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מועמדים יקרים,
אופקים  והרחבת  לימוד  איתנו  ולחוות  אלינו  להצטרף  להזמין אתכם  ברצוני 

מסוג אחר. 
לימודים  בתכניות  המתבטאת  והתחדשות  פיתוח  בתקופת  נמצאת  אחוה 

ייחודיות ומאתגרות, הוראה חדשנית ומתקדמת ושינוי משמעותי בנראות. 
ואף  ראשון  לתואר  לימוד  ומסלולי  רחב של מקצועות  למגוון  לומדים  אצלנו 
מקיימים חמש תכניות לתואר שני והיד עוד נטויה. היינו הראשונים לקבל את 
אישור המועצה להשכלה גבוהה לתואר שני מחקרי )עם תזה( במנהל מערכות 

חינוך ואנו עתידים להרחיב את ההיצע בתחומים נוספים ומעניינים.
השנה בכוונותינו לפתוח מגמות חדשות בסביבה וקיימות ובחקלאות חדשנית 
במסגרת המחלקה למדעי החיים. בנוסף, נפתח בחינוך תכניות ייחודיות לאחוה 

ונמשיך להוביל בשיטות ההוראה וברמת הלימודים. 
בד בבד עם ההתעקשות על שמירת רמה אקדמית גבוהה, אנו פועלים להרחבת 
מתאימות.  בשעות  לימודים  השלמות  באמצעות  הגבוהה  להשכלה  הנגישות 
זוהי דרכנו לעזור לקהל הסטודנטים ולאפשר שילוב לימודים יחד עם תעסוקה. 
בהביננו את רצון הסטודנטים להשתלב בשוק העבודה, בכוונתנו לפתוח תכנית 
במערכות מידע בה יבוצעו הפרויקטים בתעשיות ההיי-טק בשיתוף פעולה עם 

מיטב החברות המובילות במשק ובתעשיות עתירות הידע. 
אנו בעיצומו של תהליך שיביא לשינוי מהותי בנראות הקמפוס והפעלת כיתות 
פעילות מתקדמות המאפשרות לימוד בשיטות חדשניות. כך אנו מתאימים את 

הלימודים לעת החדשה, לשוק העבודה ולמאה ה-21. 

מזמינים אתכם לחוות עמנו את השינוי שבדרך, 

פרופ’ שוש ארד
נשיאת המכללה האקדמית אחוה   

דבר הנשיאה
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ט.ל.ח - ייתכן שנפלו טעויות בכתיב. כמו כן, הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בכללים, בתכנית הלימודים ובימי הלימוד וכל שינוי אחר שידרש 

בהתאם לשיקול דעתה. המידע המעודכן מופיע באתר המכללה new.achva.ac.il והוא המחייב את המכללה מיום הופעתו באתר. בכל מקום שננקטת בו לשון זכר הכוונה 
לשני המינים ללא כל הבדל.
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מלגות
מלגת מצוינים בחינוך מלגה בגובה שכר לימוד מלא בתכנית  ג

של  המצוינים  לתכנית  לסטודנטים שהתקבלו  קיום  ומלגת  תלת שנתית 
משרד החינוך )רג"ב(.

לעומדים  ג א  בשנה  מלא  לימוד  שכר  בגובה  מלגה  עידוד  מלגת 
בתנאי הקבלה לתואר ראשון בפסיכולוגיה ולתואר ראשון במערכות מידע 

ניהוליות.

מלגת כניסה לתואר ראשון מלגה בגובה שכר לימוד מלא  ג
בשנה א לבעלי נתוני כניסה גבוהים ומלגות נוספות בשנים ב ו-ג בכפוף 

לשמירה על מצוינות אקדמית.

בשנת  ג  ₪  3,000 בגובה  מלגה  שני  לתואר  כניסה  מלגת 
   M.Ed. שני  לתואר  גבוהים  כניסה  נתוני  לבעלי  הראשונה  הלימודים 

    M.Teach.-ו
מלגת נשיא בגובה 1,000 ₪ תוענק למתקבלים המצטיינים בעשייה    

משמעותית בחינוך.  

משכר  ג  50% בגובה  מלגה  מכינות  לבוגרי  המשך  מלגת 
הלימוד בשנה א:

- לבוגרי המכינה הייעודית לפסיכולוגיה שהתקבלו לתואר ראשון 
בפסיכולוגיה.

- לבוגרי תכנית ההכנה למערכות מידע שהתקבלו לתואר ראשון 
במערכות מידע ניהוליות. 

מלגה בגובה 1,000 ₪ לבוגרי המכינה הקדם אקדמית להשלמת בגרויות   
שהתקבלו לתואר ראשון במכללה.

לימוד  ג שכר  מלגת  סטודנטים  קהילות  פרויקט  מלגת 
של  סטודנטים  קהילות  בפרויקט  למשתתפים  דירה  בשכר  חלקי  ומימון 

המכללה.   

מלגות
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תואר ראשון
מדעים, חברה ורוח

B.A.

B.A.

B.A.B.
A.

B.A.

B.Sc.

B.Sc.

B.Sc.
B.

Sc
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מלגה בגובה 
שכר לימוד מלא 

בשנה א ובשנים ב-ג 
50% משכר הלימוד 
לבעלי נתונים גבוהים

בוגרי התואר יוכלו להגיש מועמדות 
ללימודי רפואה במסלול ארבע שנתי 

באוניברסיטת תל-אביב בכפוף 
לעמידה בתנאים הנדרשים.

תכנית הלימודים מקנה ידע בסיסי ויישומי במקצועות הביולוגיה החדשניים 
בהתאם  מיקוד  תחום  לבחור  יכולים  בתכנית  הסטודנטים  והקלאסיים. 
להעדפתם, תוך שילוב ייחודי של תחומים חדשניים: אגרו-טק )ההיי טק של 

החקלאות, תחום מבוקש במשק הישראלי(, לימודי סביבה וקיימות.
מולקולארית  בביולוגיה  החל  והוראה  מחקר  תחומי  התכנית  כוללת  בנוסף 
וגנטיקה, דרך מבנה ופיזיולוגיה של תאים ובעלי חיים ועד אבולוציה, אקולוגיה 

והסביבה )למשל שמורות טבע(.
 

כוללות  בארץ,  מהמתקדמות  הן  במכללה  והמחקר  ההוראה  מעבדות 
כמו  שונים,  לימוד  לתחומי  ומשמשות  בתעשייה,  לעבודה  המותאם  ציוד 
כללית,  כימיה  ביוכימיה,  ביוטכנולוגיה,  מולקולרית,  ביולוגיה  מיקרוביולוגיה, 

אנליטית. עוד בהקמה - חממה ללימודי קיימות.
הלמידה כוללת למידת שדה, מעבדה ולימודים עיוניים. 

 

לימודי התואר מאפשרים לסטודנטים התנסות בעבודה בתעשיות מתוחכמות 
התואר  בוגרי  במשק.  מהגדולות  והביוטכנולוגיה(  המזון  הזרעים,  )תעשיות 
או  באוניברסיטאות  המדעים  בתחומי  מתקדמים  לתארים  להמשיך  יכולים 

לתואר שני מוסמך בהוראה M.Teach במכללה האקדמית אחוה.

מסלול הלימודים:
תכנית חד-חוגית לתואר ראשון בהיקף של 120 נקודות זכות

משך הלימודים לתואר: שלוש שנים
ימי לימוד: ארבעה עד חמישה ימים בשבוע

9

תואר ראשון .B.Sc במדעי החיים 

ראש המחלקה: ד"ר אבי רוזנשטראוך
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תואר ראשון .B.Sc במדעי החיים 

רשימת קורסים לדוגמה: 
הדברה ביולוגית

שמורות טבע בישראל ובעולם
חקלאות מדייקת 

מיקרוביולוגיה
אבולוציה

יסודות הביוטכנולוגיה
הנדסה גנטית 

מדעי בעלי החיים
מדעי הצמח 

יסודות הגנטיקה
מבוא לביו אינפורמטיקה

מרצים: 
פרופ' איתן בן דב, פרופ' יוסי גרנות, פרופ' שחר הוד, ד"ר אתי גרובגלד, 
ד"ר עירית דביר, ד"ר יהל ואקרט הגלילי, ד"ר חיים סיון, ד"ר עידו צורים, 

ד"ר אבי רוזנשטראוך, ד"ר אביב שיש.

פרטים על תכנית ההכנה למדעי החיים בעמוד 53. ג
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תואר ראשון .B.Sc במערכות מידע ניהוליות*

ראש המחלקה: פרופ' אהוד גודס

ניהוליות מתמקדת בפיתוח  תכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע 
כישורים אנליטיים, יכולות טכנולוגיות, יכולות תכנות והבנה בתחומי מערכות 

המידע, שיאפשרו לבוגרי התכנית לפתח מערכות מורכבות. 
ניהוליים,  וכישורים  ואפיון  הגדרה  כישורי  מעניקים  הלימודים  בנוסף, 
המאפשרים לבוגרי התכנית לנהל צוותים ופרויקטים מורכבים. במיוחד מושם 
 .BIG-ו  WEB מערכות  של  והאתגרי  הדינמי  העולם  עם  היכרות  על  דגש 

DATA בלימודים משולבות גם התנסויות מעשיות, כולל פרויקט גמר.
ניהול מערכות  עם  יחד  בשילוב תחום מדעי המחשב  היא  ייחודיות התכנית 
מידע. השילוב יעניק ללומדים ראייה רחבה ומענה מקצועי טוב יותר לצורכי 

הארגון, כולל יכולת טכנית מספקת לפיתוח מערכות.
מדעי המחשב וניהול הם שתי דיסציפלינות אפשריות להתמחות מעשית בשוק 

התעסוקה במסגרת של תחום מערכות מידע ניהוליות בארגונים שונים.

אקדמית  הכשרה  בעלי  מקצוע  לאנשי  גדול  ביקוש  קיים  העבודה  בשוק 
מתאימה, שיכולים לפתח, לתחזק ולנהל את מערכות המידע.

הבוגרים שלנו יוכלו להשתלב בתפקידים הבאים כדוגמת:
מנתחי ומיישמי מערכות מידע

מדריכים ומטמיעים של מערכות מידע
מנהלי מערכות מידע

מתכנתים
בודקי תוכנה

 online מקדמי שיווק
מפתחי אתרי אינטרנט

מסלול הלימודים:
תכנית חד-חוגית לתואר ראשון בהיקף של 120 נקודות זכות 

משך הלימודים לתואר: שלוש שנים
ימי לימוד: מותאם לאנשים עובדים – יומיים בשבוע אחה"צ ויום שישי

מתכונת בוקר – שלושה ימי לימוד בשבוע
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

סטודנטים בתכנית עובדים בתעשייה 
וצוברים ניסיון כבר במהלך התואר, למשל 

ב"אינטל".
כמו כן, כחלק מתכנית הלימודים יבוצעו 

פרויקטים בשיתוף עם חברות גדולות 
בתעשייה כמו "אלביט מערכות".

11

מלגה בגובה 
שכר לימוד מלא 

בשנת הלימודים הראשונה 
לעומדים בתנאי הקבלה
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רשימת קורסים לדוגמה:
ניתוח ועיצוב מערכות מידע

רשתות מחשבים ותקשורת נתונים
פיתוח מערכות אינטרנט

תכנות ויזואלי
מנשקי אדם מחשב

ניהול פרויקטים
ביקורת ואבטחת מערכות מידע

בינה מלאכותית
יסודות השיווק

תואר ראשון .B.Sc במערכות מידע ניהוליות*

מרצים:
פרופ' אהוד גודס, ד"ר עמי האופטמן, ד"ר ארז שלום, ד"ר עזאם מרעי, 

ד"ר צחי רוזן. 
 

פרטים על תכנית ההכנה למערכות מידע ניהוליות בעמ' 53. ג

להנדסאים בתחומים מחשבים, תוכנה 
ואלקטרוניקה הכרה בלימודים קודמים 

ותנאי קבלה ייחודיים. 

פרטים במרכז המידע וההרשמה 3622*



סטודנטים בתכנית ייהנו מקורס ייחודי 
 cognitive enhancement :מרוכז בנושא
העצמה קוגניטיבית: דרכים לשפר את 

יכולת החשיבה של אנשים. 
הקורס יינתן ע״י פרופ׳ רועי כהן קדוש 

מאוניברסיטת אוקספורד שהתחיל את 
דרכו האקדמית כסטודנט במכללה. 

כמו כן, יתבצע פרויקט מחקרי משותף 
באוקספורד לסטודנטים מצטיינים 

בתכנית.

מקנה  חד-חוגית  במתכונת  בפסיכולוגיה  ראשון  לתואר  הלימודים  תכנית 
לסטודנטים היכרות עם מגוון תחומי הפסיכולוגיה, ומעניקה להם רקע מצוין 

ללימודים מתקדמים בתחומי הפסיכולוגיה ובתחומים קרובים.
התכנית מורכבת מקורסי חובה ומקורסי בחירה. קורסי החובה בפסיכולוגיה 
פסיכולוגיה  )כמו  השונים  הפסיכולוגיה  לתחומי  המבואות  את  כוללים 
מחקר  ושיטות  סטטיסטיקה  קורסי  חברתית(,  פסיכולוגיה  התפתחותית, 
במסגרת  מחקריים.  וסמינרים  המדע  של  בפילוסופיה  קורס  בפסיכולוגיה, 
שני  לתואר  לקבלה  מועמדות  להגשת  הנדרשים  הקורסים  כל  נכללים  זו 

בפסיכולוגיה. 
קורסי הבחירה בפסיכולוגיה כוללים מגוון רחב של קורסים העוסקים בנושאים 

ספציפיים באופן מעמיק ומאוגדים בשלושה אשכולות: 

פסיכולוגית  בהתפתחות  מתמקד   - ואישיות  התפתחות  אשכול 
לאורך החיים ובתיאוריות של האישיות.

אשכול ארגון וחברה - עוסק בתהליכים פסיכולוגיים וביטויים ברמה 
החברתית ובהקשרים ארגוניים. 

מתמקד בבסיס הביולוגי של הפסיכולוגיה   - אשכול קוגניציה ומוח 
ובתהליכי חשיבה. 

ידע רב  סטודנט הלומד קורסים משלושת האשכולות מסיים את התואר עם 
להמשך  מצוינת  פתיחה  עמדת  לו  המספק  השונים  הפסיכולוגיה  בתחומי 

לימודים. 
בנוסף, התכנית מציעה אפשרות להשתלב בעבודה מחקרית שיש לה חשיבות 

רבה בשיקולי הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה ובתחומים קרובים. 
לקראת סיום התואר הראשון תסייע המכללה לסטודנטים המעוניינים להמשיך 

לתואר שני בהכנה למבחן המיון לתואר שני בפסיכולוגיה. 

פסיכולוגיה בשילוב תעודת הוראה בחינוך מיוחד:
תכנית לימודים ייחודית המשלבת תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי תעודת 
הוראה בחינוך מיוחד במהלך שנים ב-ג של לימודי התואר בפסיכולוגיה. בשנת 
הלימודים הרביעית ילמדו הסטודנטים קורסי חינוך, פדגוגיה ועבודה מעשית. 
לבוגרי התכנית יוענקו שתי תעודות: תואר ראשון .B.A בפסיכולוגיה, ותעודת 
הוראה בחינוך מיוחד רב-גילאי. השילוב מאפשר לבוגר התואר הראשון לעסוק 
פרקטי  מקצוע  לו  ומעניק  ושיקומיות,  חינוכיות  במסגרות  טיפולית  בעבודה 

הנדרש בשוק התעסוקה.

מסלול הלימודים:
תכנית חד-חוגית לתואר ראשון בהיקף של 121 נקודות זכות.

משך הלימודים לתואר ראשון: שלוש שנים.
ימי לימוד: א, ג, ד.

תואר ראשון .B.A בפסיכולוגיה
ראש המחלקה: פרופ' דנה גנאור-שטרן

13

מלגה בגובה 
שכר לימוד מלא 
בשנת הלימודים 

הראשונה לעומדים 
בתנאי הקבלה
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רשימת קורסי בחירה לדוגמה: 

אשכול אישיות והתפתחות:
טראומה, פוסט טראומה והפרעות דיסוציאטיביות – היבטים תיאורטיים 

וקליניים
הורות בהקשרים מגוונים

סוגיות מרכזיות בגיל ההתבגרות
מיינדפולנס )קשיבות(

אשכול ארגון וחברה:
פסיכולוגיה ארגונית

מיון עובדים
פסיכולוגיה חברתית במבט בין-תרבותי

סטריאוטיפים ודעות קדומות

אשכול קוגניציה ומוח:
על כאב ואנלגזיה
נוירופסיכולוגיה

הבסיס הפסיכולוגי של החשיבה הכמותית
מבוא לפסיכולוגיה שיקומית

מרצים:
פרופ' דני אלגום, פרופ' דנה גנאור-שטרן, פרופ' יוסף צלגוב, 

ד"ר יהונתן גז, ד"ר גילי וולף, ד"ר ארז מילר. ד"ר ליאורה נבון, 
ד"ר יעל פוזננסקי, ד"ר קרני שלף 

פרטים על המכינה הייעודית לפסיכולוגיה בעמוד 54. ג

תואר ראשון .B.A בפסיכולוגיה

14
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תואר ראשון .B.A רב-תחומי במדעי הרוח והחברה*
מסלול לימודים מותאם לאנשים עובדים

ראש התכנית: פרופ' תמר אלכסנדר

וטעימה  ועדכנית  רחבה  אקדמית  השכלה  מעניק  רב-תחומי  ראשון  תואר 
ממגוון המקצועות התיאורטיים והמעשיים הן במדעי הרוח והן במדעי החברה. 
התכנית כוללת תשע חטיבות לימוד בתחומים הבאים: משאבי אנוש, חינוך, 
ספרות עברית, לימודי קונפליקט וניהול משברים, תולדות הרעיונות, תרבות 

חזותית ואומנות, תרבות עממית ופולקלור, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. 

מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים היכולים לראות מספר תחומים בראייה 
כוללת ופנורמית וליצור קשרים ביניהם.

בתקופה המתאפיינת בגלובליות, רב-תרבותיות וטשטוש גבולות בין-תחומי 
וכישורים  ביקורתי  לניתוח  כלים  ידע רחב,  דעת, מקנה התכנית לסטודנטים 
של  התעסוקתי  לעולם  והכנה  קריירה  פיתוח  המאפשרים  אישית,  לצמיחה 

זמננו. 

חלקית  או  מלאה  במשרה  העובדים  לסטודנטים  מתאימה  הלימודים  תכנית 
ולבעלי משפחות. התכנית מאפשרת לשלב רכישת השכלה אקדמית איכותית 

עם שגרת עבודה וחיי משפחה. 
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

15

מלגה בגובה 
שכר לימוד מלא 

בשנה א ובשנים ב-ג 
50% משכר הלימוד 
לבעלי נתונים גבוהים
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מבנה תכנית הלימודים
תואר ראשון רב-תחומי בנוי מארבע חטיבות לימוד שונות )מתוך תשע 

החטיבות המוצעות ללימודים במחלקה(.
הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע, שני ערבים בשבוע או ערב בשבוע ובוקר 

שישי. יש לבחור ארבע חטיבות מבין השילובים המוצעים:

חטיבות לבחירהחטיבת חובהיום לימודים
ספרות עבריתחינוךשני

או 
תרבות חזותית ואומנות

קונפליקט וניהול משברים היסטוריהרביעי
או 

פסיכולוגיה

סוציולוגיהמשאבי אנוששישי
או 

תרבות עממית ופולקלור

מסלול הלימודים:
תכנית חד-חוגית רב-תחומית לתואר ראשון בהיקף של 120 נקודות זכות.

משך הלימודים לתואר ראשון: 3 שנים 3 סמסטרים בשנה )א, ב וקיץ(
ימי הלימוד: בהתאם למסלול הלימודים שנבחר

הערה: פרטים על תכנית ההכנה לבני 30 ומעלה ותכנית הכנה לתואר רב-
תחומי בעמודים 53, 56.

 
 

תכנית "הזדמנות שנייה" 
תכנית הזדמנות שניה מיועדת לבני 30 ומעלה המתגוררים בסביבת המכללה. 
להם יוענקו מלגות עידוד הן במסגרת תכנית ההכנה והן במסגרת הלימודים 

לתואר ראשון רב-תחומי, בכפוף לדרישות המכללה. 

הערה: פתיחת תכנית הלימודים במסלולים ובשילובים השונים מותנית 
במספר הנרשמים, ייתכנו שינויים בהתאם לאילוצי המערכת.  

16



17

חטיבות הלימודים המוצעות בתכנית

משאבי אנוש
ראש החטיבה: ד”ר יערה בוקק כהן 

בחטיבה נלמדים קורסים חשובים העוסקים באחד התחומים המרכזיים בחיי 
האדם, והוא עולם העבודה. קורסי החטיבה מציגים תחום זה משתי נקודות 
לברור  המעוניינים  אנוש  מנהלי משאבי  של  הראייה  זווית  היא  האחת  מבט: 
את  לקדם  הארגון,  ולרוח  לתפקיד  ביותר  המתאימים  העובדים  את  ולגייס 
תפוקות הארגון ולהגדיל את המוטיבציה ושביעות הרצון של העובדים; השנייה 
וסיפוק בעבודתם,  היא הפרספקטיבה של העובדים המבקשים למצוא אתגר 

לזכות בתגמול הוגן וכן ביחס מכבד מצד עמיתיהם וממוניהם. 
קורסים לדוגמה: ניהול משאבי אנוש בעידן הגלובאלי; מיון עובדים והערכת 

ביצועי עובדים; וכן סמינר מחקרי המתמקד בסוגיות מגדר בארגונים. 

חינוך 
ראש החטיבה: ד”ר ארז מילר  

מדעי החינוך מבוססים על פילוסופיה והיסטוריה מצד אחד, ועל פסיכולוגיה 
השונות. וקבלת  רב-תרבותי  חינוך  הוא  נוסף  מרכיב  שני.  מצד  וסוציולוגיה 
הקורסים בחטיבה לחינוך מתמקדים בחינוך בחברה מרובת תרבויות תוך מתן 

כבוד כלפי שונות, ובחינוך לצדק חברתי. 
תרבותי;  רב  חינוך  למידה;  ותיאוריות  לומדים  בין  שונות  לדוגמה:  קורסים 

חשיבה יצירתית בחינוך.

קונפליקט וניהול משברים
ראש החטיבה: ד”ר ספיר הנדלמן 

לימודי קונפליקט וניהול משברים הוא תחום אקדמי חדש יחסית המאגד 
רעיונות מתחומים קלאסים, כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי 

המדינה, יחסים בינלאומיים ופילוסופיה - כדי להציע תאוריות משופרות 
להבנה של סכסוכים ולדרכי ההתמודדות עמם. החטיבה תתמקד בסכסוכים 

עיקשים בהם המציאות של הסכסוך נוכחת כמעט בכל תחומי החיים של 
החברות היריבות. הסטודנט ירכוש רקע תאורטי נרחב תוך כדי התנסות 

וניתוח ביקורתי של כלים מעשיים להתמודדות עם משברים )למשל ערוצי 
דיפלומטיה קונבנציונליים ולא קונבנציונליים ואסטרטגיות וטכניקות שונות 

של מו”מ(. קורסים לדוגמה: דיפלומטיה וניהול משברים; אלמנטים של 
מהפכות שלום: מנהיגים, אנשים ומוסדות; ניהול מו”מ ובניית קונצנזוס. 

ספרות עברית
ראש החטיבה: ד”ר בתיה שמעוני 

בחטיבה מגוון קורסים המציגים את התפתחות הספרות העברית דרך שלושה 
מוקדים: המדרש, הספרות העממית והספרות החדשה. קורסי הבחירה 
משקפים את פניה המורכבות של החברה הישראלית והזהויות השונות 

המתקיימות בה כפי שהן מעוצבות בספרות, לדוגמה המתח בין מזרחים 
ואשכנזים, בין הפריפריה למרכז ובין יהודים לערבים. סוגיות אלו ייבחנו 

דרך קריאה במגוון סוגים ספרותיים, כמו ספרות ילדים, המפגש בין ספרות 
לקולנוע, שירי אהבה ועוד. 

קורסים לדוגמה: לפי הספר: עיבודים קולנועיים ליצירות ספרות עבריות; 
'אחר' בספרות  הצל שלי ואני - ייצוגי שואה בשירה ובשיח הישראלי; ייצוגי ֲהֲֲ

הילדים.

פסיכולוגיה
ראש החטיבה: פרופ’ יוסי צלגוב 

פסיכולוגיים  לתהליכים  התלמיד  את  לחשוף  נועדה  לפסיכולוגיה  החטיבה 
את   מעצבים  אלה  תהליכים  האדם.  של  התנהגותו  על  המשפעים  בסיסיים 
סביבתו  עם  שלו  האינטראקציה  את  וכן  העולם  את  תופס  הוא  שבה  הדרך 
הפיזית, האינטלקטואלית והחברתית. הם משפיעים על התנהגותו לאורך כל 

חייו מהילדות עד הזקנה הן בהקשר הנורמלי והן בהקשר הפתולוגי.
קורסים לדוגמה: פסיכולוגיה חברתית; פסיכולוגיה התפתחותית; פסיכולוגיה 

אבנורמאלית.

תרבות חזותית ואומנות
ראש חטיבה: ד”ר אסתר יוהס

)דימויים  בתמונות  ומוצפים  מוקפים  אנו  מבעבר  יותר  העכשווי  בעולם 
חזותיים(. אנו צורכים ומייצרים אותן כחלק מחיי היום יום שלנו, באמצעות 
ועוד.  חוצות  שלטי  והקולנוע  הטלוויזיה  מסך  המחשב,  המצלמה  הטלפון, 
תמונות משמשות כעדות משפטית והיסטורית, מעלות בנו זיכרונות ורגשות 
הן  אם  בין  בתמונות  מתבוננים  אנו  כאשר  אסתטית.  הנאה  לנו  וגורמות 
לנו כי תמונות הן ישירות  יומני חדשות או פרסומות נדמה  יצירות אמנות, 
ומובנות מאליהן אך האם אכן תמונה שווה אלף מילים? האם אנו מבינים את 

המשמעויות הרבות החבויות בהן? 
בחטיבה זו תכירו שלל תמונות/מופעים חזותיים מתחומי האמנות, התקשורת, 
הקולנוע. תרכשו כלים להבין, לנתח את השפות החזותיות, כלים שיוכלו לשרת 

אתכם גם בתחומי הלימוד האחרים. 
לאמנות  הביניים;  ימי  לאמנות  קלאסית;  לאמנות  מבואות  לדוגמה:  קורסים 
הרנסנס ולמסורות אמנותיות באסיה; אין פה שום דבר רומנטי : יהודי המזרח 
בתמונות מצולמות; תיאורי ירושלים באמנות הנוצרית היהודית והמוסלמית 

בין אמנות גבוהה לאמנות עממית; הנצחה: הבניית תרבות, זיכרון וקהילה.
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תולדות הרעיונות 
ראש החטיבה: פרופ’ אלינוער ברקת  

ובתהליכים  היסטוריים,  תהליכים  שהולידו  האנושיים  ברעיונות  עוסקת  החטיבה 
שהולידו רעיונות חדשים. הדגש הוא על כל התרבות האנושית כחטיבה אחת. לא 
עוד הפרדה מלאכותית בין ההיסטוריה של עם ישראל לבין ההיסטוריה הכללית. 
עם ישראל מושפע ומשפיע בתוך כלל הגורמים לרעיונות ולתהליכים עולמיים. כל 

קורס יעסוק בהיסטוריה הכללית ובהיבט היהודי בתוך מכלול זה.
הפרסית,  התקופות  על  בדגש  העתיקה  העת  בסיסיים:  פרקים  שלושה  בחטיבה 
התיכון,  הים  באגן  ההתפתחויות  על  בדגש  הביניים  ימי  והרומית;  ההלניסטית 
מרקסיזם,  האופייניים:  הרעיונות  על  בדגש  החדשה  העת  ואסלאם;  נצרות  

קומוניזם, נאציזם, פשיזם וקפיטליזם – בראייה כוללת עולם.
והיהודית  הנוצרית  בחברה  ומגדר  נשים  וקדושות:  מכשפות  לדוגמה:  קורסים 
באירופה בעת החדשה המוקדמת; יחסים מורכבים: יהדות, נצרות, אסלאם; מבוא 
לימי הביניים; רעיון וביצוע בהיסטוריה אמריקאית בעת החדשה; הרעיון הטוטליטרי 
המודרנית  הלאומיות  רעיונות  עולם(;  מלחמות  )שואה,  הטוטליטריות  והמדינות 
ומטמיעיה: עיונים אמנותיים ומוסיקליים. בין הסמינרים: המערב המאוחר: זרמים, 

רעיונות והיסטוריוגרפיה.

תרבות עממית ופולקלור
ראש החטיבה: ד”ר דוד רוטמן   

למעמד  זכה  שלא  רשמי,  הבלתי  הידע  מכלול  הם  העממית  והתרבות  הפולקלור 
‘’מייצג’’ אך הוא חלק מהותי בחיי העם, תמצית ייחודו וזהותו המובחנת. כערוץ לא 
רשמי, הידע העממי משמש אמצעי הביטוי המרכזי של קולות “מושתקים’’, בין אלה 
והלגיטימיים,  גישה לערוצי הביטוי הרשמיים  נטולות  ששייכים לקבוצות שוליים 
ובין אלה ששייכים לקבוצות הגמוניות, אך לא מוצבים ב’’חלון הראווה’’ הקבוצתי. 
כלי המחקר החדשניים  זה באמצעות  למלא תפקיד  אנו מבקשים  זו  גם בחטיבה 

ביותר. 
קורסים לדוגמה: אגדות אורבניות ובפולקלור באינטרנט; היבטים עממיים של בגדים 
עממית  ספרות  בחינת  הישראלית;  בחברה  וחגים  מעבר  טקסי  בחינת  ומאכלים; 

עברית מתקופות שונות.

סוציולוגיה
ראש החטיבה: ד”ר ליאורה נבון 

העידן העכשווי מאופיין בשינויים מואצים בכל תחומי החיים: בכלכלה ובפוליטיקה, 
באמונות הדתיות ובטכנולוגיות הרפואיות, בהשפעת השימוש באינטרנט על ההבחנה 
בין מציאות ודמיון ועל דפוסי היחסים החברתיים ובתפיסות של המשפחה, המגדר 
והגוף. החטיבה מיועדת להקנות כלים להבנת השינויים הללו, באמצעות 1( קורסי 
תשתית, כמו “חברה, פרט וחיי יומיום בעידן הפוסטמודרני” ו”החברה הישראלית: 
תמורות עכשוויות”, 2( קורסי בחירה, שמתמקדים בהתפתחויות ספציפיות, כמו 
“המשפחה בתהליכי שינוי” ו-3( סמינרים מחקריים בנושאים כמו סמינר בנושא 
היחס לחריג בעידן הנוכחי. נושאי הקורסים והניתוחים החדשניים שיוצגו לגביהם 
שמצריכים  ועיסוקים,  לימוד  תחומי  של  רחב  למגוון  חיונית  השלמה  מספקים 

התמצאות בתמורות שחלו במאה ה-21 בהשקפות וביחסים החברתיים.

18
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תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה - כללי
הלימודים לקראת תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה הם לימודים אקדמיים של ארבע שנים. בשנה הרביעית הסטודנטים משלבים התמחות בהוראה 

)סטאז'( במקביל ללימודים במכללה.
בסיום לימודיהם יהיו הבוגרים זכאים לתעודת תואר ראשון .B.Ed בחינוך ולתעודת הוראה. 

מסגרת הלימודים:
תכנית הלימודים מורכבת ממסלול לימודים ומתחום התמחות )חוג(.

הסטודנטים יבחרו מסלול לימודים להוראה על-פי שכבת גיל )הגיל הרך, ביה"ס היסודי, ביה"ס העל-יסודי( וגם תחום התמחות/חוג המכשיר להוראת מקצוע 
מסוים. 

 מסלולים והתמחויות: 
בשנת הלימודים תשע"ח יתקיימו הלימודים במסלולים ובהתמחויות )חוגים( הבאים:

21

מסלולים:
הגיל הרך )חינוך רגיל/חינוך מיוחד(

ביה"ס היסודי
ביה"ס העל-יסודי

תכנית רב-גילאית )מסלול וחוג(:
רב-גילאי אנגלית

רב-גילאי חינוך מיוחד 

התמחויות )חוגים(:
היסטוריה

לשון עברית
מתמטיקה

ספרות
מדעי הטבע
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תכנית הלימודים:
א. לימודים עיוניים

ב. הכשרה מקצועית

א. לימודים עיוניים 
המסלולים  לכל  ומשותפים  כלליים  מבוא  לימודי  כוללים  העיוניים  הלימודים 
בגישה בין-תחומית, לימודי מקצועות חובה כלליים, קורסי מבוא בהתמחויות 
ולימודי התמחות במקצועות ההוראה לטיפוח כישורים ומיומנויות. על מנת 
לסייע לסטודנטים להשתלב במהירות וביעילות בלימודים האקדמיים, משולבים 
כל הסטודנטים של שנה א' בסדנת פיתוח למידה אקדמית )פלאו"ת( לחיזוק 

המיומנויות האקדמיות. 

ב. הכשרה מקצועית - עבודה מעשית
העבודה המעשית מאפשרת התנסות במצבי אמת של הוראה ויישום התיאוריה 

במעשה החינוכי. 
על-ידי  ומונחית  א'  בלימודים האקדמיים משנה  העבודה המעשית משולבת 
מדריכים פדגוגיים. האימון כולל יישום של החומר התיאורטי הנלמד ותרגול 

מתבצעת  בהם  והגנים  הספר  בתי  לצורכי  בזיקה  מגוונות,  הוראה  שיטות 
ההכשרה.

התמחות בהוראה - סטאז' )שנה ד'(
בשנת  בהוראה  התמחות  חייב  מורה  כל  החינוך,  משרד  ממדיניות  כמתחייב 

עבודתו הראשונה.
סטודנט שסיים את כל חובות הלימודים הקשורים בפדגוגיה )כולל פרויקט( 
ההתמחות  את  להתחיל  יכול  שלו,  האקדמיים  מהחובות   80% הכול  ובסך 
בהוראה בשנה הרביעית ללימודים. שנת ההתמחות היא למעשה שנת העבודה 
הראשונה בהוראה, ומהווה את השלב הראשון בכניסה למקצוע. בשנה זו עובר 

פרח ההוראה משלב ההכשרה לשלב העבודה כמורה בפועל. 

בחינות קבלה לעבודה בתחום ההוראה
ע"פ הנחיה חדשה של משרד החינוך מיום 19.9.2016 החל משנת הלימודים 
תשע"ז יחויב בוגר תעודת הוראה כחלק מהליך הקבלה לעבודה במוסד חינוך 
רשמי לעבור בחינות קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום, קרי, תואר אקדמי, 

תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה )סטאז'(. 

22
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צירופים אפשריים לבחירת מסלול והתמחות )חוג(

חטיבותהתמחותמסלול
 הגיל הרך 
)גילאי 6-0(

חינוך מיוחד, לשון וספרות לגיל הרך, מתמטיקה ומדעים לגיל הרךהתמחות כוללת 

 בית הספר היסודי 
)כיתות א-ו(

חטיבות לימודיםהתמחות

חינוך לשוני + היסטוריה / ספרותלשון

לשון + מנהל מערכות חינוךהיסטוריה

לשון + מנהל מערכות חינוךספרות

לשון + חינוך מתמטימתמטיקה

לשון + חינוך מדעימדעי - הטבע

 בית הספר העל-יסודי 
)כיתות ז-י(

מסלול דו-חוגי )יש לבחור שתי 
התמחויות(:

 לשון + ספרות 
 לשון + היסטוריה

מסלול חד-חוגי: 
מתמטיקה/מדעי הטבע

 אנגלית רב-גילאי
)כיתות ג-י(

התמחות באנגלית

התמחות מורחבת- המסלול מכשיר להוראה הן במסגרות של החינוך המיוחד והן במסגרות החינוך הרגילחינוך מיוחד לגיל הרך

 חינוך מיוחד רב-גילאי
)כיתות א-יב(

מסלול דו-חוגי כללי - מכשיר להוראה 
בכל מסגרות החינוך המיוחד בגילאי א - יב 

יש לבחור אחד מבין השילובים הבאים:
חטיבה בלשון בשילוב ספרות או חטיבה בלשון בשילוב היסטוריה

 מסלול דו-חוגי משולב:
מסלול זה מאפשר לשלב בנוסף להוראה במסגרות החינוך המיוחד גם הוראה בהתמחות נבחרת בחינוך הרגיל במסלול נוסף 

במסלול היסודי ניתן לבחור בין ההתמחויות: מדעי הטבע/מתמטיקה.
במסלול העל יסודי ניתן לבחור בהתמחות מתמטיקה/מדעי הטבע )הקבלה לתכנית מותנית באישור מיוחד(.

הערה: פתיחת מסלול/התמחות )חוג( מותנית במספר הנרשמים.
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תכנית מצוינים בחינוך
תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה למצוינים )בשיתוף משרד החינוך(

רכז התכנית: ד"ר גיל בן בצלאל

מסגרת לימודים ייחודית, תלת-שנתית לתלמידים מצוינים לתואר ראשון 
.B.Ed ותעודת הוראה.

מטרות התכנית
טובי  בעזרת  כישוריהם של הסטודנטים המצוינים  ולממש את  לטפח, לפתח 
ולהרחיב את תחומי הדעת של  להעמיק  מיועדת  במכללה. התכנית  המרצים 
מנהיגות  שיהוו  כדי  ייחודיות,  בדרכים  הכשרה  להם  ולאפשר  הסטודנטים 
ציבור המורים במערכת  ויתפסו בעתיד מקום מרכזי בקרב  חינוכית מובילה, 

החינוך.

ייחודיות התכנית
לימוד 	  אמצעי  הסטודנטים  לרשות  מעמידה  אחוה  האקדמית  המכללה 

ייחודיים כגון ייעוץ, הכוונה והדרכה אישית. 
שיבחר 	  והחוג  המסלול  במסגרת  ישולבו  המצוינים  בתכנית  הלימודים 

הסטודנט.
חלק מלימודי התכנית יתקיימו בקבוצות קטנות המיועדות באופן בלעדי 	 

למשתתפים בתכנית.
הלימודים מבוססים על השתתפות פעילה: קיום דיונים, כתיבת עבודות 	 

ומתן הרצאות על ידי הסטודנטים עצמם. בנוסף מתקיימת פעילות חינוכית 
עשירה ואיכותית, כגון סיורים, הרצאות וכנסים.

מסלול מהיר לתואר שני: בוגרי התכנית יוכלו להמשיך ללמוד לתואר שני 	 
בהוראה. שנים   3 של  וותק  בצבירת  צורך  ללא  בחינוך  מוסמך   M.Ed. 

קורסים לדוגמה:
פיתוח תחושת מסוגלות אישית ומקצועית	 
מנהיגות, סוגיות אתיות ומוסריות בחינוך למצוינות	 
יזמות ומנהיגות בחינוך	 
סיורים בנושא הכרת הארץ והמורשת	 
היכרות עם בתי ספר וזרמים במערכת החינוך	 
מעורבות חברתית ותרומה לקהילה	 
קריאה מודרכת בנוירופדגוגיה	 

משך הלימודים:
 שלוש שנים.

סטודנטים שיתחילו לעבוד במערכת החינוך בשנה ד ישתלבו בתכנית סטאז' 
כמורים בפועל, וישתתפו בסדנת סטאז'.

תנאי הקבלה לתכנית מצוינים )יש לעמוד 
באחד מהתנאים הבאים( נכון לתשע״ז:

ציון התאמה 650 ומעלה א. 
ציון התאמה 630 ומעלה והצטיינות חברתית מוכחתב. 
ציון פסיכומטרי 660 ומעלהג. 
בעלי ציון התאמה 625-649 יוכלו להגיש מועמדות ויידרשו לעבור ועדת ד. 

קבלה משולבת
העומדים בתנאי הקבלה יידרשו לעבור ריאיון קבלה ויום מיונים - 	 

מסיל"ה )ע"פ תנאי הקבלה של משרד החינוך(.

הישגים לימודיים
המכללה מקיימת מעקב אחר התקדמות הסטודנטים בתכנית. ההישגים 

נבדקים מדי סמסטר ומהווים תנאי להענקת ההטבות המוצעות.

פטור מלא 
משכר לימוד 
ומלגת קיום 

בסך 5000 ש״ח 
בכל שנה
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המסלול לגיל הרך )גילאי 6-0(
תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה

ראש המסלול: ד"ר מירב אייזנברג
 ראש החוג: ד"ר לורט שור

מטרת הלימודים
להכשיר גנן/נת אשר מבין לעומק את הילד ואת מהלך התפתחותו, תוך 
העשרת הידע הנדרש ללמד שפה, חשיבה מדעית, כישורי חיים, אמנות 

ומוסיקה. בוגרי מסלול זה יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתפקיד גנן/גננת 
מובילים במערכת החינוך או בניהול גן פרטי. התכנית מעניקה תשתית 
לימודית לכל עבודה במסגרת פורמלית ובלתי פורמלית עם גילאים אלה.

נושאי ההכשרה 
ההכשרה מתמקדת ברכישת ידע והבנה בהתפתחות הילד, צרכיו ויכולותיו 

בתחומי החשיבה, השפה, המוטוריקה והיכולות הרגשיות. ניתן דגש רב 
על הבנת מהותו ומקומו של הילד עם הצרכים המיוחדים ונלמדות שיטות 
לאיתור והתמודדות עם ילדים הזקוקים להתייחסות ייחודית במסגרת הגן 

הרגיל. הסטודנטים רוכשים ידע בתחומי לימוד רבים, כגון יצירה, אמנות 
ומוסיקה. 

הלימודים מורכבים מלימודים עיוניים ומהתנסות מעשית.  

חטיבות החובה במסלול: חינוך מיוחד, לשון וספרות לגיל הרך, מתמטיקה 
ומדעים לגיל הרך.

קורסים לדוגמה:
ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך	 
פסיכולוגיה התפתחותית לגילאי לידה עד 6	 
מוסיקה קלאסית בגיל הרך	 
חינוך לתולדות האמנות בגיל הרך	 
הקשר בין תזונה להתפתחות הפעוט והילד	 
טיפוח יחסי ילדים, גננים והורים בגיל הרך	 
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מלגה בגובה 
שכר לימוד מלא 

בשנה א ובשנים ב-ג 
50% משכר הלימוד 
לבעלי נתונים גבוהים
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המסלול לביה"ס היסודי )א - ו(
תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה

ראש המסלול: ד"ר חנה שטיין

מטרת הלימודים
המסלול מכשיר מחנכים ומורים למסגרות חינוכיות בבית הספר היסודי. 

ההכשרה מקנה כישורים, מיומנויות וידע להוראת כל מקצועות הנלמדים 
בביה"ס היסודי.

נושאי ההכשרה
ההכשרה מתמקדת בהרחבת הידע באחד ממקצועות ההתמחות )חוג( לצד 

הדגשת מיומנויות הוראה-למידה בכיתה הטרוגנית, רכישת כלים לחינוך 
כיתה ולטיפוח תלמיד בעל חשיבה ביקורתית, הניחן גם בקשרים חברתיים 

חיוביים.

במסלול זה יש לבחור התמחות ושתי חטיבות 
מבין האפשרויות הבאות:

חטיבותהתמחות

חינוך לשוני + היסטוריה / ספרותלשון

לשון + מנהל מערכות חינוךהיסטוריה

לשון + מנהל מערכות חינוךספרות

לשון + חינוך מתמטימתמטיקה

לשון + חינוך מדעימדעי - הטבע

קורסים לדוגמה:
התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה	 
חינוך ערכי	 
פסיכולוגיה התפתחותית	 
חינוך תלמידים עם צרכים מיוחדים	 
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המסלול לביה"ס העל-יסודי )ז – י(   
תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה

ראש המסלול: ד"ר חנה שטיין

מטרת הלימודים
המסלול מכשיר מורים להוראת המקצועות הנלמדים בביה"ס העל-יסודי. 
ההכשרה מקנה כישורים, מיומנויות וידע להוראה )בהתאם להתמחויות 

הנבחרות( במקצועות הנלמדים בבית הספר העל-יסודי.

נושאי ההכשרה
ההכשרה מקנה ידע מקצועי רחב ומעמיק במקצועות ההתמחות, לצד 

מיומנויות הוראה/למידה המותאמות לגיל הנעורים.
הלימודים במסלול מפתחים כישורים ומיומנויות להתמודדות עם בעיות 

אופייניות לגיל הנעורים. הלימודים מקנים כלים לפיתוח תלמיד חוקר, בעל 
מודעות חברתית אזרחית, וכן כלים מתקדמים בהוראה הכוללים נגישות 

למקורות ידע, שימוש בטכנולוגיה חינוכית והנחייה של התלמידים בתהליכי 
למידה עצמאיים. 

קיימים שני מסלולי לימוד אפשריים בהם יש לבחור התמחות:
מסלול חד-חוגי - מתמטיקה/מדעי הטבע	. 
מסלול דו-חוגי: לשון וספרות / לשון והיסטוריה 	. 

קורסים לדוגמה:
רב-תרבותיות בחינוך	 
התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה	 
חינוך ערכי	 
פסיכולוגיה של גיל הנעורים	 
חינוך תלמידים עם צרכים מיוחדים	 
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המסלול להוראת האנגלית - מסלול רב-גילאי )ג  –  י(  
תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה

ראש החוג: ד"ר לורה מאיור

מטרת הלימודים
חשיבותה והשפעתה של השפה האנגלית בעולם הולכת ומתחזקת ומקיפה 

אמצעים חדשים, מדינות חדשות ואוכלוסיות מגוונות. להוראת האנגלית 
נדרשים מורים בעלי כישורים מתאימים והכשרה ברוח הזמן. המסלול מכשיר 

מורים להוראת האנגלית בבית הספר היסודי והעל-יסודי.

נושאי ההכשרה
המסלול שוקד על פיתוח יכולות מקצועיות גבוהות כמו, יכולת דיבור שוטף, 

יכולת טובה בהבנת הנשמע, בהבעה בכתב ובהבנת הנקרא, הקניית שיטות 
הוראה מגוונות של השפה והקניית ידע בבלשנות שימושית, תוך שימת דגש 

על יישומים בשפה האנגלית. בנוסף מספקים הלימודים היכרות עם השפה 
האנגלית מהיבט ספרותי, תרבותי ומסורתי, והבנת הדרכים להוראת טקסט 

ספרותי. הקורסים מתחומי החינוך ולימודי החובה הכלליים נלמדים באנגלית, 
במטרה להרבות בשימוש בשפה. 

קורסים לדוגמה:
מבוא לניתוח לשוני	 
ניהול פרקטי בהוראת האנגלית	 
הוראת האנגלית לתלמידים עם צרכים מיוחדים	 
משדרים באנגלית	 
הקניית הקריאה	 
ספרות השואה	 
בניית תכניות לימודים	 

תעודה להוראה מתקנת באנגלית
תכנית מיוחדת המכשירה עובדי הוראה להתמודדות עם תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים בשיעורי אנגלית בבית הספר ובמסגרת פרטית. התכנית 

מוצעת לסטודנטים לתואר ראשון ולהסבת אקדמאים להוראת אנגלית וכוללת 
שני קורסים שנתיים שנלמדים במסגרת התואר/תעודת ההוראה ועוד 3 ש"ש 
שנלמדות בצורה מקוונת או מרוכזת. ההרשמה לתכנית תתבצע דרך היחידה 

ללימודי תעודה והשתלמויות מורים.
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מטרת הלימודים
מגוונים.  מיוחדים  צרכים  עם  תלמידים  לומדים  בישראל  החינוך  במערכת 
מיוחד,  לחינוך  במסגרות  להוראה  חינוך  אנשי  מכשירים  במסלול  הלימודים 
המטפלות  שילוב  ובמסגרות  קשות,  לקויות  עם  באוכלוסיות  המטפלות 

באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בתוך מסגרות החינוך הרגיל. 

נושאי ההכשרה 
להוראה  מקצועיים  אקדמיים  כלים  מקנה  המיוחד  בחינוך  להוראה  ההכשרה 
והוראה  ובכלל זה הכרת דרכי אבחון, תכנון  לתלמידים עם צרכים מיוחדים, 
המותאמות לקידום אוכלוסיות מיוחדות בתחומים ההתפתחותיים והאקדמיים, 
פיתוח אישיותו של המורה כאדם ערכי, מחויב ובעל יכולת התבוננות פנימית. 
במסגרת הלימודים במסלול מושם דגש על חשיבות הגישה הייחודית לכל ילד, 

מתוך ראייה הומנית-שיקומית.

במסלול זה ניתן לבחור בין שלוש אפשרויות:
הוראה 	.  מאפשרת  התכנית  הרגיל:  ובחינוך  המיוחד  בחינוך  גננות  מסלול 

בגילאי הגן )גילאי 6-0( במסגרות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל.
מסגרות 	.  בכל  להוראה  מכשירה  התכנית  כללי:  דו-חוגי  רב-גילאי  מסלול 

החינוך המיוחד בכיתות א'-יב'. במסגרת ההתמחות יש לבחור אחד מבין 
השילובים הבאים: חטיבה בחינוך לשוני בשילוב ספרות או חטיבה בחינוך 

לשוני בשילוב היסטוריה.
מסלול רב-גילאי דו-חוגי משולב: התכנית מכשירה להוראה במסגרת החינוך 	. 

המיוחד. סטודנטים בתכנית ילמדו התמחות נוספת מהמסלול היסודי או 
העל-יסודי בהתמחויות מתמטיקה או מדעי הטבע.

קורסים לדוגמה:
פיתוח וקידום שפה בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים	 
מבוא ללקויות קשות וליקויי חושים	 
אוטיזם	 
 	ADHD
איתור וטיפול בהפרעות התנהגות	 
פיגור שכלי	 
ליקויי שמיעה	 

המסלול וההתמחות )חוג( לחינוך מיוחד 
תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה                  

ראש המסלול: ד"ר ברכה פלד
ראש החוג: ד"ר ערן עוזיאלי

29

מלגה בגובה 
שכר לימוד מלא 

בשנה א ובשנים ב-ג 
50% משכר הלימוד 
לבעלי נתונים גבוהים



30

התמחויות )חוגים(
קורסים  לדוגמהפירוטהתמחות

 מדעי הטבע 

ראש החוג:
ד”ר אדווה מרגליות

תכנית הלימודים בחוג למדעים מקנה לסטודנטים ידע בסיסי ומתקדם בתכנים מדעיים 
תוך בחינת השפעותיהם האפשריות על הפרט, החברה והסביבה, בדגש על כלים 

דידקטיים להוראת המקצוע ותוך פיתוח מיומנויות חשיבה וחקר.
התכנית משלבת למידה אקדמית ולמידה התנסותית-חווייתית הן במכללה והן מחוצה 

לה, תוך הטמעת טכנולוגיה חדשנית.

כימיה	 
מדעי הצמח	 
גנטיקה וחינוך לבריאות ותזונה 	 

נכונה
טיפוח חשיבה מדעית	 
חינוך לקיימות סביבתית	 

מתמטיקה  

ראש החוג:
ד”ר מריטה ברבש

המתמטיקה היא בסיס למדעים רבים אחרים ומעמדה זה הולך ומתחזק עם התפתחות 
העולם המודרני. המטרה בהתמחות זו להעניק ידע והבנה של מושגים מתמטיים ולפתח 

אצל הלומדים כושר דידקטי, המושתת על הבנה טובה ועמוקה של המקצוע, ולפתח 
יצירתיות במתמטיקה וחשיבה לא שגרתית ועצמאית.

מערכות מספרים ואקסיומות	 
משוואות ומערכות	 
אסטרטגיה של פתרון בעיות 	 

מילוליות
העשרה מתמטית	 
לוגיקה	 
הנדסת המרחב	 

 היסטוריה 

 ראש החוג: 
ד”ר דוד שחר

 

תכנית החוג להיסטוריה מתמקדת בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית 
בשלוש תקופות מרכזיות: העת העתיקה, ימי הביניים וראשית העת החדשה. הלימודים 
מושתתים על הבנת אירועים ותהליכים היסטוריים וניתוח מקורות ברמה אקדמית תוך 
דגש על הקניית כלים דידקטיים להוראת ההיסטוריה ופיתוח מיומנויות חשיבה בתחום 

זה.

עולמות נפגשים - מבוא לתולדות 	 
היהודים בימי הביניים

השואה - משנאת הדת לשנאת 	 
הגזע והפתרון הסופי

ממלחמת תש”ח עד מלחמת יום 	 
הכיפורים

סין יפן והודו - המאה ה-20	 

 ספרות

 ראש החוג:
ד”ר זאב גולדברג

החוג לספרות מציג בפני הסטודנט יצירות ספרות מגוונות ומנחיל לו כלים להעמקת 
הידע הספרותי, תוך הדגמה של עקרונות ומושגים בתחום הפואטיקה הספרותית.

מטרת הלימודים מתמקדת בהיכרות עם ספרות העולם וספרות עם ישראל, רכישת 
מושגי יסוד המקובלים בחקר הספרות בדגש על הענקת כלים לניתוח עצמאי של 

יצירות ספרותיות, והקניית כלים דידקטיים להוראת הספרות.

המשפחה בראי ספרות הילדים	 
זרמים בביקורת הספרות	 
מבוא לרומן	 
מאפיינים בלשונם של כותבים 	 

למבוגרים וכותבים לילדים

 לשון עברית

 ראש החוג:
ד”ר עליזה עמיר

החוג מקנה בסיס עיוני במדע הלשון, מעניק כלים לניתוח בלשני מודרני של הלשון 
העברית ומפתח דרכים לחשיבה דקדוקית מדעית.

תכנית הלימודים מתמקדת הן בתחומי הלשון השונים )הגה, צורות, תחביר סמנטיקה 
ושיח( והן בתקופות הלשון השונות )המקרא, חז"ל ועברית חדשה(. מושם דגש על 

העיסוק בלשון בזיקה לחברה ולתקשורת.

יסודות הדקדוק	 
מבוא לסמנטיקה והלקסיקון	 
חקר השיח	 
לשון וחשיבה	 
לשון וחברה	 
תולדות הלשון העברית	 
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מסלולים לדוברי ערבית 
תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה

יועץ אקדמי: ד"ר סלים אבו ג'אבר

אחוה  האקדמית  במכללה  הערבית  השפה  דוברי  מורים  להכשרת  המסלול 
מתמודד עם חסם שפת האם באמצעות תשתית אקדמית-פדגוגית עשירה בה 

מקבלים הסטודנטים את הכשרתם בשפה הערבית ובשפה העברית גם יחד.

1. המסלול לגיל הרך )גילאי 6-0(
ראש המסלול: ד"ר סלים אבו ג'אבר

ראש החוג: ד"ר לורט שור

מטרת הלימודים 
להכשיר סטודנטים להבנה ולמידה של עולם התפתחות הילד, תוך מתן דגש 
כישורי חיים, אמנות  על העשרת הידע הנדרש ללמד שפה, חשיבה מדעית, 
ומוסיקה. בוגרי מסלול זה יוכלו להשתלב בשוק העבודה כגנן/גננת מובילים 

במערכת החינוך או בניהול גן פרטי.
ובלתי  פורמלית  במסגרת  עבודה  לכל  לימודית  תשתית  מעניקה  התכנית 

פורמלית עם גילאים אלה.

נושאי ההכשרה 
ויכולותיו  צרכיו  הילד,  בהתפתחות  והבנה  ידע  בהקניית  ההכשרה מתמקדת 
בתחומי החשיבה, השפה, המוטוריקה והיכולות הרגשיות. מושם דגש רב על 
הבנת מהותו ומקומו של הילד עם הצרכים המיוחדים, ונלמדות שיטות לאיתור 
הרגיל.  הגן  במסגרת  ייחודית  להתייחסות  הזקוקים  ילדים  עם  והתמודדות 

התכנית מורכבת מלימודים עיוניים ומהתנסות מעשית.

קורסים לדוגמה:
· ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך  	
· פסיכולוגיה התפתחותית בגילאי לידה עד שש	
· מוזיקה ככלי מקדם התפתחות פעוטות וילדים	
· השפה והתפתחותה בגיל הרך	
· הציור ככלי להיכרות עם הילד	
· חינוך תלמידים מחוננים	
· זיהוי וקידום ניצני אוריינות בקרב הפעוט והילד	
· אמנות בגן	
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2. המסלול לביה״ס היסודי - 
בהתמחות מדעי הטבע )א - ו(

ראש המסלול: ד"ר סלים אבו ג'אבר
ראש החוג: ד"ר אדווה מרגליות

מטרת הלימודים 
להכשיר סטודנטים להוראת מדעי הטבע בבתי ספר היסודיים לדוברי השפה 
הלימודים  תכנית  ועל  למדעים  החוג  תכנית  על  מבוססת  התכנית  הערבית. 
פרחי  של  בפועל  וההתנסות  הפדגוגיה  בתחום  והתרבות.  החינוך  משרד  של 
התרבות,  המסורת,  השפה,  הבדלי  מעצם  הנגזרים  שינויים,  נכללים  הוראה 
התשתית החינוכית של האוכלוסייה הערבית. במהלך תקופת לימודיו, משתתף 
לו  ניתנת  ובנוסף  זה,  במסלול  הניתנים  הטבע  במדעי  בקורסים  סטודנט  כל 

אפשרות בחירה מתוך קורסים נוספים המתקיימים במכללה.

נושאי ההכשרה
ומתקדם  ידע בסיסי  תכנית הלימודים בחוג למדעי הטבע מקנה לסטודנטים 
החברה  הפרט,  על  האפשריות  השפעותיהם  בחינת  תוך  מדעיים,  בתכנים 
והסביבה, בדגש על כלים דידקטיים להוראת המקצוע ותוך פיתוח מיומנויות 
מחשבה ומחקר. התכנית משלבת למידה אקדמית ולמידה התנסותית חווייתית 

הן במכללה והן מחוצה לה, תוך הטמעת טכנולוגיה חדשנית.

קורסים לדוגמה:
· כימיה כללית	
· גוף האדם	
· גנטיקה	
· תקשורת ביצורים חיים	
· חינוך לקיימות סביבתית	
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מלגה בגובה 
שכר לימוד מלא 

בשנה א ובשנים ב-ג 
50% משכר הלימוד 
לבעלי נתונים גבוהים
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מסלולים ללימודי תעודת הוראה וללימודי המשך

הסבת אקדמאים להוראה 
מסלול הסבת אקדמאים להוראה מיועד לבעלי תארים אקדמיים המעוניינים 
חינוכית  לעבודה  הוראה  עובדי  להכשיר  נועד  המסלול  הוראה.  בתעודת 
בהוראה  ומיומנויות  כלים  ידע,  לסטודנט  ומקנה  השונות,  החינוך  במסגרות 
חינוך,  לימודי  כוללים  במסלול  הלימודים  גבוהה.  ואקדמית  מקצועית  ברמה 

לימודי התמחות בתחום ידע נבחר והתנסות מעשית.
תעודה להוראה מתקנת באנגלית - פרטים בעמ׳ 26.

הרחבת הסמכה לעובדי הוראה
הוראה.  ותעודת  אקדמי  תואר  בעלי  בפועל  הוראה  לעובדי  מיועדת  התכנית 
מסגרת לימודים זו מציעה למורים/ גננות, להרחיב הסמכתם וללמוד לקראת 
תעודת הוראה במסלול/ בהתמחות נוספת. במסגרת הלימודים נדרש הסטודנט 
העבודה  היקף  מרחיב.  הוא  אותה  בדיסציפלינה  מעשית  בעבודה  להשתלב 

המעשית נקבע על ידי ראש החוג, בהתאם לרקע של הסטודנט.

 B.Ed. לימודי השלמה לתואר ראשון
לבעלי תעודת הוראה

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בפועל, בעלי תעודת הוראה, המעוניינים 
להשלים את השכלתם האקדמית בהתאם למסלול ולהתמחות אותם למדו 

בתעודת ההוראה "מורה מוסמך בכיר". התכנית מקנה לבוגריה תואר אקדמי 
ראשון .B.Ed בחינוך במסלולים ובהתמחויות השונים.

עובד הוראה בעל תואר .B.Ed יוכל להמשיך ולהרחיב את השכלתו 
האקדמית לתואר שני, בהתאם. 

לייעוץ, הרשמה וקבלת הצעה לתכנית לימודים אישית ניתן לפנות
למרכז מידע והרשמה 3622*
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תואר שני
בית ספר לתארים מתקדמים
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חזון בית הספר
בית הספר לתארים מתקדמים מצמיח מורים, בעלי תפקידים, מנהלים וגננות 
להיות מובילי דרך במערכת החינוך, להצטיין בתפקידם, להוות דוגמה אישית 
יישומיים  קורסים  מציע  הספר  בית  בעקבותיהם.  ללכת  עמיתים  ולאתגר 
המושתתים על מחקר עדכני ופדגוגיה איכותית בשילוב טכנולוגיות חדשניות. 
סטודנט.  לכל  אישי  יחס  לצד  גבוהה  ברמה  לימודים  מתקיימים  הספר  בבית 
החינוך  למערכת  מורים  להכשרת  חדשה  תכנית  הספר  בית  מציע  בנוסף 

המשולבת בתואר שני בהוראה.

דבר ראש בית הספר 
אני מאמינה כי התכניות לתואר שני במכללה מציעות הזדמנות לצמיחה, 
האקדמית  ללמידה  מעבר  מקצועית.  והתפתחות  התמחות  העמקה,  קידום, 
התיאורטי  הידע  בין  החיבור  השונים,  הדעת  בתחומי  האישית  ולהתפתחות 
להיות  שלנו  למוסמכים  מאפשר  החינוכי,  בשדה  הפרקטיקה  ובין  הנלמד 
שתלמד  אחד  ספר  מבית  מורים  קבוצת  החינוך.  במערכת  בתחומם  מובילים 

במכללה ביחד כקבוצה תוכל לחולל שינוי משמעותי בבית הספר. 
חינוך, בתרבות  במינהל מערכות   M.Ed. בבית הספר ארבע תוכניות לתואר 
עם ישראל והוראתה, בחינוך מיוחד ובחינוך מתמטי לבית הספר היסודי. בשנה 
 M.Teach.-ה תכנית  את  גם  שלנו  הספר  בית  לתכניות  נוספה  האחרונה 
תכנית חשובה זו מאפשרת לבעלי תואר ראשון ).B.A או .B.Sc(, לקבל בתוך 

שנתיים תואר שני בחינוך ותעודת הוראה בתחום התמחותם. 
אנחנו גאים להיות המכללה האקדמית הראשונה בה מתקיים מסלול ללימודים 
עם תזה בתכנית למינהל מערכות חינוך. זוהי פריצת דרך במכללות בכלל ובבית 

הספר לתארים מתקדמים בפרט. 
 

פרופ׳ אורית אבידב-אונגר
ראש בית הספר לתארים מתקדמים 
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 *M.Teach תואר שני
מוסמך בהוראה

ראש התכנית: ד"ר רוני ריינגולד
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תכנית לימודים ייחודית המיועדת ללומדים בעלי השכלה אקדמית דיסציפלינרית 
הטבע,  ומדעי  מתמטיקה  היסטוריה,  ספרות,  לשון,  בתחומים:   )B.Sc. או   B.A.(
המעוניינים להצטרף למערכת החינוך ולהורות בבית הספר את הדיסציפלינה 
אותה רכשו בלימודי התואר הראשון. מרב הזמן יוקדש לטיפוח הידע החינוכי 
להתפתחות  בימינו  הנדרשות  ודיספוזיציות  מיומנויות  ולפיתוח  והפדגוגי 

המקצועית של המתכשר להוראה, בדרך להיות מורה ראוי ומומחה.
המכללה האקדמית אחוה שואפת לטפח, באמצעות תכנית הלימודים המוצעת, 
מורים שינקטו עמדה של כבוד כלפי השונּות המאפיינת את ציבור התלמידים 
ושיהיו בעלי ידע ומיומנויות בניהול כיתה הטרוגנית, מורים שיחנכו "לכל נער 

ונערה על פי דרכם".

משך ומסגרת הלימודים
הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע, בימי שני ורביעי

משך הלימודים - כשנתיים  )לא כולל קורסי השלמה(

מבנה תכנית הלימודים )33 ש"ש(
אשכולות- 20 ש”ש
סמינריונים- 4 ש”ש

עבודה מעשית- 9 ש”ש
*התכנית קיבלה אישור לפתיחתה. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

אשכול לימודי חינוך 
קורסי חובה

פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים ומתבגרים

תיאוריות למידה ותהליכי המשגה וישומן בהוראה ובחינוך

שונות בין לומדים

רב תרבותיות בחינוך

מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם: היכרות ביקורתית

אתיקה בחינוך וחינוך ערכי

מגדר בבית הספר

קורסי בחירה

ילדים מחוננים: מאפייניהם ודרכי טיפוחם

טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה

הצלע השלישית - מעורבות הורים בחינוך
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אשכול מתודולוגיה מחקרית- חובה
שיטות מחקר כמותיות למתקדמים 

סוגיות במחקר איכותני 

אשכול סמינריונים בחינוך
)חובה לבחור שני סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים(

צרכים מיוחדים של תלמידים הבאים מרקע חברתי שונה 

קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין התלמיד עם הצרכים המיוחדים

ריבוי תרבויות, רב תרבותיות וחינוך להכרת השונה  

פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית של מורים ותלמידים  

המעשה החינוכי: בין תיאוריה לפרקטיקה

אשכול לימודי פדגוגיה ומתודיקה בהוראת 
המקצועות - חובה

תכנון שיעור: העוצמה שבחשיבה הקבוצתית

הערכת הישגים בהוראת המדעים/בהוראת מדעי הרוח

חלופות בהערכת הישגים לימודיים בחינוך העל-יסודי

הוראה דיפרנציאלית

אשכול עבודה מעשית - חובה
התנסות מעשית בהוראה

אשכול הוראת הלשון העברית - חובה למתמחים 
בלשון

פיתוח כישורי הרטוריקה וההבעה בעל פה  

הבנה והבעה - תיאוריה ומעשה   

ניתוח השיח הכיתתי על פי תיאוריות בחקר השיח

הוראת שפת אם )לשון עברית( - תפיסת תחום הדעת היבטים וגישות

אשכול הוראת הספרות - חובה למתמחים 
בספרות

דמות המורה בראי הספרות והאמנות: דרכים אלטרנטיביות לניתוח 
ולהוראה בבית הספר העל יסודי 

ספרות השואה והוראתה: המרחב ההיסטורי-תרבותי-אמנותי של דרכי 
הניתוח ושל דרכי ההוראה בבית הספר העל יסודי

"שונה ואחר" - העצמת ה"עצמי" והתבוננות בדמות ה"אחר" בקורפוס 
הספרותי שנכתב לילדים: דרכים לבחינת הנושא מבחינה ספרותית 

ומבחינת האתיקה הפדגוגית
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אשכול הוראת מדעי הטבע - חובה למתמחים 
במדעי הטבע

שיטות מחקר בביולוגיה וביוטכנולוגיה - חובה

הביולוגיה והוראתה בבית הספר העל יסודי )בהתאם לרקע האקדמי(

הפיזיקה והוראתה בבית הספר העל יסודי )בהתאם לרקע האקדמי(

הכימיה והוראתה בבית הספר העל יסודי )בהתאם לרקע האקדמי(

חינוך לחשיבה יצירתית באמצעות הוראת מדעים אינטגרטיבית לבית 
הספר העל יסודי - חובה

אשכול הוראת היסטוריה - חובה למתמחים 
בהיסטוריה

פרקים נבחרים בתולדות המאה ה-20 והוראתם בבית הספר על יסודי  
)1914-1939(

הוראת פרקים נבחרים בתולדות המאה ה-20 בעל יסודי )1939-2011(

מתודיקה של הוראת ההיסטוריה בבית הספר העל יסודי

זיכרון השואה במדינת ישראל - הנצחה, זיכרון ולקחים

אשכול הוראת מתמטיקה - חובה למתמחים 
במתמטיקה

הוראת האלגברה והאנליזה בחינוך העל יסודי

הוראת הגיאומטריה בחינוך העל יסודי

מתמטיקה אלמנטרית מנקודת ראות של המתמטיקה הגבוהה

לימודי יסוד והעשרה - חובה לתעודת ההוראה

עפ"י הנחיות משרד החינוך יש להשלים לתעודת ההוראה לימודי יסוד 
והעשרה:

לשון עברית

לימודי תרבות ומורשת

סיור ל"יד ושם"

עזרה ראשונה, ביטחון ושעת חירום, בטיחות סביבתית, זהירות בדרכים

סגל ההוראה
פרופ’ איתן בן דב, פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, פרופ’ אלכס קוזולין, 

ד”ר מריטה ברבש, ד”ר לאה ברץ, ד"ר יהודית גבעון, ד”ר אתי גרובגלד, 
ד”ר זאב גולדברג, ד”ר ראיסה גוברמן, ד”ר דן דורון, ד”ר אירנה ולדימירסקי, 

ד”ר שרה זמיר, ד"ר דפנה מנדלר, ד”ר אדווה מרגליות, ד"ר דיאנה ערד, 
ד”ר עליזה עמיר, ד”ר יעל פישר, ד”ר היידי פלביאן, ד”ר עמוס פלישמן, 

ד”ר אפרת קס, ד”ר רוני ריינגולד, ד”ר עדנה רובין, ד”ר דוד שחר, 
ד"ר בטי תוסיה כהן, ד”ר ריקי תמיר. 
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תנאי הקבלה
ציון ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון לתכניות: ספרות, היסטוריה  	 

ולשון עברית
ציון ממוצע 70 ומעלה בתואר הראשון .B.Sc לתכניות: מדעי הטבע 	 

ומתמטיקה
פטור באנגלית בלימודי התואר הראשון ושליטה בשפה האנגלית ברמה 	 

המאפשרת קריאה של מאמרים 
ריאיון אישי	 
ידע פורמלי בתחום ההתמחות במסגרת תואר ראשון ו/או השלמות 	 

דיסציפלינריות
מועמד בעל תואר ראשון מתחום קרוב לאחת מההתמחויות הנלמדות, 	 

שיידרש להשלים עד 8 ש"ש, יוכל להתחיל את לימודי התואר השני 
ולבצע את ההשלמות במקביל ללימודיו לתואר בהמשך ליום העבודה 

המעשית.
בעלי תואר ראשון שלא בתחום ההתמחות, יידרשו להשלמות בהיקף 	 

של עד 18 ש"ש. לימודים אלה יתקיימו במסגרת שנת השלמות )יומיים 
בשבוע(. סטודנטים אלה נדרשים לסיים את לימודי ההשלמה בציון 

  M.Teach ממוצע של 75 לפחות. לאחר מכן יוכלו להמשיך לתואר שני
ולהשלים עד 8 ש"ש בהמשך ליום העבודה המעשית.

הטבות מיוחדות לשנה"ל תשע"ח
סטודנטים שיתקבלו לתכנית זכאים להלוואה מותנית בסך 14,000 ₪ לכל 
שנת לימודים למימון שכר הלימוד )ההלוואה תהפוך למענק בהתניה של 

שנתיים הוראה לכל שנת הלוואה(. 
ההלוואה מותנית בהכשרה להוראה של מקצוע מועדף, בלימודים סדירים 
ורציפים, ובהיקף לימודים של 15 ש"ש בכל שנה בהתאם להנחיות משרד 

החינוך ובכפוף לתקנון שכר הלימוד של המכללה. 
עדיפות תינתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות: לשון, ספרות, היסטוריה, 

מדעי הטבע ומתמטיקה.

התמחות בהוראה )סטאז'(
עם סיום לימודי התואר ותעודת ההוראה יחלו הסטודנטים בשלב ההתמחות 

)הסטאז'( ולאחריו יקבלו את רישיון ההוראה. 

סדנת כתיבה אקדמית
סטודנטים שיתקבלו לתכנית יוזמנו להשתתף בסדנה לכתיבה אקדמית )ללא 
נק"ז(, כחלק מחובותיהם לתואר. הסדנה תתקיים בקיץ, במהלך שבוע מרוכז 

לפני פתיחת שנת הלימודים הראשונה, ותהווה תנאי לתחילת הלימודים.
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מלגה 
בסך 3000 ש״ח 

לבעלי נתוני כניסה 
גבוהים
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תואר שני .M.Ed בחינוך מיוחד
   ראש התכנית: פרופ' אלכס קוזולין

צרכים  עם  תלמידים  בקידום  חינוכיים  מומחים  להכשיר  נועדה  התכנית 
מיוחדים, ברוח  הגישה החברתית-תרבותית בעלת המאפיינים ההומניסטיים. 
גישה זו מכבדת את התלמיד ורואה בו אדם שלם בעל רצונות, צרכים ועוצמות.  
מאפיינים  אודות  הקיים  ביותר  העדכני  לידע  הסטודנטים  ייחשפו  בתכנית 
וצרכים מיוחדים של תלמידים, ויקבלו כלים שיסייעו להם לערוך מחקר בתחום 

החינוך המיוחד. 
  בשיעורים השונים יוצגו שיטות מתקדמות המיועדות להעריך את יכולותיהם 
של התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואת פוטנציאל הלמידה שלהם. במהלך 

הלימודים ילמדו הסטודנטים להכין, ליישם ולהעריך תכניות התערבות במטרה 
להעצים את יכולותיהם של תלמידים אלה.

בהם  הספר  בבתי  המיוחד  החינוך  תחום  את  להוביל  יוכשרו    הסטודנטים 
ישתלבו- הם ילמדו לשתף פעולה עם צוות המורים, עם אנשי המקצוע הפרא-

רפואיים ועם משפחותיהם של התלמידים. 
  בוגרי התכנית ישמשו מומחים במסגרות משלבות וגם במסגרות של החינוך 
המיוחד שבהן מתחנכים תלמידים עם לקויות למידה ו/או עם לקויות אחרות. 

משך ומסגרת הלימודים 
הלימודים יתקיימו יום בשבוע, יום רביעי

משך הלימודים - כשנתיים )לא כולל קורסי השלמה(

מבנה תכנית הלימודים )21 ש"ש(
קורסי יסוד- 5 ש”ש חובה

אשכולות- 6 ש”ש חובה ו-6 ש”ש בחירה
סמינריונים- 4 ש”ש

קורסי יסוד- חובה
הגישה החברתית תרבותית ללמידה

שיתוף פעולה עם צוות רב-מקצועי בבית ספר ובקהילה

ילד מיוחד, משפחה וקהילה

בחינה ביקורתית של סוגיות עדכניות: דילמות בשילוב

לקויות למידה במתמטיקה

אשכול מחקר- חובה
סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות למתקדמים 

סוגיות במחקר איכותני 

אשכול הערכה
קורסי בחירה

יסודות האבחון הפסיכולוגי   

הערכת יכולת הקריאה והכתיבה: היבט תרבותי/חברתי, קוגניטיבי ורגשי

הערכת הפוטנציאל הלימודי  

הערכה והתמודדות במתמטיקה  

היבטים תיאורטיים ויישומיים באבחון לקויות למידה וקשב
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אשכול התערבות
קורסי חובה

סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות: ניתוח ביקורתי של מאמרים

תכניות התערבות קוגניטיבית לתלמידים עם צרכים מיוחדים - קורס פרקטיקום

קורסי בחירה

סוגיות מתקדמות בהוראת תלמידים עם לקויות בינוניות

גישה חינוכית-שיקומית לקידום תלמידים עם לקויות למידה מורכבות ולקויות התפתחויות

סוגיות מתקדמות בשילוב ובהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות הטרוגניות

אשכול מגוון תרבותי וחברתי
קורסי בחירה

“שונה ואחר” -  העצמת ה”עצמי” תוך התבוננות בדמות ה”אחר” בקורפוס הספרותי שנכתב  לילדים

סמינריון*: צרכים מיוחדים של ילדים הבאים מרקע תרבותי שונה 

אשכול היבטים מערכתיים: ארגון התפתחות אישית ושיתוף פעולה 
בסביבה החינוכית-שיקומית

קורסי בחירה

מצוינות בחינוך  

צמיחה אישית ומקצועית של מנהיגים חינוכיים   

לקויות למידה וקשב בראיית מערכות החינוך והבריאות בישראל

אמון, כבוד והתכוונות: יחסים בין מורים ותלמידים ברוח הגישה ההומניסטית

סמינריון*: הפרעות קשב ואמוציות

סמינריון*: קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין משפחת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים

סמינריון*: תחושת מסוגלות בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים 

סמינריון*: היבטים רב מימדיים להפרעות קשב וריכוז

*חובה לבחור 2 סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים

עבודת גמר
עבודת גמר מחקרית או יישומית בעלת תרומה רלוונטית לחינוך המיוחד. 

עבודת הגמר תלווה בסדנה ללא נק"ז.

קורסי השלמה )לחסרי רקע בחינוך מיוחד( - 6 ש"ש
מבוא לחינוך מיוחד

מבוא ללקויות מתונות

הוראה מתקנת קריאה

הוראה מתקנת כתיבה

הערה: ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים
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סגל ההוראה
פרופ' דניאל אלגום, פרופ' אלכס קוזולין, ד"ר ענת בן גל, ד"ר לאה ברץ, 

ד"ר אריאלה טייכמן-וינברג, ד"ר ארז מילר, ד"ר יעל פישר, 
ד"ר היידי פלביאן, ד"ר הילה פלור, ד"ר עמוס פלישמן, ד"ר אפרת קס, 

ד"ר אביטל רותם, גב' עדית ליבנה

תנאי קבלה
תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה	 
תעודת הוראה ו/או רישיון הוראה קבוע	 
ותק בתפקיד חינוכי של 3 שנים לפחות במסגרות של חינוך מיוחד )בוגרי 	 

תכנית המצוינים של משרד החינוך יוכלו להמשיך ברצף לתואר שני 
.M.Ed במכללה.(

מפגש היכרות 	 
קורסי השלמה – מועמדים בעלי תעודת הוראה שלא בחינוך מיוחד 	 

יידרשו ללימודי השלמה של עד 6 ש"ש בהתאם לתכנית אישית במסגרת 
הלימודים לתואר השני. 

44

מלגה 
בסך 3000 ש״ח 

לבעלי נתוני כניסה 
גבוהים
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תואר שני .M.Ed תרבות עם ישראל והוראתה
   

ראש התכנית: פרופ' נעמה צבר בן יהושע

למורים המתעניינים  ומיועדת  יחידה מסוגה בארץ  התכנית לתואר שני היא 
בבתי הספר. התכנית  ובהשרשתו  ישראל  בנושא תרבות עם  הידע  בהעמקת 
תעמוד על שורשיה התרבותיים של מורשתנו ועל דרכי הוראתם, תוך הדגשת 

האספקטים הרלוונטיים לחיים ולחברה בישראל בת זמננו.
מגוונים  טקסטים  הצגת  תוך  ומרתקות,  שונות  מזוויות  יילמד  הנושא 
פלורליסטית,  גישה  מתוך  ומקרא,  יהדות  פילוסופיה,  ספרות,  בהיסטוריה, 
וביקורים  סיורים  סדנאות,  הרצאות,  כוללים  הלימודים  וביקורתית.  שוויונית 

באתרים ייחודים.
בגישת  דיאלוגים,  ורבת  דרך ההוראה, בחלק מן השיעורים, תהיה שיתופית 

החברותא, בדומה לזו המתקיימת כיום בהצלחה בבתי המדרש החילוניים, תוך 
לימוד עקרונות ההנחייה הבית מדרשית. הקריאה והדיון בטקסטים, תוך כיבוד 
יהוו חלק אינטגרלי  השונה וההשקפה האישית של הלומד ועולם אמונותיו, 

בתהליך הלימודי. 
התכנית, שעל המלמדים בה נמנים טובי המרצים באקדמיה, היא בין-תחומית. 
מורים ממקצועות שונים, לא רק ממדעי הרוח, יכולים למצוא בה עניין וערוץ 
לקבוצת  להשתייך  יזכו  התכנית  מוסמכי  ואישית.  מקצועית  להתחדשות 
מחנכים קטנה וייחודית, שלה תהיה הזכות והחובה לשמר את מורשת תרבות 

עם ישראל בקרב הדור הצעיר.

משך ומסגרת הלימודים
הלימודים יתקיימו יום בשבוע , בימי ג

משך הלימודים - כשנתיים  

מבנה תכנית הלימודים )21 ש"ש(
אשכול תחומי דעת - 4 ש”ש חובה, 3-1 ש"ש בחירה
אשכול בין-תחומי - 4 ש”ש חובה, 5-1 ש”ש בחירה

אשכול הוראה/פדגוגיה - 5 ש”ש חובה

אשכול תחומי דעת
קורסי חובה

ספרות חז"ל - הלכה ואגדה )שיעור חובה וסמינריון בחירה( 

מבוא לקבלה   

מתודולוגיה של מחקר חינוכי

קורסי בחירה

פרקים בתולדות החסידות

סוגיות במחשבת ישראל ובתלמוד תוך לימוד הנחייה בית מדרשית

אשכול בין תחומי
קורסי חובה

חילון יהדות וישראליות 

זרמים ביהדות

אל מול ארון הספרים היהודי - מסע בית מדרשי  

סוגיות ערכיות במקרא בראי הדורות )שיעור חובה וסמינריון בחירה(*

45
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מלגה 
בסך 3,000 ש"ח לבעלי 
נתוני כניסה גבוהים. 
מלגות נוספות מטעם 

"תרבות יהודית ישראלית" 
יוענקו לעומדים 

בקריטריונים של משרד 
החינוך

קורסי בחירה

עולם יהודי בין מסורת למודרנה – גלגולי מוטיבים בספרות ובקולנוע

המקורות כמשאב לזמר העברי  

פמניזם ויהדות  

נשים מזרחיות בספרות - ייצוג וייצוג עצמי

תפיסת השואה בספרות בעיני המזרחיים

אשכול הוראה/פדגוגיה
קורסי חובה

תכנון והערכת תכניות לימודים בתרבות ישראל )קורס חובה, סמינריון 
בחירה(*

ציוניות, יהודיות ודמוקרטיה בראי הציונות ומדינת ישראל 

מושגים בתרבות ישראל ויישומם בהוראה )סדנה(  

מבעים של תפילה בתרבות ישראל ובספרות העברית )סדנה(

*חובה לבחור 2 סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים

עבודת גמר
עבודת גמר יישומית או מחקרית בעלת תרומה להוראת תרבות עם ישראל. 

העבודה תלווה בסדנה ללא נק"ז.

לתשומת לבכם:
במהלך השנתיים יתקיימו מספר סיורי חובה לאתרים ייחודיים.

הערה: ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל ההוראה
פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, ד"ר שפרה אסולין, ד"ר נמרוד זינגר, 

ד"ר נח חיות, ד"ר שרה לאור, ד"ר משה מאיר, ד"ר חנה קהת, 
ד"ר יואל קרצ'מר רזיאל, ד"ר דוד שחר, ד"ר בתיה שמעוני, גב' עדית ליבנה, 

גב' חנה אבוחצירא

תנאי קבלה
תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה	 
תעודת הוראה ו/ או רישיון הוראה קבוע	 
ותק בתפקיד חינוכי של 3 שנים לפחות )בוגרי תכנית המצוינים של 	 

משרד החינוך יוכלו להמשיך ברצף לתואר שני .M.Ed במכללה(
מפגש היכרות	 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו 150-120 שעות מלימודי התואר השני לצורך 
קידום בדרגה.

מלגות נוספות מטעם משרד החינוך, תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית 
באגף מורשת.
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תואר שני .M.Ed חינוך מתמטי לבית הספר היסודי 
   

ראש התכנית: פרופ' שלמה וינר

במרכזה של תכנית הלימודים נמצא תחום דעת חדש יחסית שהתפתח מאוד 
בחמשת העשורים האחרונים: חקר דרכי החשיבה של תלמידים במהלך רכישת 
ידע מתמטי. מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע המתמטי ואת 
התכנית  היסודי.  הספר  בבית  המלמדים  המורים  של  הפדגוגי-מתמטי  הידע 
מספקת מענה לקשת רחבה של תלמידים: המתקשים, המתקדמים ואלה עם 

הצרכים המיוחדים. 
התכנית מקנה כלים להוראה בכיתה הטרוגנית, מציגה את הקשרים בין תחומי 
חושפת  לכך,  בנוסף  מתמטית.  חשיבה  להטמיע  דרכים  ומציעה  שונים  ידע 
רב- במסגרת  ולמידה  הוראה  כמו  התכנית,  לליבת  הנושקים  דעת  תחומי 

תרבותית, חינוך מיוחד ותחושת מסוגלות.

משך ומסגרת הלימודים
הלימודים יתקיימו יום בשבוע, יום ד 

משך הלימודים - כשנתיים

מבנה תכנית הלימודים )21 ש"ש(
אשכול העמקת הידע הפדגוגי-מתמטי - 8 ש”ש חובה, 5 ש"ש בחירה

אשכול העמקת הידע המתמטי והרחבתו - 3 ש”ש חובה 3 ש”ש בחירה
אשכול החינוך המתמטי כתחום מחקר - 2 ש”ש חובה
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אשכול העמקת הידע הפדגוגי-מתמטי

קורסי חובה

תיאוריות למידה ופרשנויותיהן בהוראת המתמטיקה

חשיבה מתמטית: סוגיות נבחרות

נושאים בהוראת המתמטיקה - מאפיינים

פרשנויות שונות של תכניות הלימודים במתמטיקה

מאפייני תלמידים מתקדמים במתמטיקה ואסטרטגיות עבודה איתם

דידקטיקה של הוראה בין-תחומית הקשורה במתמטיקה

חלופות בהערכת ההישגים

הקשבה ופרשנות כפרקטיקות של הערכת תלמידים

קורסי בחירה

מאפייני תלמידים מתקשים במתמטיקה ואסטרטגיות עבודה איתם

פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית של המורה למתמטיקה כמרכיב בקידום הפרופסיונלי והאישי )סמינריון(

שילוב הילד מהחינוך המיוחד בכיתה ההטרוגנית במתמטיקה

חשיבה יצירתית בחינוך מתמטי

מסע אל המוח המתמטי

סוגיות נבחרות בהתפתחות החינוך המתמטי )סמינריון(

אשכול העמקת הידע המתמטי והרחבתו 
קורסי חובה

עקרונות מתמטיים של התפתחות מושג המספר

פרקים נבחרים בגיאומטריה האלמנטארית

מבוא למודלים מתמטיים

קורסי בחירה

סוגיות בהסתברות, סטטיסטיקה וחשיבה הסתברותית

מאלגוריתמים למושגים וממושגים לאלגוריתמים )סמינריון(

קשרים בין תחומים במתמטיקה וקשרים בין מתמטיקה לתחומי דעת אחרים )סמינריון(

אשכול החינוך המתמטי כתחום מחקר 
קורסי חובה

שיטות מחקר בחינוך מתמטי

הקניית מיומנויות למידה מהספרות המקצועית ומהאינטרנט להעשרת הידע הפרופסיונלי של המורה 
למתמטיקה
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עבודת גמר
עבודת גמר רלוונטית ובעלת תרומה להוראת המתמטיקה בבית הספר 

היסודי. עבודת הגמר תלווה בסדנה ללא נק"ז. 
  הערה: ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל ההוראה
פרופ' אביקם גזית, פרופ' שלמה וינר, ד"ר מריטה ברבש, 

ד"ר ראיסה גוברמן, ד"ר דבורה גורב, ד"ר אירנה גורביץ, ד"ר טלי וולך, 
ד"ר ילנה נפתלייב, ד"ר עמוס פלישמן, ד"ר אפרת קס, ד"ר חנה שטיין, 

ד"ר ג'וזי שמש

תנאי קבלה
תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה	 
תעודת הוראה ו / או רישיון הוראה קבוע במתמטיקה או תכנית 	 

התמקצעות במתמטיקה בציון 85 ומעלה )בוגרי תכנית התמקצעות 
יידרשו להשלים 2 ש"ש.(

ותק בתפקיד חינוכי של 3 שנים לפחות, שנה אחת לפחות בכיתות א-ח 	 
)בוגרי תכנית המצוינים של משרד החינוך יוכלו להמשיך ברצף לתואר 

שני .M.Ed במכללה.(
מפגש היכרות	 

למורים ב"אופק חדש"  יוכרו 150-120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום 
בדרגה.
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מלגה 

בסך 3,000 ש"ח לבעלי 

נתוני כניסה גבוהים

תואר שני .M.Ed מינהל מערכות חינוך
ראש התכנית: פרופ' יצחק פרידמן

לניהול  תפקידים  בעלי  להכשיר  מיועד  חינוך  מערכות  במינהל  שני  תואר 
ולהובלה במערכות החינוך הפורמאליות והלא פורמאליות. 

מטרת התכנית היא להכשיר מוסמכים המסוגלים להוות עוגן מקצועי במערכות 
חינוך אלו, שיוכלו להתמודד עם התביעה לאיכות גבוהה של תוצרי מערכות 
החינוך במציאות משתנה, שידעו "לקרוא מפות" ארגוניות וסביבתיות ויהיו 
בעלי כלים ויכולת להוביל את הארגון שבו הם  מועסקים למימוש אפקטיבי 

של מטרותיו.
הלימודים יכשירו את הסטודנטים להכיר בחשיבותה של עבודת צוות, השואפת 
אישיים  להישגים  מחוייבות  המפתחת  וצוותית  אישית  ומצוינות  לאחריות 

וארגוניים.

משך ומסגרת הלימודים
הלימודים יתקיימו יום בשבוע יום ד.

משך הלימודים - כשנתיים )לא כולל קורסי בחירה שיתקיימו בחופשת 
הקיץ(

מסלולי הלימודים
בתכנית שני מסלולים: מסלול יישומי )ללא תזה( ומסלול מחקרי )עם תזה(

המסלול המחקרי: הלימודים העיוניים בתכנית הלימודים עם תזה 
הם בהקף של 19 ש"ש. מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת 

תואר שני .M.ED במינהל מערכות חינוך, הכולל כתיבת עבודת מחקר 
)תזה( כחלק מתכנית הלימודים. הלימודים כוללים רכישת ידע תאורטי לצד 

פיתוח אקדמי-מחקרי. הלימודים בתכנית נועדו לאפשר למוסמכים השתלבות 
בתפקידי ניהול והובלה במערכת החינוך לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל 

ולימודים לקראת תואר שלישי בפרט.

המסלול היישומי: הסטודנטים במסלול היישומי ילמדו 23 ש"ש 
ויכתבו עבודת גמר יישומית )לא מחקרית( בתחום עיסוקם במערכת החינוך. 

סטודנטים אלה ישתתפו בסדנה מלווה בכתיבת עבודת הגמר ללא נק"ז. 
בכל סדנה משתתפים כ-8 סטודנטים שלהם מנחה משותף, המלווה אותם 

בתהליך כתיבת עבודת הגמר היישומית.

50

מסלול חדש 
עם תזה
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מבנה תכנית הלימודים
רכיב 

הלימודים
מספר ש"ש עם תזה 

מסלול מחקרי
מספר ש"ש ללא תזה 

מסלול יישומי

10 )כולל כתיבה אקדמית ללא נק"ז לימודי תשתית
וסדנה לתזה עם נק"ז(

10 )כולל כתיבה אקדמית וסדנה יישומית 
ללא נק"ז(

44סמינריונים

47קורסי מינהל

13קורסי הרחבה

24 )21 נק"ז(19 )18 נק"ז(סה"כ

קורסי תשתית - חובה
הערכה ומדידה במערכת החינוך

סוגיות נבחרות בכלכלת החינוך 

שיטות מחקר איכותניות 

סטטיסטיקה ומתודולוגיה של מחקר כמותי למתקדמים 

מגמות עכשוויות במחקר החינוכי )למסלול המחקרי(

כתיבה מדעית מתקדמת )ללא נק"ז(

סדנה לתזה איכותית וכמותית )למסלול המחקרי( )עם נק"ז(

סדנה יישומית לעבודות גמר )למסלול היישומי( )ללא נק"ז(

קורסי מינהל - בחירה 
המנהל כמנהיג חינוכי 

הצלע השלישית  - מעורבות הורים בחינוך 

סדנה לניהול קבוצות בארגונים 

תהליכי פיתוח פרופסיונאליים 

תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות 

פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית חינוכית

מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות 

נוירופדגוגיה - חקר המח להשבחת ההוראה והלמידה

מנטורינג חינוכי

ניהול פדגוגי

למידה ארגונית 

מדיניות ציבורית בראי החינוך 
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קורסי הרחבה - בחירה 
למידה ארגונית

הדרך למצוינות אישית

המנהל כמנהיג חינוכי

חשיבה יצירתית

חינוך מיוחד בביה”ס הרגיל

מדיניות ציבורית בראי החינוך

גישות חינוכיות אלטרנטיביות

סוציאליזציה פוליטית של בני נוער בבי”ס

תחושת מסוגלות וצמיחה אישית ומקצועית בחינוך 

סמינריונים )יש לבחור שניים(
הסוציולוגיה של בית הספר 

"במסדרונות" משרד החינוך - חשיבה ביקורתית על מדיניות

סוגיות נבחרות בדיני חינוך למתקדמים

שסעים בחברה הישראלית 

תהליכי שינוי בארגונים

ביה”ס כארגון בחברה רבת תרבויות

קידום שיתוף פעולה בין המורה לבין משפחת התלמיד עם הצרכים המיוחדים

עבודת גמר
עבודת גמר מחקרית או יישומית,  בעלת תרומה ורלוונטיות להתנהלותן של 

מערכות חינוך. עבודת הגמר היישומית תלווה בסדנה ללא נק"ז.
הערה: ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים 

סגל ההוראה
פרופ' אורית אבידב-אונגר, פרופ’ שלמה נחמיאס, פרופ' יצחק פרידמן,

ד"ר אבשלום אדרת, ד"ר גיל בן בצלאל, מר עופר ברונר, ד"ר יהודית גבעון, 
ד"ר רעות גורדון, ד"ר שרה זמיר, ד"ר אריאלה טייכמן-וינברג, 

ד"ר אדווה מרגליות, ד"ר יעל פוזננסקי, ד"ר יעל פישר, ד"ר היידי פלביאן, 
ד"ר עמוס פלישמן, ד"ר אפרת קס, ד"ר רוני ריינגולד, גב' ורוניקה סטרקוב, 

גב' אתי יונגרוירט, גב' עדית ליבנה

תנאי קבלה
תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה למסלול היישומי	 
תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה למסלול המחקרי הכולל תזה	 
זכאות לתעודת הוראה ו /או רישיון הוראה קבוע 	 
וותק בתפקיד חינוכי של 3 שנים לפחות )בוגרי תכנית המצוינים של 	 

משרד החינוך יוכלו להמשיך ברצף לתואר שני .M.Ed במכללה(
ראיון קבלה הכולל כתיבת נייר עמדה	 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו 150-120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה. 52

מלגה 
בסך 3000 ש״ח 

לבעלי נתוני כניסה 
גבוהים
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תכניות הכנה
מכינות ייעודיות

מכינות קדם-אקדמיות
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תכניות הכנה ומכינות ייעודיות
מנהלת המכינות: גב' ורד מאור

המכללה האקדמית אחוה מציעה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר ראשון מגוון תכניות הכנה ומכינות ייעודיות שמטרתן לאפשר קבלה ללימודי 
תואר ראשון. 

בנוסף המכללה מקיימת מכינה להשלמת/שיפור בגרויות עבור מועמדים המבקשים להשלים/לשפר את תעודת הבגרות שלהם. 
הסטודנטים במכינות מקבלים פטור משכ"ל ומלגות קיום עפ"י קריטריונים, ללא שימוש בכספי הפיקדון.

תכנית הכנה למערכות מידע ניהוליות
ראשון  לתואר  הקבלה  בתנאי  עומדים  שאינם  למועמדים  מיועדת  התכנית 

במערכות מידע.
 4 הכוללת:  ומעלה   85 בממוצע  בגרות  לתעודת  זכאות  הקבלה:  תנאי 
יח”ל במתמטיקה ובאנגלית או ציון במימ”ד / פסיכומטרי 500 ומעלה וזכאות 

לתעודת בגרות הכוללת 4 יח”ל במתמטיקה ובאנגלית.
במהלך  במתמטיקה  קדם  קורס  ללמוד  יידרשו  במתמטיקה  יח”ל   3 בעלי 

החודשים אפריל-יוני 2017 ולסיימו בציון 75 ומעלה. 
משך הלימודים: 3.5 חודשים

מועדי הלימודים: יוני עד ספטמבר 2017 
בוגרי תכנית ההכנה יידרשו לממוצע 70 ומעלה, ציון 70 ומעלה בקורס מבוא 

למתמטיקה וציון 65 ומעלה בכל יתר הקורסים. 
תחילת הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע ניהוליות באוקטובר 2017. 

תכנית הכנה למדעי החיים
ראשון  לתואר  הקבלה  בתנאי  עומדים  שאינם  למועמדים  מיועדת  התכנית 

במדעי החיים.
תנאי הקבלה: זכאות לתעודת בגרות בממוצע 85 ומעלה הכוללת 4 יח”ל 

אנגלית או 
ציון במימ”ד / פסיכומטרי 500 ומעלה וזכאות לתעודת בגרות.

משך הלימודים: 3.5 חודשים
מועדי הלימודים: יוני עד ספטמבר 2017 

יתר  בכל  ומעלה   65 וציון  ומעלה   70 לממוצע  יידרשו  ההכנה  תכנית  בוגרי 
הקורסים. 

תחילת הלימודים לתואר ראשון במדעי החיים באוקטובר 2017. 

תכנית הכנה לתואר הרב-תחומי
התוכנית מיועדת למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר ראשון רב- 

תחומי המדעי הרוח והחברה.
זכאות  או  ומעלה   75 בממוצע  בגרות  לתעודת  זכאות  הקבלה:  תנאי 

לתעודת בגרות וציון מימ”ד 400 ומעלה. 
משך הלימודים: 3.5 חודשים

מועדי הלימודים: יוני עד ספטמבר 2017 
בוגרי תכנית ההכנה יידרשו לממוצע 85 ומעלה וציון 70 ומעלה בכל הקורסים 

הנלמדים. 
תחילת הלימודים לתואר ראשון רב-תחומי באוקטובר 2017. 
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מכינות ייעודיות

56

מכינה ייעודית לפסיכולוגיה
המכינה מיועדת למועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה שאינם עומדים בתנאי 

הקבלה לתואר ראשון .B.A בפסיכולוגיה במכללה האקדמית אחוה.
השתלבות  לקראת  אקדמי  רקע  מקנה  המכינה  במסגרת  הלימודים  תכנית 
בלימודי התואר וכוללת קורסים באנגלית, כתיבה אקדמית ואסטרטגיות למידה. 
בנוסף יילמדו קורסים אקדמיים: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית 
הראשון  התואר  לימודי  במסגרת  לפטור  יוכרו  אשר  לסטטיסטיקה,  ומבוא 

בפסיכולוגיה. 
תנאי קבלה:

תעודת בגרות מלאה וציון מימ"ד או פסיכומטרי 450 ומעלה
פתיחת המכינה הייעודית: אוקטובר 2017 

משך הלימודים: סמסטר אחד. 
וציון 70 לפחות בכל אחד  ומעלה  ציונים 75  יידרשו לממוצע  בוגרי המכינה 
מהקורסים הנלמדים במסגרת המכינה, וישתלבו בתואר הראשון בפסיכולוגיה

כבר בסמסטר ב', מרץ 2018.
 
 

מכינה ייעודית לחינוך
המכינה הייעודית לחינוך מיועדת לבעלי תעודת בגרות מלאה שאינם עומדים 
בתנאי הקבלה ללימודי תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללה האקדמית 

אחוה, ומעוניינים לשפר את סיכוייהם להתקבל לתואר ראשון. 
אקדמית,  אוריינות  מתמטיקה,  באנגלית,  קורסים  כוללת  הלימודים  תכנית 
אוריינות מחשב וקורסי העשרה. בנוסף, נלמדים קורסים אקדמיים אשר יוכרו 

למתקבלים לפטור במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך ותעודת הוראה.  
תנאי קבלה:

תעודת בגרות מלאה*	 
ציון מימ"ד או פסיכומטרי 400 ומעלה	 
ריאיון קבלה	 

מועדי פתיחת המכינה: אוקטובר 2017/פברואר 2018
משך הלימודים: שני סמסטרים

בוגרי המכינה יתקבלו למסלולים השונים של תואר ראשון בחינוך ותעודת 
הוראה על סמך ממוצע הציונים במכינה הייעודית.

*בעלי בגרות חלקית יידונו בוועדת חריגים. 



57
57
57

מכינה משלבת לחינוך לדוברי ערבית    
בתנאי הקבלה  עומדים  בגרות מלאה שאינם  לבעלי תעודת  מיועדת  המכינה 
בחינוך  הראשון  תואר  ללימודי  להתקבל  סיכוייהם  את  לשפר  ומעוניינים 
קורסים  כוללת  הלימודים  תכנית  ערבית.  לדוברי  במסלולים  הוראה  ותעודת 
נלמדים  בנוסף,  מחשב.  ואוריינות  אקדמית  אוריינות  מתמטיקה,  באנגלית, 
קורסים אקדמיים אשר יוכרו לפטור במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך 

ותעודת הוראה.  
תנאי קבלה:

תעודת בגרות מלאה, ממוצע 75 לפחות	 
ציון מימ"ד )בשפה הערבית( או פסיכומטרי 400 ומעלה	 
ריאיון קבלה	 

מועדי פתיחת המכינה:
נובמבר 2017/פברואר 2018

משך הלימודים: שני סמסטרים 
בוגרי המכינה יידרשו לציון ממוצע 85 ומעלה וציון 75 ומעלה בכל הקורסים 

הנלמדים במכינה.
המסלולים המוצעים לדוברי ערבית: תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה 

לגיל הרך / לבית הספר היסודי בהתמחות מדעים 

מכינה לשיפור והשלמת תעודת הבגרות
המכינה מציעה מגוון מסלולים לשיפור ולהשלמה של בגרויות, הכוללים 
תכניות אישיות המותאמות לסטודנט, במטרה לשפר את נתוניו לקראת 

 קבלה ללימודים אקדמיים.

לפרטים אודות המכינה הקדם אקדמית לשיפור ולהשלמה של בגרויות 
ולתיאום פגישת יעוץ

יש לפנות לנציגות המכינה בטלפון: 08-8588031, 

בפקס: 08-8588006

 mechina-lid@achva.ac.il :או בדוא"ל
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תכנית הכנה לבני 30 ומעלה
התכנית מיועדת למועמדים בעלי 12 שנות לימוד, חסרי תעודת בגרות, בני 
30 ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודים אקדמיים במדעי הרוח והחברה. 

הלימודים בתכנית זו נמשכים כ-12 שבועות.
ימי לימוד: 

 יום ב' בשעות: 22:00-15:00 
יום ו' בשעות: 14:20-8:00

תכנית הלימודים כוללת חמישה קורסים במקצועות יסוד:
1. אנגלית למכינה 

2. אוריינות אקדמית 
3. אשנב למתמטיקה 

4. סוגיות משטר ופוליטיקה במדינת ישראל 
5. סוגיות בהיסטוריה של עם ומדינת ישראל 

קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית לנדרשים בכך.

מועדי פתיחת התכנית:
20.3.2017
29.5.2017 מלגת 

״הזדמנות שנייה״ 
לסטודנטים המתגוררים 

בסביבת המכללה
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הרשמה 
ותנאי קבלה
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הרשמה ללימודים
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח: 

ט' בחשון תשע"ח, 29 באוקטובר 2017

הרשמה מקוונת באתר המכללה 
ההרשמה תתבצע באתר האינטרנט של המכללה בכתובת:

 new.achva.ac.il
או באמצעות מילוי טופסי הרשמה בפגישת ייעוץ.

 דמי הרשמה בסך 450 ₪
הנרשמים בהרשמה מקוונת באתר האינטרנט של 

המכללה ייהנו מהנחה בדמי ההרשמה בסך 150 ₪. 

הערות כלליות
דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד ותקפים להגשת מועמדות אחת  ג

בלבד.
דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.   ג
בעלי תעודת לוחם עד 3 שנים ממועד השחרור מצה"ל יהיו זכאים להחזר  ג

דמי הרשמה לאחר מימוש הקבלה ללימודים.
ההרשמה למכינות תתבצע בפגישת ייעוץ אישית.  ג
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דרישות קבלה לתואר ראשון  
קבלה על-סמך בגרות איכותית הכוללת 4 יח' אנגלית . 1

ו-5 יח' מקצוע מורחב תוך עמידה בממוצע הנדרש לתכנית הלימודים 
המבוקשת. )בחלק מהתכניות ישנה דרישה למקצוע מדעי מורחב ו-4 יח' 
מתמטיקה(. מתקבלים על סמך בגרות איכותית )ללא פסיכומטרי( יידרשו 

להציג רמת סיווג באנגלית במבחן אמי"ר / אמיר"ם כתנאי לקבלתם 
ללימודים. 

קבלה על-סמך ציון הבחינה הפסיכומטרית על-פי . 2
הציון הנדרש לתכנית המבוקשת )למועמדים בעלי בגרות 

מלאה הכוללת 4 יח"ל באנגלית(. 

קבלה על-סמך ציון משוקלל של ממוצע בגרות . 3
וציון פסיכומטרי )ציון סכם / ציון התאמה( בהתאם לציון הנדרש 

לתכנית המבוקשת.  

מכינות ייעודיות/תכניות הכנה לתואר ראשון המכינות . 4
הייעודיות מהוות תחליף לעמידה בדרישות הקבלה על סמך ממוצע 

בגרות או ציון בבחינה הפסיכומטרית. בוגרי המכינות יתקבלו לתכנית 
הלימודים המבוקשת על-סמך עמידה בממוצע הנדרש בסיום המכינה. 

פרטים נוספים אודות המכינות הייעודית בעמ' 53. 

ריאיון קבלה - נרשמים לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה . 5
יידרשו לעבור ועדת קבלה בנוסף לתנאי הקבלה.

רמת אנגלית - חובה להציג רמת סיווג באנגלית כתנאי קבלה . 6
ללימודי תואר ראשון. רמת הסיווג באנגלית תיקבע על סמך ציון רכיב 

האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ בחינת אמי"ר/ בחינת אמיר"ם. 

רמת עברית- דרישות קבלה וקורסים בעברית . 7
למסלולים השונים:

א. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה    
המתקבלים על-סמך בגרות או פסיכומטרי בעברית נדרשים ללמוד קורסי    
עברית בהיקף של 6-2 ש”ש בהתאם לרמת העברית עפ"י ציון הבגרות    

במקצוע הבעה עברית או ע”פ הרכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית    
)הגבוה מבין השניים(.  

המבקשים להתקבל על סמך בגרות או פסיכומטרי שאינם בשפה העברית    
נדרשים להציג ציון 125 במבחן יע”ל ו-5 יח’ הבעה עברית בציון 80    
ומעלה כתנאי קבלה ללימודים. מתקבלים אלו יידרשו ללמוד קורסי    
עברית בהיקף של 6-2 ש”ש בהתאם לציון ב- 5 יח’ בהבעה עברית    

בבגרות.   
ב. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה – מסלולים לדוברי    

ערבית    
המתקבלים למסלול לדוברי השפה הערבית יידרשו ללמוד קורסים    

בעברית בהיקף של 6-3 ש”ש בהתאם לציון שיציגו במקצוע הבעה    
עברית בבגרות.  

ג. תואר ראשון במדעי הרוח, החברה והמדעים   
מועמדים המבקשים להתקבל על סמך בגרות ישראלית או פסיכומטרי     
שאינם בשפה העברית נדרשים להציג רמת סיווג ה’ בעברית )ציון 84    

בבחינת יע”ל או בבחינת מיון פנימית שתיערך במכללה(.  

תנאי קבלה לבוגרי תיכון מחו"ל בוגרי תיכון מחו"ל נדרשים . 8
להציג אישור שקילה ממשרד החינוך המאשר כי תעודת הבגרות מחו"ל 
הינה שוות ערך לבגרות ישראלית. מועמדים אלו יידרשו לעמוד בתנאי 

הקבלה על-סמך הציון בבחינה הפסיכומטרית ויידרשו להציג רמת עברית 
במבחן יע"ל במידה ונבחנו בפסיכומטרי שלא בשפה העברית )בהתאם 

לדרישות רמת העברית בביה"ס לחינוך או בביה"ס למדעים(.

״צעד לפני כולם״ - מועמדים המבקשים להתקבל על סמך בגרות . 9
או פסיכומטרי שאינם בשפה העברית נדרשים ללמוד בתכנית "צעד לפני 

כולם" המהווה תכנית הכנה ללימודים אקדמיים בנוסף לתנאי הקבלה 
הנדרשים בכל אחד מהמסלולים והתכניות.  

  new.achva.ac.il תנאי הקבלה המלאים מפורטים באתר המכללה בכתובת
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אפיקי קבלה מיוחדים 
אפיק קבלה בהעדפה מתקנת

ואישיים,  כלכליים  חברתיים,  קשיים  עם  למועמדים  הזדמנות  לתת  במטרה 
יתקבלו  זה  באפיק  חריג.  קבלה  אפיק  אחוה  האקדמית  המכללה  מציעה 
על  המתבססות  המידה  אמות  פי  על  לקידום"  כ"ראויים  שהוגדרו  מועמדים 
כללי "האגודה לקידום החינוך". אמות מידה אלה כוללות: אזור מגורים, בית 
הספר בו למד המועמד, רקע משפחתי לרבות השכלת ההורים, מספר הנפשות 
במשפחה ועוד. נתונים אלה מתייחסים לתקופה בה למד המועמד בבית ספר 

תיכון בלבד.
תהליך הרישום: הרשמה לתואר ראשון והגשת בקשה לוועדת חריגים של 

 המכללה בצירוף תוצאות ההתאמה של האגודה לקידום החינוך. 
 פרטים ליצירת קשר עם "האגודה לקידום החינוך":

טלפון: 02-6441159 / פקס: 02-6413757. 
liath@kidum-edu.org.il :דואר אלקטרוני

כתובת אתר האינטרנט של האגודה לקידום החינוך: 
www.kidum-edu.org.il

 אפיק קבלה ליוצאי הקהילה האתיופית 
יוצאי הקהילה האתיופית שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר ראשון של 
המכללה האקדמית אחוה יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודים דרך אפיק 

 קבלה מיוחד. 
 תנאי קבלה:

 1. זכאות לתעודת בגרות מלאה
 2. משימת כתיבה 

3. ריאיון קבלה
מועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה של האפיק יידונו בוועדת קבלה שתבחן 

את התאמתם ללימודים. המתקבלים דרך האפיק ישתלבו בתכנית לימודים 
 הכוללת מספר קורסים של האפיק במקביל ללימוד התואר הראשון.  

תהליך הרישום: הרשמה לתואר ראשון והגשת בקשה לקבלה באפיק ליוצאי 
הקהילה האתיופית. 

חריגים   נתונים  בעלי  למועמדים  קבלה   אפיק 
מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי שאינם עומדים בתנאי 
חריג  באופן  להתקבל  בקשה  להגיש  יוכלו  תשע"ח  הלימודים  לשנת  הקבלה 
יידרשו  חריג  באופן  שיתקבלו  מועמדים  ראשון.  תואר  ללימודי  תנאי  ועל 
לעמוד בתנאי מעבר משנה א' לשנה ב'. הקבלה במעמד חריג ועל תנאי כפופה 

להחלטת ועדת חריגים של המכללה.
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תנאי קבלה - להסבה וללימודי 
המשך 

הסבת אקדמאים להוראה:
תואר אקדמי ישראלי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בממוצע של 75 

לפחות, או תואר אקדמי ישראלי מוכר בתחום מדעים מדויקים, בממוצע של 
70 לפחות.

בוגר תואר אקדמי ששפת האם שלו איננה עברית יידרש להציג ציון 125 
ומעלה בבחינת יע"ל, אלא אם יש בידו זכאות לבגרות שנלמדה בעברית או 

פסיכומטרי בעברית.
בעלי תואר אקדמי מחו"ל, נדרשים להציג תרגום של גיליונות הציונים 

ואישור שקילה לתואר ממשרד החינוך, באגף להערכת תארים וכן ציון 125 
לפחות בבחינת יע”ל )מבחן ידע בעברית(.

לעובדי  הסמכה  הרחבת  ללימודי  הקבלה  תנאי 
הוראה

תואר אקדמי מוכר בממוצע 75 לפחות. 1
תעודת הוראה - "מורה מוסמך בכיר". 2
ותק של שנתיים לפחות כמורה בפועל. 3

:B.Ed. לימודי השלמה לתואר ראשון
זכאות לתעודת בגרות מלאה או תעודת תכנית הכנה לבני 30 ומעלה. 1
תעודת הוראה – "מורה מוסמך בכיר" בממוצע 80 ומעלה במסלול . 2

B.Ed. ובהתמחות המבוקשים להשלמה לתואר ראשון
מועמדים שלמדו הכשרה להוראה שלא בשפה העברית יידרשו להציג ציון . 3

125 ומעלה בבחינת יע"ל )מבחן ידע בעברית(.
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שירות לסטודנט
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שירות לסטודנט
מרכז השירות לסטודנט מטפל בכל נושא הקשור ללימודים אקדמיים 

ומלווה את הסטודנטים במהלך לימודיהם במכללה.

צוות מנהל סטודנטים - בית הספר למדעים
 הילה זכאי רכזת סטודנטים במחלקות: ב.א. רב תחומי מסלול ערב, מדעי החיים.

hila_zakai@achva.ac.il :08-8588051, דוא"ל

מאיה פוטרוך רכזת סטודנטים במחלקות: פסיכולוגיה, מערכות מידע 
maya_po@achva.ac.il :08-8588014, דוא"ל

 ישראלה קרן ראש מנהל בית הספר למדעים
israela@achva.ac.il ,08-8588050

 ד"ר אבי רוזנשטראוך ראש תחום טיפול אקדמי בפרט 
aviro@achva.ac.il :08-8588052, דוא"ל

צוות מנהל סטודנטים - בית הספר לחינוך
חגית שמאלי ראש צוות מנהל סטודנטים- הוראת האנגלית, תכנית מצוינים 

hagit_q@achva.ac.il :08-8588025 דוא"ל

אילנה ונה רכזת סטודנטים – מסלול גיל רך והלוואות מותנות
vana_i@achva.ac.il :08-8588032 דוא"ל

הדר ארביב רכזת סטודנטים – מסלול חינוך מיוחד
hadar_a@achva.ac.il :08-8588013 דוא"ל

אביטל ארביב רכזת סטודנטים - המסלול היסודי והעל יסודי במדעים ומתמטיקה, תכנית אלפא. 
avital_ar@achva.ac.il :08-8588149 דוא"ל

אורלי סגל-חאוה רכזת סטודנטים- המסלול היסודי והעל יסודי בתחומי הומניסטיקה
orly_s_h@achva.ac.il  :072-2248506 דוא"ל

 אושרית חביביאן רכזת סטודנטים- מסלול לדוברי השפה הערבית.
Oshrit_h@achva.ac.il :08-8588081, דוא"ל

מיטל יפת ראש מנהל בית הספר לחינוך 
meytal_y@achva.ac.il :08-8588191 דוא"ל

צוות מנהל סטודנטים - בית הספר לתארים מתקדמים
מיכל עמירם רכזת מנהלית וראש מנהל סטודנטים תואר שני

michal_m@achva.ac.il :08-8588063, דוא"ל

 נעמי רמות רכזת מנהלית לסטודנטים תואר שני
Naomi_ra@achva.ac.il :08-8588154, דוא"ל

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני מפורסמים באתר האינטרנט של המכללה.
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שכר לימוד
שכר הלימוד במכללה האקדמית אחוה תואם את החלטות הוועדה הציבורית 

לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. 
המכללה האקדמית אחוה מוכרת לחוק קליטת חיילים משוחררים. סטודנטים 

שיש להם כספים בקרן חיילים משוחררים יוכלו לשלם את שכר הלימוד 
מכספי הפיקדון. לשם כך עליהם לגשת לבנק בו מתנהל חשבון הפיקדון עם 

שובר לתשלום אותו ניתן לקבל במדור שכר לימוד. 
לתשומת ליבך ישנם תשלומים נוספים אשר אינם כלולים בשכר הלימוד 
ומחויבים בנוסף כגון: לימודי אנגלית ועברית לפטור אשר אינם מזכים 

בנקודות זכות, אגרות חובה ורשות כגון: שמירה, ביטוח תאונות אישיות, 
חניה, שירותים ממוחשבים, אגרת רווחה ועוד.   

כללי החישוב של שכר הלימוד מופיעים באתר האינטרנט של המכללה.

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים  
הכללים וההוראות המלאים מופיעים באתר האינטרנט של המכללה והם 

מחייבים את הסטודנט ואת המכללה. 

קבלת קהל במדור שכר לימוד:
ימים א - ה

  12:00-8:30
16:00-15:00

מענה טלפוני במדור שכר לימוד: 
ימים א - ה  

 12:30 - 10:00
16:00-15:00

טלפון ליצירת קשר 3622* 

שכר לימוד 
אוניברסיטאי
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דיקן הסטודנטים

יחידת דיקן הסטודנטים מהווה חוליה חשובה המקשרת בין הסטודנטים לבין 
המחלקות השונות במכללה הן האקדמיות והן המנהליות.

מטרתה לפעול לחיזוק הקשר של כל סטודנט וסטודנט עם המכללה ובמקביל 
לפעול לרווחת הסטודנטים במגוון תחומים:

מלגות - דיקן הסטודנטים מטפל במלגות לסטודנטים המתקשים לממן את 
לימודיהם, במלגות לסטודנטים מצטיינים ובמלגות מעורבות חברתית.

בשיתוף  אחוה  האקדמית  המכללה   - סטודנטים  קהילות  פרויקט 
'תוצרת הארץ' מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות של ישראל הקימה 

קהילות סטודנטים בקריית מלאכי וברהט.
צעירה  סטודנטים  מקהילת  חלק  להיות  מהזכות  ייהנו  התכנית  משתתפי 

ותוססת, לקחת חלק בעשייה חברתית משמעותית, וגם לקבל על כך מלגה.
זולים וקרובים לקמפוס, מלגת לימודים וסבסוד  יזכו במגורים  חברי הקהילה 

שכר דירה.

ייעוץ ותמיכה אישית - הצוות המקצועי של דיקן הסטודנטים עומד 
ייעוץ  לימודים,  והכוון  ייעוץ  אישי,  ייעוץ  ומציע  הסטודנטים  כלל  לרשות 

פסיכולוגי, סיוע לימודי וסדנאות.

השירות  מסובסדת,  בעלות  סטודנט  לכל   - וטיפול פסיכולוגי  ייעוץ 
ניתן ע"י פסיכולוגית קלינית בכירה.

סיוע לסטודנטים עם לקות למידה ועם מוגבלויות - ניתן 
לקבל סיוע לימודי, התאמות במבחנים על סמך אבחון המאושר ע"י המכללה. 
בנוסף, רכזת  ועוד.  מופעלות סדנאות, פרויקט פר"ח, סטודנט מלווה למידה 

נגישות עומדת לרשות הסטודנטים הזקוקים לכך.

בהם  מתקדמים  טכנולוגיים  אמצעים  כולל   - טכנולוגי  לימודי  מרכז 
וסטודנטים  מוגבלויות  עם  סטודנטים  עבור  לימודיות  ותוכנות  מיוחד  מחשוב 

עם לקות למידה.

מנהל  מול  לזכויות  הקשור  בכל   - עולים  בסטודנטים  תמיכה 
סטודנטים עולים ושיעורי עזר.

תמיכה בסטודנטים המשרתים במילואים - סיוע בהגשת טופס 
ולתם, שיעורי עזר, כרטיסי צילום להשלמת החומר, אכיפת נוהל מילואים.

ולאחר  היריון  פוריות,  בטיפולי  בסטודנטיות  תמיכה 
היולדות  בנוהל  מפורט  נוסף  מידע  ועוד.  צילום  כרטיסי  - התאמות,  לידה 

המפורסם באתר המכללה.

שירותי ייעוץ למגזר הערבי - סיוע לימודי, התאמות, סיוע אישי.

של  החברה  חיי  בהעשרת  שותף  הדיקן  משרד   - חברתית  פעילות 
יוזם הדיקן  כן  ופעילויות תרבות במכללה. כמו  ומארגן אירועים  הסטודנטים 

פרוייקטים חברתיים מגוונים תמורת מלגות או נק"ז.

מקיים  האקדמיה  עם  בתיאום  הסטודנטים  דיקן   - תעסוקתי  הכוון 
מהאקדמיה  במעבר  לסטודנטים  אישי  וליווי  העבודה  לשוק  והכנה  סדנאות 

לתעסוקה.

הסטודנטים  ודיקנית  תקנון  קיים  במכללה   - מינית  הטרדה  מניעת 
ממונה על שמירת אקלים למידה בריא ונטול הטרדות.

צוות דיקן הסטודנטים נמצא לשירותכם,    
Dikan_achva@achva.ac.il  ד"ר מיכל רביבו-שטיינר, דיקן
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קמפוס נגיש
המכללה האקדמית אחוה שואפת לספק את התנאים המתאימים לכל סטודנט 
עם מוגבלות פיזית, חושית ונפשית כדי לאפשר לו להצליח בלימודיו ולממש 

את הפוטנציאל הגלום בו.
המכללה האקדמית אחוה עברה תהליך של הנגשת הקמפוס מבחינה מבנית 
וטכנולוגית בהתאם לסטנדרטים מתקדמים כגון: רישות של אודיטוריום וכיתות 
 step here אישיות, התקנת מערכת  FM לימוד במערכות הגברה ומערכות
ללקויי ראייה, הצבת טמ"ס )טלוויזיה במעגל סגור( בספריית המכללה, חדרים 

ללמידה אישית, חדר טכנולוגיה ועוד.  
במשרד דיקן הסטודנטים פועלת רכזת נגישות, במטרה לספק לסטודנטים עם 
מוגבלויות מידע וסיוע אישי בכל הנוגע לזכויותיהם. וכן גם רכזת תעסוקה 

לסטודנטים עם מוגבלות.
פרטים נוספים ניתן לקבל בדיקן הסטודנטים אצל רכזת הנגישות: 

תמרי גלעד יקונט 
negishut@achva.ac.il טלפון: 08-8588171 מייל

שעות קבלת קהל : 

שעותימים

10:00-13:00א ,ב, ה
14:00-15:00

10:00-13:30ג
14:30-15:30

מרכז אל"ה )אבחון להשכלה הגבוהה( 
מועמדים  בקרב  למידה  לקויות  לאבחן  אבחון המאפשר  מרכז  פועל  במכללה 
להשכלה גבוהה. האבחון נעשה על ידי בוחנים מומחים תוך שימוש בתוכנת 
מת"ל )מערכת תפקודי למידה( שהיא מערכת אבחון ממוחשבת ותוצאותיה 
לפנות  ניתן  קשר  ליצירת  בארץ.  האקדמיים  המוסדות  כל  ידי  על  מוכרות 

למזכירות המכון בטלפון: 08-8588139

ספרייה
ספריית המכללה הינה ספרייה אקדמית המשרתת את קהילת תלמידי המכללה, 

מרציה ועובדיה.
מידע  למאגרי  הספרייה,  לאוסף  גישה  בהם  מחשבים  מותקנים  בספרייה 

מקומיים ולמאגרי מידע דרך האינטרנט. 
לסטודנטים גישה למאגרים ולקטלוג הספרייה מהמחשב הפרטי בבית. 
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שירות ומידע לסטודנט באמצעות האינטרנט 
המכללה מציעה מגוון רחב של שירותים באינטרנט בהם:

אתר המכללה - האתר מכיל מידע עדכני המיועד לסטודנטים בנושאים כמו 	 
אירועים וכנסים, מלגות, ספרייה, שכר לימוד ועוד.

הוראה מקוונת - מערכת לניהול למידה Moodle - גישה לחומרי הלימוד 	 
של הקורס, פורומים עם המרצה ומגוון שירותים נוספים.

מידע אישי - גישה ישירה לרישום לקורסים, לוח בחינות, ציונים, אישורים, 	 
אפליקציה  גם  קיימת  זה  לשירות  נוספות.  ואפשרויות  שירותים  רכישת 

סלולארית.
גישה למאגרי מידע.	 
גישה לתוכנות לימוד.	 
 	.SMS שירות הודעות
והרשמה 	  מידע  מרכז  דיקאן,  לימוד,  כמו שכר  שונים,  בנושאים  פורומים 

ועוד.

אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים הינה גוף אוטונומי המייצג את ציבור הסטודנטים במכללה 

ופועל למענם.
את  ומייצגת  שונים  בתחומים  הסטודנטים  ענייני  קידום  על  אמונה  האגודה 

הסטודנטים בפני ארגונים ומוסדות שונים במכללה ומחוצה לה. 
כמו כן האגודה מארגנת פעילות חברתית ותרבותית.

באתר האגודה תוכלו למצוא מאגר דירות להשכרה, דרושים ועוד.
חברי האגודה מקבלים שירות מסרונים חינם, הנחות בחנייה וחברות במועדון 

 .365
בכל  ואוזן קשבת  ייעוץ אישי  ליווי,  אגודת הסטודנטים מעניקה לסטודנטים 

בעיה.
טלפקס: 08-8588094 

achvaguda@achva.ac.il :מייל
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נספח

תעודת הבגרות
מועמד המבקש להתקבל ללימודים אקדמיים נדרש להמציא בעת הרשמתו 

אישור על זכאות לתעודת בגרות מלאה. 

מכינה 	  שסיימו  מועמדים   - אקדמיות  קדם  מכינות  מסיימי 
קדם אקדמית ש"ליד אוניברסיטה" וקיבלו תעודה ייחשבו כבעלי תעודת 

בגרות מלאה.

שקילה 	  אישור  להציג  נדרשים   - מחו"ל  בגרות  תעודת  בעלי 
ישראלית.  לבגרות  ערך  שוות  שברשותם  הבגרות  תעודת  כי  המעיד 
מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל יחויבו בהשלמת קורסים במקצועות 
שונים. כמו כן, יחויבו מועמדים אלו בציון בבחינה הפסיכומטרית על פי 

דרישות הקבלה.

 	 12 גיל 30 שסיימו  מועמדים חסרי תעודת בגרות מעל 
שנות לימוד אך לא השלימו תעודת בגרות, יידרשו בלימודי הכנה ללימודים 
אקדמיים לבני 30 ומעלה )מכינת 30+( ובהצגת ציון בבחינה הפסיכומטרית 
על פי דרישות הקבלה לפני תחילת הלימודים. מכינה זו תקפה ללימודי 

רוח, חברה וחינוך.

הבגרות 	  שבתעודת  מועמדים   - חלקית  בגרות  תעודת  בעלי 
שלהם חסר ציון במקצוע אחד בלבד, יוכלו להגיש מועמדות לקבלה חריגה 
במעמד "על-תנאי" על סמך ציון הבחינה הפסיכומטרית, ויידרשו להשלים 
את הבגרות בשנת הלימודים הראשונה לתואר, וזאת בכפוף לאישור ועדת 

החריגים של המכללה. 



72

נספח 

הבחינה הפסיכומטרית
הבחינה הפסיכומטרית נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה והיא אחידה לכל המוסדות והחוגים 

הדורשים בחינה זו כתנאי קבלה ללימודים. 

ההרשמה לבחינה
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה 

www.nite.org.il
הערה: יש לציין במעמד ההרשמה לבחינה את המכללה האקדמית אחוה כמוסד אקדמי אליו מבקשים לשלוח 

את ציון הבחינה. 

מועדי הבחינה הפסיכומטרית בשנת 2017

שפותתאריך סיום הרשמהמועדי הבחינה

עברית, ערבית6,9.4.1722.2.17*

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית6.7.1722.5.17*

עברית, ערבית4-5.9.1726.7.17

עברית, ערבית15,17.12.171.11.17*

*בבחינות במועדים ובשפות המסומנים נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים )במו"ת(, במועד הבחינה 
הרגילה או בתוך שבוע לפניו או בתוך ארבעה שבועות אחריו.

ייתכנו שינויים במועדי הבחינות. לפרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של המרכז הארצי 
לבחינות ולהערכה. 
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נספח 

בחינת ידע באנגלית )אמי"ר/ אמיר"ם(
סטודנט לתואר ראשון נדרש ללמוד אנגלית בהתאם לרמת הסיווג שלו הנקבעת עפ"י רכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או עפ"י הציון במבחן אמי"ר / 

אמיר"ם. חובה על כל סטודנט לסיים את קורסי האנגלית עד לרמת פטור, כתנאי המשך ללימודים בשנה ג. מועמדים שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית נדרשים 
להיבחן בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם לקביעת רמתם באנגלית.

 טבלת רמות סיווג באנגלית 

ציון רכיב אנגלית רמת הלימוד
בפסיכומטרי / אמיר”ם

מספר ציון אמי”ר
שעות 
לימוד

8 ש”ש50-69150-169טרום בסיסי א’

או*

6 ש”ש70-84170-184טרום בסיסי ב’

6 ש”ש85-99185-199בסיסי

4 ש”ש100-119200-219מתקדמים א’

4 ש”ש120-133220-233מתקדמים ב’

234 ומעלה134 ומעלהפטור
* תלמיד שיעבור את קורס טרום בסיסי א בהצלחה יעבור לרמת בסיסי וימשיך לימודיו עד רמת פטור.

קורסים מקוונים באנגלית
בהתאם להודעת המועצה להשכלה גבוהה מיום ה-5 בינואר 2016, רשאי כל סטודנט לבחור ללמוד את קורסי האנגלית ל"פטור" עד לרמת "מתקדמים א" 

)כולל( באופן מקוון באמצעות אתר האוניברסיטה הפתוחה.
הקורסים המקוונים מוצעים ללמידה עצמאית, ללא תמיכה פדגוגית מלבד החומרים המוצעים באתר. הקורסים הופקו ע"י המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( 

בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה והם מוצעים לסטודנטים כחלופה, לצד הקורסים הפרונטליים הקיימים במכללה. הקורסים המקוונים ניתנים לצפייה 
http://study.onl.co.il  ולשימוש בכתובת

http://www.achva.ac.il/מרכז-מידע-והרשמה/בחינת-אנגלית-–-מיון-לרמות-אמיר-אמירם
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מועדי בחינת אמי"ר לשנת 2017

תאריך סיום הרשמהמועדי הבחינה

*6,9.4.201722.2.2017

*6.7.201722.5.2017

4-5.9.201726.7.2017

*15,17.12.20171.11.2017
*בבחינות ובמועדים המסומנים נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים 

)במו"ת(, במועד הבחינה, או בתוך שבוע לפניו או בתוך ארבעה שבועות 
 אחריו.

הערה: ייתכנו שינויים במועדי הבחינות. לפרטים נוספים ניתן להתעדכן 
באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. 

בחינת אמיר"ם )בחינת אמי"ר ממוחשבת( 
להיבחן  במכללה  ולסטודנטים  לנרשמים  מאפשרת  אחוה  האקדמית  המכללה 

־בבחינת אמיר"ם )בחינת אמי"ר ממוחשבת( לסיווג רמת אנגלית. הבחינה מת
קיימת בין כותלי המכללה במספר רב של מועדים במהלך תקופת ההרשמה. 

 new.achva.ac.il :פרטים והרשמה לבחינה באתר המכללה בכתובת

מועדי בחינות אמיר"ם 2017

תאריך סיום הרשמהמועדי הבחינה

22.1.20178.1.2017

22.2.20178.2.2017

5.3.201719.2.2017

הערה: פתיחת מועד הבחינה מותנית במספר הנרשמים, בנוסף ייתכנו 
שינויים במועדי הבחינות. לפרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר האינטרנט 

של המכללה האקדמית אחוה.
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נספח 

 בחינת ידע בעברית )בחינת יע"ל(
בחינת יע"ל מיועדת למועמדים לתואר ראשון שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית. ציון בבחינה מהווה סיווג לרמת עברית נדרשת ללימודי 

קורסים בעברית במהלך התואר הראשון, ובחלק מהתכניות מהווה תנאי קבלה ללימודים. 

 www.nite.org.il :ההרשמה לבחינת יע"ל מתבצעת באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בכתובת

הערה: יש לציין במעמד ההרשמה לבחינה את המכללה האקדמית אחוה כמוסד אקדמי אליו מבקשים לשלוח את ציון הבחינה. 

רמת הסיווג בעברית - מבחן יע"ל
ציוןרמה

59-83ד

84-106ה

107-131ו

132 - ומעלהפטור

מועדי בחינת יע"ל לשנת 2017

תאריך סיום הרשמהמועדי הבחינה

*6,9.4.201722.2.2017

*6.7.201722.5.2017

4-5.9.201726.7.2017

*15,17.12.20171.11.2017

 *בבחינות ובמועדים המסומנים נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים )במו"ת(, במועד הבחינה, או בתוך שבוע לפניו או בתוך ארבעה שבועות אחריו.
הערה: ייתכנו שינויים במועדי הבחינות. לפרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. 

http://www.nite.org.il
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יועצות הלימודים המקצועיות והאדיבות במרכז מידע והרשמה, 
ישמחו לעשות לך סדר במחשבות ובפרטי המידע, לכוון, לייעץ 

ולסייע בבחירת תחום הלימודים שמתאים לך.
 

מרכז מידע והרשמה פתוח למתעניינים
בימים א-ה בשעות 19:00-09:00  

ביום ו בשעות 12:00-09:00 
כדאי להגיע לפגישת ייעוץ בתיאום מראש.

נשמח לעמוד לשירותכם,

המכללה האקדמית אחוה 
מרכז מידע והרשמה

  *3622
דברו איתנו בווטסאפ 054-9926094  

פקס: 08-8588092
info@achva.ac.il  :דוא"ל

new.achva.ac.il :אתר המכללה

mailto:info@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il
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