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 כללי 1

( תוכל להגיש בקשה רק לאחר שהעמידה .M.Edמכללה לחינוך המבקשת להעניק תואר  שני )  .א

 (..B.Edארבעה מחזורים לפחות של בעלי תואר אקדמי מוכר ראשון )

 המכללה תוכל במחזור הראשון של הגשת הבקשות להגיש בקשה לפתיחת לימודי תואר שני לכל   .ב

 תוכניות. 3 -בהיותר  

 גשנה תהיינה בשלושה תחומיים עיקריים:והתוכניות שת .ג

 עצמה(, אינטרדיסציפלינרית, ורב תחומית. דיסיפלינההוראה דיסציפלינרית )ללא  –הוראה  .1  

 כגון ייעוץ חינוכי, מנחים בתרפיות למיניהן בחינוך. –וך מקצועות תומכי חינ .2  

 כגון מנהל החינוך ,תפקידי פיקוח והדרכה. -פיתוח נושאי תפקידים .3  

 כל תוכנית לימודים אקדמית לתואר שני תוגש בנפרד.  .ד

 שם התוכנית יהיה קצר וענייני וישקף את תוכנה. התוכנית תוגש בשם המכללה, ללא שיוך  .ה

 להתמחויות במסגרת המכללה. לחוגים או 

 תוכניות. במידה ובתוכנית שתוגש תהיינה מספר  3לכל היותר  ,כאמור לעיל ,כל מכללה תגיש .ו

 אך לא תוגשנה ליון ציונים ו/או כהתמחות בתעודת התואר יהתמחויות,  הן תבאנה לידי ביטוי בג

 כתוכנית נפרדת.

 לתואר שני  שתפתח באישור המועצה להשכלה גבוהה,  ניתן יהיה לקבל בשני  בכל תוכנית .ז

 תלמידים למחזור )בכל תוכנית(. 30המחזורים הראשונים עד 

עם תעודת  תואר ראשון ( במכללות לחינוך יתקבלו בעליM.Edלתכנית הלימודים לתואר שני ) .ח

 ש לציין אותן.הוראה. במידה ויש דרישות ספציפיות לקבלה לתכנית מסוימת, י

בשני כרכים   עותקים של התוכנית המבוקשת  15בשלב הראשון יועברו למזכירות המועצה  .ט

 סטנדרטי(, כשלכל  כרך יצורף תוכן עניינים. A –4נפרדים )כל העותקים יודפסו על דפים בגודל 

 : כרך א' יכלול

רציונל כללי של התכנית המתייחס למטרותיה, קהל היעד שלה, הביקוש הצפוי   –מטרות התכנית  ▪

 לה וכדומה.

הרציונל המכללתי של התכנית יכול להתייחס ל"אני מאמין"  –הסיבות לפיתוח התכנית במכללה  ▪

מכללתי, לטיב וגודל הסגל בתחומים מסוימים במכללה, לתכניות לתואר ראשון "בוגר בהוראה" 

(B.Edהמתקי ) ימות במכללה והמובילות לפתיחת התכנית, לצורך בתכנית מבחינת קהל היעד

 הספציפי של המכללה, וכדומה.

 להלן. 2ראה סעיף  -מבנה תכנית הלימודים ופירוט הקורסים  ▪

 תנאי קבלה לתכנית. ▪

 ב' להלן.3טבלאות הסגל האקדמי כמפורט בסעיף  ▪

 להלן. 4ראה סעיף  –תיאור תשתיות )מעבדות, ספרייה(  ▪

 להלן. 5ראה סעף  –אישור המועצה האקדמית של המכללה  ▪
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 :כרך ב' יכלול 

סילבוסים של כל הקורסים )כולל שם המורה המלמד( וקורות חיים כולל פרסומים של כל  

 המורים המוזכרים בטבלת הסגל.  

 בשלב הראשון לאישור התוכנית,  תמליץ הועדה ללימודי תואר שני במכללות לחינוך בפני  .י

 ורישום תלמידים אליה.  .M.Ed-להשכלה גבוה להעניק אישור לפתיחת התוכנית ל המועצה

 ההמלצה להסמכה תינתן אך ורק לאחר מעקב הוועדה אחר ביצוע התוכנית בפועל.

  

 

 מבנה התכנית .2

 חלוקה לפי שנים ושעות עם פירוט לימודי חובה ובחירה, סדנאות, סמינריונים  –מבנה התוכנית   .א

 ש"ש  21בהיקף  –עבודת גמר יישומית )במידה ונכללה בתוכנית(.משך הלימודים הוא שנתיים   

 )מינימום(.  

 לפי המבנה שפורט לעיל. כל קורס ילווה בשם המורה המעביר אותו  –פירוט הקורסים בתוכנית   .ב

 תוכן הקורס.ובתמצית   

 

 סגל אקדמי .3

 בעלי תואר  מדרגת מרצה, היו סגל אקדמי בכירכל המורים המלמדים בתוכנית לתואר שני י א. 

 ומחציתם מדרגת מרצה בכיר ומעלה. בכל תוכנית לימודים צריך שיהיה לפחות פרופסור  ,שלישי  

 הוראת שני שלישים לפחות מתכנית הלימודים לתואר אחד שמשרתו העיקרית היא במוסד. 

 שני תהיה ע"י מורים שמשרתם העיקרית היא במוסד.

 בתוכניות לימודים בתחומי אמנות ועיצוב )לא כולל אדריכלות(, יהיה הסגל מורכב גם מיוצרים   

 ואומנים בתחומי אמנות רלוונטיים, בעלי תואר אקדמי נאות או בעלי רמה אומנותית נאותה.   

 

  הפירוט יינתן בטבלה לפי הנתונים הבאים בסדר אלפאביתי כאשר בראש  -פירוט הסגל בתוכנית  ב. 

 הטבלה יוצב ראש התוכנית )חייב להימנות על הסגל הבכיר של התוכנית, כמפורט בהמשך(;  

 שם המורה, כולל תואר אקדמי )ד"ר, פרופ', ופירוט באיזה תחום קיבל את התואר ( .1 

 (..PH.Dהמוסד בו הוענק תואר הדוקטור ) .2 

 פרופ' חבר, פרופ' מן המניין(.דרגה )מרצה, מרצה בכיר, מרצה בכיר א', פרופ' מכללה,  .3 

 המוסד האקדמי בו הוענקה הדרגה. .4 

 מקצוע אותו מלמד. .5 

 היקף ההוראה במכללה באחוזים. .6 

 היקף ההוראה בתכנית באחוזים. .7 

 היקף העסקה במקום אחר באחוזים. .8 

 ו שיוך לסגל הבכיר של התכנית לפי החלטת המועצה האקדמית של המכללה. בעמודה ז .9 

לגבי חברי  –או * )כוכבית(  ;יפורט: "כן" )לגבי סגל המקביל לדרגת מרצה בכיר ומעלה(; "לא" 

 סגל שאין כוונה לקיים את שיעוריהם במחזור הראשון.
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 תשתית פיסית וספרייה .4

 במכללה תמצא ספרייה  המכילה את הכותרים הרלוונטיים לתוכנית המוצעת וכן כתבי עת  א.

 יש לדווח על הימצאותם של הכותרים וכתבי עת הרלוונטיים לתוכנית. – מרכזיים  

 במכללה ימצאו מעבדות ציוד, ציוד מחשבים ומבנים הדרושים לקיומה של תכנית הלמודים  ב.

 יש להגיש רשימה מפורטת. –אקדמית המתאימה ללימודי תואר שני  ברמה  

 

 אישור המועצה האקדמית של המכללה .5

 די יו"ר המועצה האקדמית על :אישור חתום בי 

 אישור התוכנית בידי המועצה; )א(

 עמידה בתנאי המועצה להשכלה גבוהה לגבי  הסגל בתוכניות לתואר השני )ראה נספח מצורף עם  )ב(

 דרישות המועצה להשכלה גבוהה(. 

 

 אישור זה  יצורף לכל אחת מן התכניות המוגשות.

 

 

 

 

 

 

 

 


