תואר שני
בית הספר לתארים מתקדמים
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חזון בית הספר
בית הספר לתארים מתקדמים פותח בפני אנשי חינוך ,מנהלים,
מורים ,בעלי תפקידים וגננות ,צוהר לעולם אקדמי-פרקטי באווירה
מחבקת ,תוך חווית למידה משמעותית.
המוסמכים שלנו יהיו מובילי דרך במערכת החינוך ,יצטיינו בתפקידם,
יהוו דוגמה אישית ויאתגרו עמיתים ללכת בעקבותיהם.
בית הספר מציע קורסים יישומיים המושתתים על מחקר עדכני
בשילוב טכנולוגיות חדשניות .בבית הספר מתקיימים לימודים
ברמה גבוהה לצד יחס אישי לכל סטודנט.
אנחנו גאים להיות המכללה האקדמית הראשונה ופורצת הדרך
במסלול ללימודים עם תזה בתכנית למינהל מערכות חינוך .אני
עומדת לרשותכם בכל סוגיה בה אתם מתחבטים ומצפה לפגוש
אתכם אצלנו.
חרטנו על דגלנו את תחום היזמות בחינוך וחינוך בינלאומי ,ואנו
מבקשים לחשוף את הלומדים בתכניות השונות לחשיבה יזמית
ולהוראת יזמות בחינוך בארץ ובעולם ,כל אחד בתחומו.

תכניות הלימודים לתואר שני:

• M.Edמינהל מערכות חינוך ,מסלול עם תזה ומסלול ללא
תזה
• M.Edתרבות עם ישראל והוראתה
• M.Edחינוך מיוחד ומורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות
למידה
• M.Edחינוך מתמטי לבית הספר היסודי
• M.Teachמוסמך בהוראה

ובדרך...תכניות חדשות!
פרופ׳ אורית אבידב-אונגר
דיקן בית הספר לתארים מתקדמים
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תואר שני  M.Teachמוסמך בהוראה
ראש התכנית :ד"ר רוני ריינגולד
תכנית לימודים ייחודית המיועדת ללומדים בעלי השכלה
אקדמית דיסציפלינרית ( B.A.או  )B.Sc.בתחומים :לשון,
ספרות ,היסטוריה ומדעי הטבע ,המעוניינים להצטרף
למערכת החינוך ולהיות מורים בבית הספר התיכון בתחום.
מרב הזמן יוקדש לטיפוח הידע החינוכי והפדגוגי ולפיתוח
מיומנויות וכישורים הנדרשים להתפתחות המקצועית של
המתכשר להוראה ,בדרך להיות מורה ראוי ומומחה.
המכללה האקדמית אחוה שואפת לטפח ,באמצעות תכנית
הלימודים המוצעת ,מורים שינקטו עמדה של כבוד כלפי
השונו ּת המאפיינת את ציבור התלמידים ושיהיו בעלי ידע
ומיומנויות בניהול כיתה הטרוגנית ,מורים שיחנכו "לכל נער
ונערה על פי דרכם" .הלימודים משולבים בחווית למידה
משמעותית ובהתנסות מעשית בבתי ספר על יסודיים מובילים.

משך ומסגרת הלימודים:

משך הלימודים  -שנתיים (לא כולל קורסי השלמה)
בשנה הראשונה יום למידה מעשית (יום ב׳) ויום לימודים
במכללה (יום ד׳)
בשנה השנייה יום לימודים במכללה (יום ד׳) ואפשרות
להשתלב בעבודה בשדה ובסדנה לסטאז׳.
מבנה תכנית הלימודים ( 33ש"ש)
אשכולות 20 -ש”ש
סמינריונים 4 -ש”ש
עבודת גמר
עבודה מעשית 9 -ש”ש (יום בשבוע בשנה א׳)

אשכול לימודי חינוך
קורסי חובה

מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם :היכרות ביקורתית
אתיקה בחינוך וחינוך ערכי
מגדר בבית הספר
קורסי בחירה
יזמות בחינוך
ילדים מחוננים :מאפייניהם ודרכי טיפוחם
טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה
הצלע השלישית  -מעורבות הורים בחינוך

אשכול מתודולוגיה מחקרית
קורסי חובה
סטטיסטיקה א׳  +ב׳
סוגיות במחקר איכותני

אשכול סמינריונים בחינוך

(בחירה של שני סמינריונים)

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

פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים ומתבגרים

קורסי חובה

תיאוריות למידה ותהליכי המשגה וישומן בהוראה ובחינוך

תכנון שיעור :העוצמה שבחשיבה הקבוצתית

שונות בין לומדים

הערכת הישגים

רב תרבותיות בחינוך

חלופות בהערכת הישגים לימודיים בחינוך העל-יסודי
הוראה דיפרנציאלית
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אשכול עבודה מעשית

לימודי יסוד והעשרה

קורסי חובה

קורסי חובה לתעודת ההוראה

התנסות מעשית בהוראה (יום בשבוע בשנה א׳)

אשכול הוראת הלשון העברית

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

קורסי חובה למתמחים בלשון

לשון עברית

		
פיתוח כישורי הרטוריקה וההבעה בעל פה

לימודי תרבות ומורשת

		
הבנה והבעה  -תיאוריה ומעשה

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

ניתוח השיח הכיתתי על פי תיאוריות בחקר השיח
הוראת שפת אם (לשון עברית)  -תפיסת תחום הדעת
היבטים וגישות

אשכול הוראת הספרות
קורסי 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

עבודת גמר
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל ההוראה:

ד״ר דן דורון ,ד”ר אירנה ולדימירסקי ,ד״ר אורנה לוין,
ד"ר דפנה מנדלר ,ד”ר אדווה מרגליות ,פרופ׳ יעל פישר,
ד”ר היידי פלביאן ,ד”ר עמוס פלישמן ,ד״ר חנה קהת,
ד”ר אפרת קס ,ד”ר רוני ריינגולד ,ד”ר דוד שחר,
ד"ר בטי תוסיה כהן ,ד”ר ריקי תמיר ,ד״ר חנה שטין,
ד״ר דינה ציבולסקי ,ד״ר יובל פרץ ,ד״ר אריאלה טייכמן וינברג,
ד״ר רינת יצחקי.

אשכול הוראת מדעי הטבע
קורסי חובה למתמחים במדעי הטבע
שיטות מחקר בביולוגיה וביוטכנולוגיה
הביולוגיה ,הפיזיקה ,הכימיה והוראתן בבית הספר
העל יסודי
חינוך לחשיבה יצירתית באמצעות הוראת מדעים אינטגרטי־
בית לבית הספר העל יסודי

אשכול הוראת היסטוריה
קורסי 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
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תנאי הקבלה*:
•ציון ממוצע  80ומעלה בתואר הראשון לתכניות :ספרות,
היסטוריה ולשון עברית
•ציון ממוצע  70ומעלה בתואר הראשון  B.ScאוB.A.
לתכנית במדעי הטבע
•פטור באנגלית בלימודי התואר הראשון ושליטה בשפה
האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים
•ידע פורמלי בתחום ההתמחות במסגרת תואר ראשון ו/או
השלמות דיסציפלינריות
•עד  8ש״ש השלמה בדיציפלינה (עפ״י קביעת ראש חוג)
ניתן ללמוד במקביל ללימודי התואר השני
קבלה על תנאי*:

•מועמדים החייבים בהשלמות בתחום הדיציפלינרי בהיקף
של מעל  8ש"ש יתקבלו ללימודים בתכנית ,M.Teach
רק לאחר עמידה בהצלחה בלימודי ההשלמה הנדרשים.
לימודי ההשלמה יתקיימו עד יומיים בשבוע.
•היקף ההשלמות הדיסציפלינריות יהיה בהתאם להנחיות
מנהל לומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.
•ממוצע ציונים נדרש בהשלמות יעמוד על  80לפחות.
•נדרש מבחן ידע בדיסציפלינה בסיום לימודי ההשלמה
בציון  80לפחות.
*בעלי תואר מחו"ל עם אישורי שקילה מהלשכה להערכת
תארים ודיפלומות יחוייבו במבחן יע״ל בציון  75לפחות.

התמחות בהוראה (סטאז')

עם סיום לימודי התואר ותעודת ההוראה או במהלך השנה
השנייה ללימודים יחלו הסטודנטים בשלב ההתמחות
(הסטאז') ולאחריו יקבלו את רישיון ההוראה.

סדנת כתיבה אקדמית

סטודנטים שיתקבלו לתכנית יוזמנו להשתתף בסדנה לכתיבה
אקדמית ,כחלק מחובותיהם לתואר.
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הטבות מיוחדות לשנה"ל תשע"ט למתמחים
במדעים ולשון

סטודנטים שיתקבלו לתכנית זכאים להלוואה מותנית
בסך  14,000ש״ח לכל שנת לימודים למימון שכר הלימוד
(ההלוואה תהפוך למענק בהתניה של שנתיים הוראה לכל
שנת הלוואה).
ההלוואה מותנית בהכשרה להוראה של המקצוע המועדף,
שנלמד 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 ומדעי
הטבע.
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תואר שני  M.Ed.בחינוך מיוחד
ותעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות למידה
 ראש התכנית :פרופ' אלכס קוזולין
התכנית נועדה להכשיר מומחים חינוכיים בקידום תלמידים
עם צרכים מיוחדים ,ברוח הגישה החברתית-תרבותית בעלת
המאפיינים ההומניסטיים .גישה זו מכבדת את התלמיד ורואה
בו אדם שלם בעל רצונות ,צרכים ועוצמות .בתכנית ייחשפו
הסטודנטים לידע העדכני ביותר הקיים אודות מאפיינים
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.
הסטודנטים יוכשרו להוביל את תחום החינוך המיוחד בבתי
הספר בהם 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 ,בימי רביעי
משך הלימודים  -שנתיים (לא כולל קורסי השלמה)
מבנה תכנית הלימודים ( 21ש"ש)
קורסי יסוד 3 -ש”ש חובה
אשכולות 5 -ש”ש חובה ו 9-ש”ש בחירה
סמינריונים 4 -ש”ש
עבודת גמר

קורסי יסוד
קורסי חובה
הגישה החברתית תרבותית ללמידה
שיתוף פעולה עם צוות רב-מקצועי בבית ספר ובקהילה
לקויות למידה במתמטיקה
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אשכול מחקר -קורסי חובה
קורסי חובה
סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות למתקדמים
סוגיות במחקר איכותני

תעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות
למידה*

התכנית תכשיר את בוגריה לקרוא אבחונים ,לאתר קשיים,
ולהמליץ על התאמת ההוראה והטיפול בילדים עם לקויות
למידה בתחום הקריאה והכתיבה.
התכנית תשלב לימודים תיאורטיים ,קבלת כלים והתנסות
פרקטית במהלך השיעורים והמטלות בהם.
במסגרת התכנית שהיא חלק מלימודי התואר השני ילמדו
הקורסים הבאים:
קורסי חובה
סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות
לקויות למידה במתמטיקה
הערכת יכולת הקריאה והכתיבה
לקויות למידה וקשב בהתבוננות רב-מערכתית
היבטים תיאורטים ויישומיים באבחון לקויות למידה וקשב
קורסי בחירה
הערכת הפוטנציאל הלימודי
נוירופדגוגיה  -חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה

*ההכשרה בתכנית זו מותנת בלמידת קורסי חובה ובחירה
הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים.

אשכול הערכה
קורסי בחירה
			
יסודות האבחון הפסיכולוגי
הערכת יכולת הקריאה והכתיבה:
היבט תרבותי/חברתי ,קוגניטיבי ורגשי
		
הערכת הפוטנציאל הלימודי
		
הערכה והתמודדות במתמטיקה

אשכול היבטים מערכתיים:
ארגון התפתחות אישית ושיתוף פעולה בסביבה
החינוכית-שיקומית
קורסי בחירה
		
מצוינות בחינוך
היבטים יישומיים באבחון לקויות למידה וקשב
צמיחה אישית ומקצועית של מנהיגים חינוכיים

היבטים תיאורטיים ויישומיים באבחון לקויות למידה וקשב

לקויות למידה וקשב בראיית מערכות החינוך והבריאות
בישראל

בחינה ביקורתית של סוגיות עדכניות :דילמות בשילוב

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

ילד מיוחד ,משפחה וקהילה

אשכול התערבות
קורסי חובה
סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות :ניתוח ביקורתי
של מאמרים
קורסי בחירה
סוגיות מתקדמות בהוראת תלמידים עם לקויות בינוניות
תכניות התערבות קוגניטיבית לתלמידים עם צרכים
מיוחדים  -קורס פרקטיקום
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

סמינריון* :תחושת מסוגלות בהוראת תלמידים עם צרכים
מיוחדים
סמינריון* :היבטים רב מימדיים להפרעות קשב וריכוז
סמינריון* :הפרעות למידה וקשב
*בחירה של  2סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים

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

קורסי השלמה (לחסרי רקע בחינוך מיוחד) 6 -
ש"ש
מבוא לחינוך מיוחד
מבוא ללקויות מתונות
הוראה מתקנת קריאה
הוראה מתקנת כתיבה
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים
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סגל ההוראה

פרופ' אלכס קוזולין ,ד"ר ענת בן גל,
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 ,ד״ר עדית ליבנה ,גב׳ סיגי קזז

תנאי קבלה

•תואר ראשון בממוצע  85ומעלה
•תעודת הוראה ו/או רישיון הוראה קבוע
•ותק בתפקיד חינוכי של  3שנים לפחות במסגרות של חינוך
מיוחד (בוגרי תכנית המצוינים של משרד החינוך יוכלו
להמשיך ברצף לתואר שני  M.Ed.במכללה).
•קורסי השלמה – מועמדים בעלי תעודת הוראה שלא
בחינוך מיוחד יידרשו ללימודי השלמה של עד  6ש"ש -
קורסי ההשלמה יילמדו ביום לימודים נוסף.

למורים ב״אופק חדש״ יוכרו  120-140שעות מלימודי התואר
השני לצורך קידום בדרגה.

*
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מלגה בסך  3000ש״ח לבעלי נתונים
גבוהים
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תואר שני  M.Ed.תרבות עם ישראל והוראתה
ראש התכנית :פרופ' נעמה צבר בן יהושע
התכנית לתואר שני היא יחידה מסוגה בארץ ומיועדת
למורים המתעניינים בהעמקת הידע בנושא תרבות עם
ישראל ובהשרשתו בבתי הספר .התכנית תעמוד על שורשיה
התרבותיים של מורשתנו ועל דרכי הוראתם ,תוך הדגשת
האספקטים הרלוונטיים לחיים ולחברה בישראל בת זמננו.
הנושא יילמד מזוויות שונות ומרתקות ,תוך הצגת טקסטים
מגוונים בהיסטוריה ,ספרות ,פילוסופיה ,יהדות ומקרא ,מתוך
גישה פלורליסטית ,שוויונית וביקורתית .הלימודים כוללים
הרצאות ,סדנאות ,סיורים וביקורים באתרים ייחודים.
דרך ההוראה ,בחלק מן השיעורים ,תהיה שיתופית ורבת
דיאלוגים ,בגישת החברותא ,בדומה לזו המתקיימת כיום
בהצלחה בבתי המדרש הפתוחים ,תוך לימוד עקרונות ההנחייה
הבית מדרשית .הקריאה והדיון בטקסטים ,תוך כיבוד השונה
וההשקפה האישית של הלומד ועולם אמונותיו ,יהוו חלק
אינטגרלי 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 להתחדשות מקצועית ואישית.
מוסמכי התכנית יזכו להשתייך לקבוצת מחנכים ייחודית ,שלה
תהיה הזכות והחובה לשמר את מורשת תרבות עם ישראל
בקרב הדור הצעיר.

משך ומסגרת הלימודים

הלימודים יתקיימו יום בשבוע ,בימי רביעי
משך הלימודים  -שנתיים
מבנה תכנית הלימודים ( 21ש"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

מתודולוגיה של מחקר חינוכי
יהודים ונוכרים בספרות התלמודית
(שיעור חובה וסמינריון בחירה)
קורס בחירה
סוגיות במחשבת ישראל ובתלמוד תוך לימוד הנחייה בית
מדרשית

אשכול בין תחומי
קורסי חובה
חילון יהדות וישראליות
מבית המדרש לבית המרזח :חיי היום יום של היהודים
באירופה
אל מול ארון הספרים היהודי  -מסע בית מדרשי
סוגיות ערכיות במקרא בראי הדורות (שיעור חובה וסמינריון
בחירה)*
קורסי בחירה
היבטים פסיכולוגיים במקרא
תולדות האידיאות בחסידות		
נשים בישראל :בין דת למדינה  -סוגיות מעשיות
נשים מזרחיות בספרות  -ייצוג וייצוג עצמי
מזרחיים כותבים שואה

אשכול הוראה/פדגוגיה
קורסי חובה
תכנון והערכת תכניות לימודים בתרבות ישראל

אשכול תחומי דעת
קורסי חובה
ספרות חז"ל  -הלכה ואגדה
(שיעור חובה וסמינריון בחירה)
			
מבוא לקבלה
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ציוניות ,יהודיות ודמוקרטיה בראי הציונות ומדינת
ישראל
מושגים בתרבות ישראל ויישומם בהוראה (סדנה)
יישומים בתרבות עם ישראל (סדנה)

קורסי בחירה
מבעים של תפילה בתרבות ישראל ובספרות העברית (סדנה)

*חובה לבחור  2סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים

עבודת גמר

עבודת גמר יישומית או מחקרית בעלת תרומה להוראת
תרבות עם ישראל.
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 מיכל סדן ,פרופ׳ חנה קהת,
ד"ר יואל קרצ'מר רזיאל ,ד"ר דוד שחר ,ד"ר בתיה שמעוני,
ד״ר עדית ליבנה ,גב' חנה אבוחצירא

תנאי קבלה

•תואר ראשון בממוצע  80ומעלה
•תעודת הוראה ו /או רישיון הוראה קבוע
•ותק בתפקיד חינוכי של  3שנים לפחות או בכפוף לאישור
ראש תכנית
(בוגרי תכנית המצוינים של משרד החינוך יוכלו להמשיך
ברצף לתואר שני  M.Ed.במכללה)

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  140-120שעות מלימודי התואר
השני לצורך קידום בדרגה.
מלגות נוספות מטעם משרד החינוך ,תחום דעת תרבות
יהודית-ישראלית באגף מורשת.

*

מלגה בסך  3000ש״ח לבעלי נתונים
גבוהים
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תואר שני  M.Ed.חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
ראש התכנית :פרופ׳ מריטה ברבש
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 הידע
הפדגוגי-מתמטי של המורים המלמדים בבית הספר היסודי.
התכנית מספקת מענה לקשת רחבה של תלמידים :המתקשים,
המתקדמים ואלה עם הצרכים המיוחדים.
התכנית מקנה כלים להוראה בכיתה הטרוגנית ,מציגה את
הקשרים בין תחומי ידע שונים ומציעה דרכים להטמיע חשיבה
מתמטית .בנוסף לכך ,חושפת תחומי דעת הנושקים לליבת
התכנית ,כמו הוראה ולמידה במסגרת רב-תרבותית ,חינוך
מיוחד ותחושת מסוגלות.

משך ומסגרת הלימודים:

הלימודים יתקיימו יום בשבוע ,בימי רביעי
משך הלימודים  -כשנתיים
מבנה תכנית הלימודים ( 21ש"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

אשכול העמקת הידע הפדגוגי-מתמטי
קורסי חובה
תיאוריות למידה ופרשנויותיהן בהוראת המתמטיקה
חשיבה מתמטית :סוגיות נבחרות
סביבות למידה ככלי לטיפוח תובנה מתמטית
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
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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 במתמטי־
קה
חשיבה יצירתית בחינוך מתמטי
מסע אל המוח המתמטי
סוגיות נבחרות בהתפתחות החינוך המתמטי (סמינריון)

אשכול העמקת הידע המתמטי והרחבתו

סגל ההוראה

עקרונות מתמטיים של התפתחות מושג המספר

פרופ׳ מריטה ברבש ,ד"ר ראיסה גוברמן ,ד"ר אירנה גורביץ,
ד"ר טלי וולך ,ד"ר ילנה נפתלייב ,ד"ר חנה שטיין,
ד"ר ג'וזי שמש

פרקים נבחרים בגיאומטריה האלמנטארית

תנאי קבלה

קורסי חובה

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

•תואר ראשון בממוצע  80ומעלה
•תעודת הוראה ו  /או רישיון הוראה קבוע במתמטיקה או
תכנית התמקצעות במתמטיקה בציון  85ומעלה (בוגרי
תכנית התמקצעות יידרשו להשלים  2ש"ש).
•ותק בתפקיד חינוכי של  3שנים לפחות ,שנה אחת לפחות
בכיתות א-ח (בוגרי תכנית המצוינים של משרד החינוך
יוכלו להמשיך ברצף לתואר שני  M.Ed.במכללה).

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  140-120שעות
מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה.

שיטות מחקר בחינוך מתמטי
הקניית מיומנויות למידה מהספרות המקצועית ומהאינטרנט
להעשרת הידע המקצועי של המורה למתמטיקה

עבודת גמר

עבודת גמר רלוונטית ובעלת תרומה להוראת המתמטיקה
בבית הספר היסודי .עבודת הגמר תלווה בסדנה ללא נק"ז.
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

*

מלגה בסך  3000ש״ח לבעלי נתונים
גבוהים
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תואר שני  M.Ed.מינהל מערכות חינוך
במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה

ראש התכנית :פרופ' יצחק פרידמן
תואר שני במינהל מערכות חינוך מיועד להכשיר בעלי
תפקידים לניהול 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 החינוכי למימוש אפקטיבי של
מטרותיו.
הלימודים יכשירו את הסטודנטים להכיר בחשיבותה של
עבודה שיתופית ,השואפת לאחריות ומצוינות אישית וצוותית
המפתחת מחוייבות להישגים אישיים וארגוניים .דגש ינתן על
יזמות בחינוך ועל חינוך בינלאומי ליצירת פתיחות מחשבתית
וכישורי הובלה והנהגה.
התכנית מתאימה לבעלי תפקידים ,מורים וגננות.

משך ומסגרת הלימודים:

הלימודים יתקיימו יום בשבוע בימי רביעי.
משך הלימודים  -שנתיים

מסלולי הלימודים:

בתכנית שני מסלולים :מסלול ללא תזה ומסלול עם תזה
המסלול ללא תזה :הסטודנטים במסלול זה ילמדו  21ש"ש
ויכתבו עבודת גמר בתחום עיסוקם במערכת החינוך.
המסלול עם תזה :הסטודנטים במסלול זה ילמדו  19ש״ש
ויכתבו עבודת תזה.
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 יישומי 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.

מבנה תכנית הלימודים
רכיב
הלימודים

מסלול עם תזה

מסלול ללא תזה

לימודי
תשתית

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

9

(כולל כתיבה אקדמית
וסדנה יישומית ללא נק"ז)

סמינריונים

4

4

קורסי מינהל 4

7

קורסי
הרחבה

2

3

סה"כ

 18( 19נק"ז)

 21( 21נק"ז)

7

קורסי תשתית
קורסי חובה
הערכה ומדידה במערכת החינוך
סוגיות נבחרות בכלכלת החינוך
שיטות מחקר איכותניות
סטטיסטיקה ומתודולוגיה של מחקר כמותי
למתקדמים
מגמות עכשוויות במחקר החינוכי (חובה למסלול עם תזה
ובחירה למסלול ללא תזה)
כתיבה מדעית מתקדמת (חובה רק למסלול עם תזה)
סדנה לתזה איכותית וכמותית (למסלול עם תזה)

(עם נק"ז)

קורסי מינהל
קורסי בחירה
תהליכי שינוי בארגונים
הצלע השלישית  -מעורבות הורים בחינוך
סדנה לניהול קבוצות בארגונים
תהליכי פיתוח פרופסיונאליים
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תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות
פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית חינוכית
תיאוריות ארגוניות  -מקוון

יזמות בחינוך חדש!
חינוך בינלאומי כולל סדנת למידה בחו״ל חדש!
מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות
נוירופדגוגיה  -חקר המח להשבחת ההוראה והלמידה
מדיניות ציבורית בראי החינוך

רשתות חברתיות ודיגיטל חדש!
רובוטיקה בשירות ההוראה והניהול חדש!
קורסי הרחבה  -בחירה
סוגיות מתקדמות באתיקה

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 שרה זמיר ,ד"ר אריאלה טייכמן-וינברג,
ד״ר עדית ליבנה ,ד"ר אדווה מרגליות ,פרופ׳ יעל פישר ,ד"ר
עמוס פלישמן ,ד״ר יאיר צדוק ,ד"ר אפרת קס,
ד"ר רוני ריינגולד ,גב' אתי יונגרוירט ,ד״ר רינת יצחקי,
מר איתי צמיר

תנאי קבלה:

•תואר ראשון בממוצע  80ומעלה למסלול ללא תזה
•תואר ראשון בממוצע  85ומעלה למסלול עם תזה
•זכאות לתעודת הוראה ו /או רישיון הוראה קבוע
•וותק בתפקיד חינוכי של  3שנים לפחות (בוגרי תכנית
המצוינים של משרד החינוך יוכלו להמשיך ברצף לתואר
שני  M.Ed.במכללה)

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  140-120שעות מלימודי

הדרך למצוינות אישית
חשיבה יצירתית
חינוך מיוחד בביה”ס הרגיל
מדיניות ציבורית בראי החינוך

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
עבודת גמר
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים
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*

מלגה בסך  3000ש״ח לבעלי נתונים
גבוהים

