כלליים לימודים, המחשב
 ישראל אורות מכללת עם יעקב מורשת מכללת איחוד

   מכללת של לשלוחה, ישראל אורות מכללת עם יעקב מורשת מכללת איחוד בעקבות, ע"תש ל"משנה 
 :הבאים ובהתמחויות במסלולים  תואר להעניק ישראל ג"מל מטעם הסמכה יש ברחובות אורות

  בהוראה בוגר"  (B.Ed) מחשבת, פה שבעל תורה, ך"תנ: בהתמחויות'( י-'ז) יסודי-העל מסלול 
, אנגלית, מתמטיקה, עברית ספרות, ישראל ארץ לימודי, ישראל עם של היסטוריה, ישראל

, המחשב מדעי(, וביולוגיה כימיה, פיזיקה) והחיים הטבע מדעי, פורמלי לא חברתי חינוך, תקשורת
 .כלליים לימודים, תלמוד

  כלליים לימודים(, שש-לידה) מיוחד חינוך, הרך הגיל: בהתמחויות'( ב-'א, גן) הרך הגיל מסלול. 
  מהחוגים אחד בצירוף מיוחד בחינוך חוג: חוגית-דו במתכונת(: 21-6) המיוחד החינוך מסלול 

 .כלליים לימודים עם או( יסודי-על או יסודי) הגיל במסלול ג"המל באישור במכללה המתקיימים
  (.ב"י-גן) גילאי-הרב במסלול( ותנועה מחול) ריקוד 

 :הבאות הלימודים לתוכניות והרשמת פרסום אישור
  "בהוראה בוגר" (B.Ed) ומחול תנועה, בחינוך יעוץ, המיוחד החינוך, הרך הגיל: במסלולים. 

 
 מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך -אפרתה-אמונה  (15)

 .6738660-02פקס ; 02- 6717744. טל: 91102ירושלים  10263,  ת.ד. 17בן יפונה ’ רח 
    
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) שש( בהתמחויות: הגיל הרך, לימודים כלליים-למסלול הגן )לידה. 
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות:  תנ"ך, לימודים כלליים-למסלול היסודי )א. 
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) י'( בהתמחויות: תנ"ך, תושב"ע, לשון עברית, -יסודי )ז'-למסלול העל

 .ספרות, היסטוריה, מתמטיקה, לימודים כלליים
 "בוגר בהוראה"  (B.Ed) חוגי(-קהילתי )דו-י'( בחינוך חברתי-יסודי )ז'-למסלול העל 
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך -דו( במתכונת 21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי

-מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
  .יסודי( או עם לימודים כלליים

 "בוגר בהוראה" (B.Ed) חוגית: אמנות, -למסלול יסודי וחט"ב בהתמחויות הבאות במתכונת חד
 .)עיצוב גרפי )ללא פירוט מוקדים על גבי התעודה

 "בוגר בהוראה" (B.Ed) ב"י-גילאי )כיתות א'-חוגית בתיאטרון למסלול רב-במתכונת חד(. 
 

 תואר שני בחינוך/בהוראה
 מוסמך בחינוך (M.Ed.) ב"האגדה והוראתה בראיה רב תחומית. 

 
 :ותת הלימודים הבאואישור פרסום והרשמת לתוכני

 ( "בוגר בהוראה"B.Ed.למסלול העל )-'חוגי(-ת )דוי'( באזרחו-יסודי )ז. 
 ( "מוסמך בחינוך"M.Edבזיכרון, מורשת ישראל וחינוך ) 

  
 המיוחד החינוך המסלול את להגיש זה בשלב בכוונתה שאין 3.1.2010 מיום המכללה להצהרת בהמשך   

 אין(, הוראה לתעודת אקדמאיים הסבת במסגרת רק להפעילו אלא) למתווים בהתאם הגן לגיל
, הגן לגיל מיוחד בחינוך. B.Ed תואר לקראת הלימודים תכנית את להפעיל אישור, זאת לאור, למכללה

 .למתווים ל"הנ המסלול את המכללה להתאמת עד וזאת
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 המכללה האקדמית לחינוך   –חמדת הדרום  (16)

 . 80200קריית החינוך עזתה נתיבות  412ת. ד.  
 9945532-08פקס:  08- 9937666טל:  
   
 גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:קיבלה הכרה כמוסד להשכלה  
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( בהתמחויות: הגיל הרך, מקרא, מדעים, לימודים -למסלול הגן )לידה

 .כלליים
  "בוגר בהוראה" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות:  מקרא, תושב"ע, מתמטיקה, לימודים -למסלול היסודי )א

 חוגי(.-כלליים, מדעים וטכנולוגיה )דו
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) חוגי(, ספרות, -יסודי )חט"ב( בהתמחויות: מדעי החי )חד-למסלול העל

 .מקרא, תושב"ע, לימודים כלליים
 

  "בוגר בהוראה" (B.Ed) י'( בהתמחות אנגלית כשפה זרה-גילאי )ד'-למסלול הרב. 
גית: חוג בחינוך חו-( במתכונת דו21-6למסלול החינוך המיוחד )גילאי  (B.Ed) ""בוגר בהוראה"

-מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
  .יסודי( או עם לימודים כלליים

 תואר שני בחינוך/בהוראה
 מוסמך בחינוך (M.Ed)"ב"ניהול וארגון מערכות חינוך. 
  מוסמך בחינוך (M.Ed)"ב"חינוך מדעי. 
 ( "מוסמך בחינוך"M.Ed )"ב"התרבות היהודית בזיקתה את התנ"ך והוראתה 

 
 המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין (17)

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

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) תמחויות: גיל הרך, יהדות, תנועה וצליל, מדעי שש( בה-למסלול הגן )לידה

  .הטבע, לימודים כלליים
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות:  אנגלית, יהדות, טבע, לימודים כלליים-למסלול היסודי )א. 
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed)  למסלול חטיבת הביניים בהתמחויות: ביולוגיה ומדעי הסביבה, לימודים

 .כלליים
  בהוראה""בוגר" (B.Ed) גילאי-בחינוך גופני במסלול הרב. 
 בוגר בהוראה" (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף -( במתכונת דו21-6בחינוך המיוחד )גילאי

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

 "בוגר בהוראה"" (B.Ed) י(.-יסודי )ז-מטיקה חד חוגי במסלול העלבמת 
.  

 תואר שני בחינוך/בהוראה
 מוסמך בחינוך  (M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך. 

 
 :אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות

 "בוגר בהוראה" (B.Ed.דו )- (6 –חוגי בחינוך מיוחד במסלול הגן )לידה 
 "בוגר בהוראה" .(B.Ed )י'(-חוגי בלימודי ארץ ישראל למסלול העל יסודי )ז'-חוגי/דו-חד 
 ( "בוגר בהוראה"B.Ed.דו )-(י-'ז) יסודי-חוגי בלשון למסלול היסודי והעל' 
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 המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן (18)

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

 
 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( ,  -שש( בהתמחויות: גיל הרך, חינוך מיוחד )לידה-למסלול הגן )לידה

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

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

 .אנגלית, לימודים כלליים
  "בוגר בהוראה" (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך -( במתכונת דו21-6במסלול החינוך המיוחד )גילאי

-באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או עלמיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה 
  .יסודי( או עם לימודים כלליים

 "בוגר בהוראה" (B.Ed.דו )-'י'(-חוגי בהיסטוריה במסלול העל יסודי )ז 
 

 תואר שני בחינוך/בהוראה
  מוסמך בחינוך (M.Ed.)  ב"הוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית"; ב"הוראה ולמידה במערכות

 ."אנגלית כשפה זרה בעידן הדיגיטלימשלבות", ב"הוראת 
 

 :כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות
 בוגר בהוראה  (B.Ed) י-יסודי )ז-בהיסטוריה במסלול העל(. 

 
 המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון (19)

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

 הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:קיבלה 
 "בוגר בהוראה"  (B.Ed) שש( בהתמחויות: גיל הרך, מקרא, חינוך מיוחד )לידה -למסלול הגן )לידה–  

 .(, לימודים כלליים6
  "בוגר בהוראה" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות: מקרא, ספרות, חינוך מיוחד )גילאי -למסלול היסודי )א

  .( , לימודים כלליים. ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים במדעים21-6
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) י'( בהתמחויות: מקרא, אנגלית ,ספרות, חינוך מיוחד -יסודי )ז'-למסלול העל 
  חוגי-(, לימודים כלליים, מתמטיקה )דו6-21)גילאי (  
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) י"ב-גילאי )גן-רבבחינוך גופני במסלול ה(.. 
 

 תואר שני בחינוך/בהוראה
  תואר שני (M.Ed)  מוסמך בחינוך"בהוראת התנ"ך, פרשנותו, מחקרו וערכיו (M.Ed.) בחינוך גופני. 

 
 :אישור פרסום והרשמת לתוכנית הלימודים הבאה

 "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus) י"ב –גילאי )א' -ב"נגינה בקבוצות" במסלול רב( 
 
 מכללה אקדמית לחינוך  -אלקאסמי  (20)

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

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:
  "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( בהתמחויות: גיל הרך, שפה וספרות ערבית, -למסלול הגן )לידה

 .יםלימודים כללי
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 "בוגר בהוראה" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות : דת האסלאם, שפה וספרות ערבית, -למסלול היסודי )א
י'( בהתמחויות: -יסודי )ז'-למסלול העל (B.Ed) "בוגר בהוראה" .חוגי(-לימודים כלליים, מדעים )חד

 .דת האסלאם, ערבית, אנגלית, מתמטיקה ומחשבים, לימודים כלליים
 "בוגר בהוראה"" (B.Ed)  חוגית : חוג בחינוך -( במתכונת דו21-6במסלול החינוך המיוחד )גילאי

-מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
  .יסודי( או עם לימודים כלליים

 
 תואר שני בחינוך/בהוראה

 ( "מוסמך בחינוך"M.Ed. בהוראה ולמידה ) 
 מוסמך בחינוך (M.Edבחינוך מתמטי ) לביה"ס העל יסודי 

 
 :כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות

 מוסמך בחינוך (M.Ed) בהוראת לימודי האסלאם 
 ( "בוגר בהוראה"B.Ed.בלשון וספרות עברית למסלול העל )-'י'(.-יסודי )ז 

 
       בלומפילדחיפה ע"ש נרי -המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו (21)

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

 קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים: 
 בוגר בהוראת העיצוב" (B.Ed. D.es) יב'( בהתמחויות: עיצוב גרפי, עיצוב -יסודי )ז'-למסלול העל

 .אופנה
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) יב'( בהתמחות בניהול עסקי.-יסודי )ז'-למסלול העל 
 בוגר בארכיטקטורה ובחינוך" (B.Arch.Ed.)  י"ב(  בתכנית הלימודים-יסודי )ז'-למסלול העל 

 .ארכיטקטורה ובחינוךב
 "בוגר בהוראה" (B.Ed.F.A) י'"ב( בצילום. -יסודי )ז'-במסלול העל 
   "בוגר בהוראה" (B.Ed.F.A)  את להעניק י'( באמנות הקולנוע )האישור-יסודי )ז'-העלבמסלול 

 ה בלבד(."תשע ל"בשנה לימודיו את שיסיים האחרון למחזור עד התואר הנו
 
 :הבאה הלימודים לתוכנית והרשמת פרסום אישור

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

 מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה –כללת סכנין מ  (22)
 04-6748218פקס   04-6740948. טלפון 20173, סכנין 100ת.ד.            

 
 יבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:ק
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) שש( בהתמחויות: גיל הרך, שפה וספרות ערבית, -למסלול הגן )לידה

  .לימודים כלליים
  ב-במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'אושרה למכללה תכנית ההרחבה'. 
 "בוגר בהוראה" (B.Ed) 'ו'( בהתמחויות: שפה וספרות אנגלית, שפה וספרות -למסלול היסודי )א

חוגי בצירוף חטיבה בחינוך מתמטי( לימודים כלליים. ניתן אישור פרסום -ערבית, מתמטיקה )דו
 .והרשמה במתמטיקה והרשמה בהתמחות מדעים, ניתן אישור פרסום

 ""בוגר בהוראה" (B.Ed) מדעי המחשב, -י'( בהתמחויות: אנגלית ומתמטיקה-יסודי )ז'-למסלול העל
 .לימודים כלליים

 ""בוגר בהוראה" (B.Ed)  חוגית: חוג בחינוך -( במתכונת דו21-6במסלול החינוך המיוחד )גילאי
-ל"ג במסלול הגיל )יסודי או עלמיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המ

  .יסודי( או עם לימודים כלליים
 

 תואר שני בחינוך/בהוראה
 מוסמך בחינוך"  (M.Ed) ב"ניהול וארגון מערכות חינוך", ביעוץ חינוכי 
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 :ישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאותא
  מוסמך בחינוך" (M.Ed) אבחון והתערבות חינוכית-בלקויות למידה 
 מוסמך בחינוך" (M.Ed) בהערכה בית ספרית. 
 ( "בוגר בהוראהB.Edחוגי( למסלול היסודי )א'-(  במדעים )דו-.)'ו 

 
* * * * * * * 
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 מוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י המועצה ונסגרו 

 המכללה האקדמית למורים לטכנולוגיה  (1)
 הכרה כמוסד להשכלה גבוהה  9901מכללת אורט קיבלה בשנת  - המכללה האקדמית למורים לטכנולוגיה

 , והוסמכה להעניק תואר אקדמי ראשון בהוראת 1958 –בהתאם לחוק ,המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח  
 הטכנולוגיה בתחומים הבאים:

 בהוראת אלקטרוניקה   B.Ed.Tech)תואר "בוגר בהוראת הטכנולוגיה" )
 הוראה ( במדעי המחשב + תעודתB.Techתואר "בוגר בטכנולוגיה" )

 ( למדע וטכנולוגיה .B.Edתואר "בוגר בהוראה" )
 

 בקמפוס גבעת רם בירושלים, והחל משנת  2000-1990מבחינה פיזית המכללה הייתה ממוקמת משנת 
 , פעלה המכללה בקמפוס אורט סינגלובסקי בת"א. 2007ועד לסגירתה, בשנת  2000

 חדלה המכללה להיות מוכרת ע"י המועצה להשכלה גבוהה והיא אינה רשאית יותר  2007בנובמבר 
 להעניק תארים אקדמיים.

 התארים האקדמיים שהמכללה הוסמכה להעניק בזמן שהייתה מוסד להשכלה גבוהה, הנם  מוכרים 
 ע"י  המועצה להשכלה גבוהה לכל עניין ודבר. 

 המכללה לביטוח (2)
בהתאם    (B.A) להעניק תואר אקדמי ראשון 7.7.1998בתאריך קיבלה הכרה והסמכה  -  המכללה לביטוח

 . 1958-לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח
 

לבטל את  16.3.1999החליטה המועצה להשכלה גבוהה ביום  7.7.1998בהמשך להחלטת המועצה מיום 
בשל הודעת המוסד כי לא יוכל ההכרה וההסמכה שהוענק למסלול האקדמי של המכללה לביטוח וזאת 

לעמוד בתנאי ההכרה וההסמכה. )ביטול ההכרה וההסמכה נכנס לתוקף לאחר שהמוסד יעניק תארים 
.  2000אפריל -אקדמיים לבוגרים שיסיימו לימודיהם בשנת הלימודים תשנ"ט ולא יאוחר מחודש מרץ

 זו(.החל משנת תש"ס לא יוכל המוסד לרשום תלמידים לקראת שנת לימודים 
 

על ביטול ההכרה כפי שהוסכם בין המכללה האקדמית נתניה  7.7.1998בהמשך להחלטת המועצה מיום 
לבין המסלול האקדמי של המכללה לביטוח ובאישורה של המועצה להשכלה גבוהה תלמידים אשר החלו 

להמשיך  לימודיהם במסלול האקדמי של ולא יסיימו את הלימודים עד תום שנת הלימודים תשנ"ט יוכלו
 את לימודיהם במכללה האקדמית נתניה שתעניק להם את התואר האקדמי עם סיום לימודיהם.

 הסדנא לעיצוב ואדריכלות-מכללת הסביבה  (3)
 בהתאם לחוק  23.2.1999קיבלה הכרה והסמכה בתאריך  הסדנא לעיצוב ואדריכלות –מכללת הסביבה 

 ( באדריכלות ..B.Archתואר אקדמי ראשון ), והוסמכה להעניק 1958-המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח
 

 על סיום   4.2.2003החליטה המועצה להשכלה גבוהה ביום  23.2.1999בהמשך להחלטת המועצה מיום 
 הסדנא לעיצוב ואדריכלות וההסמכה הזמנית של המוסד להעניק " –ההכרה הזמנית של מכללת הסביבה 

 תואר  אקדמי ראשון "בוגר בלימודי האדריכלות".
 המכללה לאופטומטריה  (4)

 -בהתאם חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח 21.12.1999קיבלה הכרה ביום  –המכללה לאופטומטריה 
  Bachelor, והוסמכה להעניק תואר אקדמי ראשון והוסמכה להעניק תואר ראשון באופטומטריה  )1958

Optometry) עניק תואר ראשון "בוגר והוסמכה לה 1958-בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה תש"ח 
 (.Bachelor of Optometryבאופטומטריה " )

לאשר  11.28.2000החליטה המועצה להשכלה גבוהה ביום  21.12.1999 בהמשך להחלטת המועצה מיום
אילן להעניק את התואר "בוגר באופטומטריה לסטודנטים שסיימו את לימודיהם –לאוניברסיטה בר 

 בשנת תש"ס.
החליטה   13.7.2004החליטה המועצה להשכלה גבוהה ביום  21.12.1999בהמשך להחלטת המועצה מיום 

המועצה להשכלה גבוהה על סיום ההכרה הזמנית של "המכללה לאופטומטריה בישראל" וההסמכה 
 הזמנית של המוסד להעניק תואר אקדמי ראשון באופטומטריה.
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 אורט הרמלין נתניה –המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה  (5)
 קיבלה היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה   -אורט הרמלין  –המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה 

 ,ולקיים בו תכנית לימודים לתואר 1958-בהתאם חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח 17.3.2009ביום 
 ( בהנדסת מכונות. .B.Scראשון "בוגר במדעים" )

 8.9.2015החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה מיום  17.3.2009יום בהמשך להחלטת המועצה מ
 החליטה המועצה להשכלה גבוהה שלא להאריך את ההיתר למוסד והוחלט על סגירתו.

 
 מכון לנדר (6)

 והוסמכה ,1958-בהתאם חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח 11.7.2006 קיבל הכרה ביום –מכון לנדר 
 במינהל עסקים ותואר שני ללא תיזה )בלימודי יהדות(. (B.A)להעניק תואר ראשון 

 
 16.9.2014 החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה מיום  11.7.205 בהתאם להחלטת המועצה מיום

החליטה המועצה להשכלה גבוהה להעביר את הפעילות של מכון לנדר לקריה  16.9.2014החל מיום 
  האקדמית אונו

 
 


