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המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

לא רק לימודים ,אלא גם עשייה
אם עבודה עם ילדים ובני נוער מאתגרת אתכם ,אם ברצונכם לחולל שינוי חינוכי-חברתי
ואם אתם מתעתדים להיות "החלוץ ההולך לפני המחנה" נשמח לראותכם עמנו .אצלנו
תמצאו אווירת קמפוס ,פתיחות ,אוזן קשבת ,סטודנטים מכל גווני החברה הישראלית ,מספר
גדול של מלגות וסגל מרצים ברמה גבוהה ההופך את הלמידה לחוויה מעשירה ומאתגרת.
אנו חיים בעידן המידע שבו השכלה גבוהה היא המפתח למוביליות חברתית .לימודים
אקדמיים מהווים את הבסיס לצמיחה אישית ולהתפתחות מקצועית .החינוך הוא המפתח
לקידומו של כל יחיד ושל החברה כולה – זהו הבסיס לכל הפעילות במכללת דוד ילין.
המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין היא מכללה פורצת דרך החל משנת ייסודה
ולאורך כל שנות קיומה .המכללה שלנו היא המכללה האקדמית לחינוך הראשונה בארץ .אנו
שמים דגש על פיתוח מיומנויות קוגניטיביות ,יצירתיות ויזמות חברתית .אצלנו לומדים כיצד
ללמד תלמידים מכל קשת היכולות ולשלבם בכיתה .הלימודים אצלנו מאופיינים ביחס אישי
לכל לומד ולומדת ,בתמיכה לאורך כל הדרך ובאווירה פלורליסטית .אנו מציעים תכניות
מיוחדות לסטודנטים מצטיינים כמו גם סיוע למתקשים.
במכללה שלנו לומדים אלפי סטודנטים לתואר ראשון ,לתואר שני ולימודי תעודה .המכללה
מזמנת מסלולי לימוד בחינוך לכל שכבות הגיל -מהגיל הרך ועד חינוך מבוגרים ,חינוך מיוחד,
הסבת אקדמאים להוראה ,חינוך בגישת ולדורף ,חינוך פתוח ,ומכון כרם לחינוך יהודי-
הומניסטי .במכללה מגוון חוגים ,לרבות :תקשורת ,שילוב אומנויות בהוראה ,מתמטיקה-
פיסיקה ,מדעים ,היסטוריה ומחשבת ישראל ,ערבית ,מקרא ,ספרות ,לשון עברית ולשון
אנגלית ,חינוך בלתי פורמאלי ותוכנית מצוינים .במכללה מתקיימות גם מכינות ותוכניות
הכנה לקראת לימודים לתואר ראשון ,מכינה קדם אקדמית להשלמת בחינות הבגרות
ולשיפור ציונים ,מכינה ייעודית להוראה ולימודי תעודה והשתלמויות.
במכללה לימודים לתואר שני בתחומי החינוך ובתחומים תומכי חינוך .אצלנו מתמחים בחינוך
מיוחד ,למידה והוראה ,מידענות וספרנות במערכת החינוך M.Teach ,ולימודי תואר שני
 M.A.A.Tבתחומי הטיפול :תרפיה באמנות חזותית ,ביבליותרפיה ,מוסיקה ,תנועה ומחול.
ובשנה זו פתחנו לתחומים אלה גם תכנית השלמה ייעודית למטפלים מנוסים.
במכללה מגוון עשיר של פעילויות חברתיות הכוללות ,בין השאר ,עבודה עם נוער בסיכון,
עבודה עם ילדים המאושפזים בבתי חולים ,עבודה התנדבותית עם ילדים ומתבגרים בעלי
צרכים מיוחדים ,אמנות כמנוף לשינוי חברתי ,קיימות ,ופעילות עם קהילות שונות.
אני מאחלת לכם שנת לימודים מעניינת ,מאתגרת ומעצימה..
פרופ' זמירה מברך
נשיאת המכללה
ידיעון הרשמה תשע"ח
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שירותים לסטודנט
דיקנט הסטודנטים
ברוכים הבאים לדיקנט הסטודנטים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין .דיקנט
הסטודנטים הוא הרשות המרכזית במכללה הפועלת לרווחת הסטודנטים ומטפלת בבעיות
מיוחדות (לימודיות ,אישיות ,חברתיות וכלכליות) העולות במהלך הלימודים ,תוך קיום קשר
הדוק עם הגופים המנהליים והאקדמיים במכללה.
צוות הדיקנט עומד לרשותכם בייעוץ ,בסיוע ובכל הנוגע לשמירת זכויותיכם במכללה.
מטרתנו היא ליצור סביבה לימודית תומכת ,על מנת לאפשר לכל אחד ואחת להצליח
בהכשרתו האקדמית והמקצועית.
בנוסף למתן ייעוץ אישי ,הדיקנט מציע מגוון שירותים לרווחת הסטודנטים וביניהם:
 .1מלגות והלוואות.
 .2מעונות
 .3שירותי ייעוץ פסיכולוגיים
 .4תמיכה לימודית ואישית במרכז אתגר
 .5פעוטון

צוות הדיקנט:

ד"ר שרון רובק :דיקנית הסטודנטים
ד"ר יחיא חג'אזי :משנה הדיקנית ויועץ אישי לסטודנטים
גב' עידית סעד-עינן :מנהלת מרכז אתגר
גב' אונית נאור :ראש לשכת הדיקנט
דלת הדיקנט פתוחה לכל פונה.
אתם מוזמנים לפנות למשרדי הדיקנט הנמצאים בבניין ד' בחדר 400
טלפון02-6558108 :
dicanat@dyellin.ac.il

למידע מפורט אודות שירותי הדיקנט בקרו באתר המכללה בכתובת:
www.dyellin.ac.il/student/dean

ידיעון הרשמה תשע"ח
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الطلبة األعزاء
يسعدنا أن نرحب بكم متمنين لكم بداية سنة دراسية ملؤها النجاح والتفوق
عمادة شؤون الطلبة هي الهيئة المركزية المسؤولة عن رفاه الطلبة وعن عالج المشاكل والصعوبات
األكاديمية ،الشخصية ،االجتماعية واالقتصادية التي قد تواجههم خالل سنوات الدراسة ،وذلك من
خالل التواصل مع إدارة الكلية والهيئة األكاديمية في الكلية.
يسعد طاقم العمادة أن يكون بخدمتكم ومساعدتكم للحصول على حقوقكم كطلبة أكاديميين .هدفنا هو
خلق بيئة تعليمية داعمة ،تسمح لكل طالبة وطالبة بإنهاء دراسته بنجاح على المستوى األكاديمي
وعلى المستوى المهني.
إضافة الى تقديم االستشارة الشخصية ،تقدم العمادة مجموعة من الخدمات ومن بينها:
 .1منح وقروض للطلبة
 .2مساكن للطلبة
 .3الخدمات النفسية
 .4دعم تعليمي وشخصي للطلبة في مركز الدعم األكاديمي (اتجار)

طاقم العمادة:

 د .شارون روبك :عميدة شؤون الطلبة د .يحيى حجازي :قائم مقام العميدة ومرشد شخصي للطلبة السيدة عيديت ساعد-عنان :مديرة مركز الدعم التعليمي (اتجار) السيدة أونيت ناؤور -رئيسة مكتب العميدةأبوابنا مفتوحة الستقبالكم
في مكتب العمادة في البناء «د» غرفة 400
تلفون02-6558108 :

dicanat@dyellin.ac.il
www.dyellin.ac.il/student/dean
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מלגות והלוואות

במסגרת לימודיו יוכל הסטודנט להיעזר בהלוואות ובמלגות הבאות:
 .1שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים במכללות בירושלים (החל משנת הלימודים
תשע"ב)
במסגרת התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי ואזרחי  -קרן
לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע  -פריפריה ,2011 -ייהנו הזכאים ממימון שנת
הלימודים הראשונה לתואר בוגר.
אופן קבלת הכסף:
א .על הסטודנט לשלם את שכר הלימוד בעצמו.
ב .המכללה תדווח למשרד הביטחון.
ג .משרד הביטחון יעביר את הכסף לחשבון הפיקדון הצבאי של הזכאי להטבה בשתי
פעימות  -סוף סמסטר א' וסוף שנת הלימודים.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים בכתובת:
.www.hachvana.mod.gov.il
 .2הסדר מימון שכר לימוד
הלוואה למימון שכר הלימוד בפריסה של עד  40תשלומים שווים .ההלוואה היא ללא
הצמדה וללא צורך בערבים .לזכאים על פי תנאי המכללה תינתן הלוואה אף ללא ריבית.
למידע נוסף ,היכנסו לאתר שכ"ל בכתובת הבאה.www.sachal.co.il/dyellin :
למידע ולבירורים נוספים ניתן לפנות ישירות לחברת שכ"ל בטלפון.03-9635856 :
 .3תכנית רג"ב  -מצטיינים של משרד החינוך  -סטודנטים הלומדים בתכנית מצטיינים –
בעלי ציון התאמה של  630לפחות (כולל מבחן פסיכומטרי) המוכיחים הצטיינות ערכית,
יקבלו בכל שנת לימוד (שלוש שנים) הלוואת שכ"ל מלאה מותנית ( 75%במימון משרד
החינוך ו 25%-במימון מכללת דוד ילין) .התנאי לקבלת המלגה הוא שהסטודנט ילמד
במערכת החינוך שנה תמורת כל שנה שיקבל בה מלגה .המשך קבלת המלגה בשנים
ב'-ג' מותנית בקבלת ציון ממוצע של  90לפחות בסיום כל שנת לימוד.
 .4מקצועות מועדפים – סל חיזוקים :סטודנטים במסלול לחינוך יסודי ובמסלול לחינוך
על-יסודי בעלי ציון התאמה  580לפחות  -על סמך ציון משולב הכולל מבחן פסיכומטרי,
בהתמחויות :אנגלית ,ביולוגיה/כימיה ,מתמטיקה/פיזיקה ,זכאים למלגת לימודים
שנתית של  .₪ 5,000המשך קבלת המלגה בשנים ב'-ד' מותנית בקבלת ציון ממוצע של
 90במקצועות העיוניים ו 90-בעבודה המעשית.

ידיעון הרשמה תשע"ח
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 .5מלגות מותנות מועדפות – במקצועות הוראה או מסלולי הכשרה נדרשים:
מקצועות ההוראה המועדפים לשנה"ל תשע"ח:
למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי
		
 אנגלית
למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי
		
 מדעים
למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי
		
 מתמטיקה
למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי
		
 לשון עברית
 ספרות עברית וכללית למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי
למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי
		
 היסטוריה
גובה המלגות המותנות המועדפות:
 גובה המלגה המותנית המועדפת למתמחים במסלולים ובמקצועות ההוראה הנ"ל
יעמוד על ( ₪ 5,800הסכום נקבע על ידי משרד החינוך ומותאם למכסת ,המלגות של
משרד החינוך).
התנאים:
עמידה בתנאי הקבלה ציון התאמה  540ומעלה.
היקף לימודים של  24ש"ש לפחות.
הסטודנט ילמד במערכת החינוך שנה תמורת כל שנה בה קיבל מלגה.
 .6מלגה מותנית רגילה
כל סטודנט רשאי להגיש בקשה ל"מלגה מותנית רגילה".
הסכום המרבי למלגה מותנית רגילה נקבע בחודש ינואר כל שנה בתום קליטת כל
הבקשות להלוואות ובכפיפות למסגרת התקציבית של משרד החינוך .בדרך כלל ,הסכום
הוא בין  ₪ 3,500ל.₪ 4,500-
הערכים הכספיים של רכיבי המלגה ומדדיה וכן גובה המלגה נקבעים ע"י משרד החינוך
לאחר קליטת כל השאלונים מכל המוסדות.
 .7הלוואה מותנית מטעם משרד החינוך
משרד החינוך מאשר הלוואות מותנות לסטודנטים וקובע את שיעורן.
כל סטודנט רשאי להגיש בקשה להלוואה מותנית רגילה .מידע נוסף וטפסים לבקשת
ההלוואה או מלגה אפשר לקבל באתר האינטרנט  www.dyellin.ac.ilובדיקנט
הסטודנטים.
 .8מלגות מקרן ע"ש אבינועם ילין
כל סטודנט מן המניין במכללה יכול להגיש בקשה למלגה .בתחילת שנת הלימודים ניתן
למלא את הטופס דרך הפורטל האישי של הסטודנט.
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 .9חונכות בסיוע פרויקט פר"ח  -לשם
סטודנטים הרוצים לתרום לסטודנט בוגר במכללה ,לסייע לו ( 120שעות במהלך השנה)
ולזכות במלגה של  ,₪ 4,500יכולים להירשם במהלך הקיץ .הרישום מתבצע דרך אתר
 .www.perach.org.ilחשוב לא להכניס כתובת אישית .יש לבחור "חונכות אישית"
ואז "פרויקט לשם דוד ילין" .יש להירשם גם במשרד של מרכז 'אתגר'  -תמיכה והעצמה
לסטודנט (ראה להלן).
 .10מלגת קרן הדיקן
המלגה מיועדת לסטודנטים עם קשיים כלכליים .סטודנטים יכולים לקבל את טופס
הבקשה ממשרד הדיקן לאחר תום מועד הגשת מלגת אבינועם ילין.
 .11קרן עלה והצלח
קרן מיוחדת זו מיועדת לעזור לסטודנטים עם הישגים גבוהים אך עם נזקקות כלכלית.
סטודנטים שיגישו בקשה לקרן זו חייבים המלצת ראש המסלול או התכנית/החוג שהם
לומדים בו .המלגה ניתנת גם לסטודנטים שירצו להיות מעורבים בעשייה החברתית
בתוך המכללה.
 .12מלגות מטעם הקרן הערבית  -היחידה המחלקת מלגות לערבים ויהודים
המלגות ניתנות על בסיס סוציו-אקונומי ותומכות במגוון רחב של תחומי לימוד .מתוך
מחויבות הקרן לתמוך בחינוך ובמצוינות אקדמית בישראל ,עם קידום ערכים של שוויון
ודו-קיום הקרן מעניקה מדי שנה מאות מלגות.

ידיעון הרשמה תשע"ח
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'מרכז אתגר' – תמיכה והעצמה לסטודנט
"מרכז אתגר" הוא חלק ממערך פעילותו של משרד דיקנט הסטודנטים במכללה .המרכז
מעמיד מגוון שירותים שמטרתם להעניק תמיכה והעצמה לסטודנטים בעלי צרכים לימודיים
מיוחדים במהלך לימודיהם האקדמיים.
המרכז מכיר בזכותו הטבעית של כל אדם לשוויון הזדמנויות ,ומאמין כי חובתה המוסרית של
המכללה היא ליצור את התנאים שיאפשרו שוויון זה .המרכז מציע סביבה מקבלת ומבינה
והוא פועל באמונה ,כי בעזרת תמיכה ,הדרכה וליווי מקצועי ,יכולים הסטודנטים למצות את
הפוטנציאל הלימודי שלהם.

שירותי המרכז

עם הפנייה למרכז מותאמת במסגרת שיחת ייעוץ לכל סטודנט מערכת תמיכה אישית
בהתאם לצרכיו וליכולתו .מערכת התמיכה מלווה את הסטודנט החל משנתו הראשונה ועד
סיום לימודיו ,והיא מעודכנת מדי שנה בהתאם לצורך .להלן פירוט תחומי העזרה:
א .חיזוק לימודי
התמיכה ניתנת באמצעות הקניית דרכי פעולה מובנות ומתוכננות ,שמטרתן ללמד איך
ללמוד ביתר יעילות ועל ידי כך לשפר את תהליכי הלמידה ולהגיע להישגים טובים יותר.
התמיכה ניתנת ב :סדנאות באסטרטגיות למידה (קריאה ,כתיבה ,זיכרון ,ניהול זמן וכד'),
תרגול קבוצתי בלשון ,מתמטיקה ,אנגלית וקורסי מבוא של שנה א'.
הסטודנטים יכולים גם להיעזר בחונכות לימודית כדי למקסם את הפוטנציאל שלהם
ולהגיע להישגים גבוהים יותר .החונכות הלימודית ניתנת באופן רצוף לאורך השנה על
ידי סטודנטים מן המכללה משנים מתקדמות בעלי ממוצע ציונים גבוה .החונכות כוללת
שיעורי עזר פרטניים וקבוצתיים.
בנוסף ,סטודנטים הזכאים להתאמות בדרכי ההיבחנות מקבלים אותן בהתאם להחלטות
ועדת ההתאמות של המכללה.
ב .העצמה אישית
במרכז נערכות סדנאות שמטרתן להעצים את הסטודנט מתוך הקושי האישי ולהפוך
אותו לדמות חינוכית מובילה .סדנאות העצמה אישית אלו מתמקדות בזיהוי דפוסי
התנהלות מעכבים ושיפורם .בסדנאות רוכשים הסטודנטים כלים אישיים כדי לקדם את
היעדים הלימודיים והפרטיים ולשפר את ביטחונם ואמונתם העצמית.
כחלק בלתי נפרד מההתמודדות והצמיחה מוענק לסטודנטים המעוניינים גם ייעוץ
אישי ,אימון אישי ,טיפול התנהגותי קוגניטיבי ( )CBTוייעוץ פסיכולוגי.
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נוהל פנייה למרכז:

סטודנט המעוניין לפנות למרכז ,ימלא טופס פנייה הנמצא באתר של המרכז .אל הטופס
יצרף:
 .1מסמכים עדכניים המדווחים על הקושי חתומים בידי גורם מוסמך
 .2תמונת פספורט
את הטופס והמסמכים יש להגיש לחדר ד'  400לכל המאוחר עד תום החודש הראשון של
סמסטר א'

מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים היא יחידה מנהלית המאגדת בתוכה את כל ענייני הסטודנטים ,בכל נושא
הקשור ל:
 תכניות הלימוד במכללה
 מעבר הסטודנט משנה לשנה
 מבחנים
 ציונים
 הכנת מערכת שעות
 שאלון עובד הוראה
 אישורים על לימודים ותעודות (מנהל הסטודנטים מאשר את סיום לימודיו של הסטודנט).

חובה על כל סטודנט לעיין באופן יסודי ומדוקדק בדרישות המכללה כפי שהן מופיעות בתקנון
באתר המכללה ולדעת את כל הנדרש ממנו לקבלת התואר.
ניתן לפנות למנהל הסטודנטים בשעות הקבלה בימים א'-ה' .14:15-13:45 ,12:15-09:30
בנין א' קומה  2חדר 224

בחינות קבלה לעבודה במוסד חינוכי

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר)
משנת הלימודים תשע"ז ואילך ,כי בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום
תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של
עובדי ההוראה) את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך רשמי לעבור בחינות
קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום  -תואר אקדמי ,תעודת הוראה וחובת התמחות
בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום.

למען הסר ספק ,הוראה זו תחול רק על מי שיבקש להתקבל לעבודה במוסד חינוך רשמי
ואינו מהווה חלק מהתנאים לקבלת רשיון לעיסוק בהוראה .לפיכך ,דרישה זו אינה מחייבת
בקבלה לעבודה במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי על כל רבדיו.

ידיעון הרשמה תשע"ח
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תכנית הלימודים לתואר שני ותעודת הוראה *M.Teach.

התכנית מיועדת לאקדמאים שסיימו לימודי תואר ראשון ללא תעודת הוראה באחד מתחומי הדעת הנלמדים בבתי הספר
העל יסודיים המעוניינים בהסבה מקצועית לקריירה בתחום ההוראה והחינוך בישראל.
מקצועות ההכשרה (תחומי הדעת) בתכנית  M.Teachמוסמך בהוראה:
אנגלית ,ביולוגיה-כימיה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,לשון עברית ,מקרא ,מתמטיקה ,מתמטיקה-פיזיקה ,ספרות ,ערבית ,תיאטרון
ודרמה ,תקשורת.

היקף הלימודים:

משך הלימודים :שנתיים .יומיים בשבוע (הכוללים עבודה מעשית).
עם סיום הלימודים נדרשים המסיימים לשנת סטאז'.

הטבות למשתתפי התכנית:

משך הלימודים

ראש התכנית

דוא"ל
היחידה לייעוץ ורישום:

*3043

 .1ציון סופי ומשוקלל של  80לפחות
בלימודי התואר הראשון בתחום הדעת
המבוקש להוציא מדעים ומתמטיקה –
.75

תנאי קבלה

משרד החינוך יעניק לסטודנטים בתכנית הלוואה מותנית מועדפת בכל אחת מ 2-שנות הלימוד (ע"פ קריטריונים שיפרסם המשרד).

תכנית

M.Teach

(תואר שני
ותעודת הוראה)

ראש התכנית:
שנתיים
ד"ר הגר גל
אקדמיות.
יומיים בשבוע
ימי הלימוד :ג’ ,ה’
ראש התכנית:
טל050-2211021 .

hagarg@dyellin.ac.il

 .2ועדת קבלה.
 .3במקרה שהתואר האקדמי אינו בתחום
הדעת המיועד להוראה ,יידרשו המועמדים
ללימודי השלמה לפני תחילת הלימודים
בתכנית (ניתן להשאיר עד  8ש"ש
להשלמה במקביל ללימודים בתכנית
ה)M.Teach-

* המכללה קיבלה אישור פתיחה ,פרסום ורישום מהמל"ג .הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

ידיעון הרשמה תשע"ח
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תכניות הלימודים לתואר שני בחינוך M.Ed.

תכנית
“הוראה ולמידה"

ראש התכנית
משך הלימודים
שנתיים אקדמיות ראש התכנית:
פרופ’ ירון שור
יומיים בשבוע
עוזרת ראש התכנית:
ימי הלימוד:
הגב’ גאולה מורדוך
ג’ 19:30 – 08:30

תנאי קבלה
דוא"ל
 .1ציון סופי ומשוקלל של  80לפחות
yaronschur@dyellin.ac.il
בלימודי התואר הראשון
 .2תעודת הוראה
 .3 geulam@dyellin.ac.ilניסיון של לפחות שלוש שנים בעבודת
שדה
 .4ועדת קבלה

 .1ציון סופי ומשוקלל של  80לפחות
“מידענות-ספרנות שנתיים אקדמיות ראש התכנית:
בלימודי התואר הראשון
adler@dyellin.ac.il
פרופ' אלחנן אדלר
במערכות חינוך" יום בשבוע
 .2תעודת הוראה
מנהלת בשיתוף:
ימי הלימוד:
 .3 dania@dyellin.ac.ilניסיון של לפחות שלוש שנים בעבודת
ד"ר דניה אנזנברג
ג’ 19:15 – 08:30
שדה
 .4ועדת קבלה
 .1ציון סופי משוקלל של  85לפחות
“שילוב תלמידים שנתיים אקדמיות ,ראש התכנית:
בלימודי התואר הראשון
ד"ר ריצ’רד קרווין
יומיים בשבוע.
עם ליקויי
 .2תעודת הוראה
מנהלת בשיתוף:
למידה ועם קשיי ימי הלימוד:
שנה א :יום רביעי ד"ר חגית ענבר פירסט  .3 hagitfur@dyellin.ac.ilותק של לפחות שלוש שנים בהוראה
התנהגות"
 .4ועדת הקבלה
 ;19:15-16:00יום
הערה :בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה
חמישי .17:30-8:30
בתחום החינוך הרגיל יזדקקו לעד  6ש"ש
שנה ב :יום רביעי
קורסי השלמה בתחום החינוך המיוחד,
19:15-8:30
כתנאי מקדים ללימודים.

עידוד לימודים לתואר שני למורים בפועל
במסגרת הסכם הקידום של עובדי הוראה ב"אופק חדש" ,יוכרו  120ש"ב ( 4ש"ש) מלימודי התואר השני כחלק מ 180-ש"ב
הנדרשות לצורך קידום בדרגה.

תכניות לימודים לתואר שני לטיפול באמצעות אמנויות –M.A.A.T.
אמנות חזותית ,ביבליותרפיה ,מוסיקה ,תנועה ומחול

היקף הלימודים:

⋅
⋅

⋅
⋅

⋅

תכנית

ראש התכנית

דוא"ל

טיפול באמצעות ד"ר עדנה ניסימוב -
אמנות חזותית נחום

שנות תעודות
לימוד

 3 ednana@dyellin.ac.ilכולל תואר שני
סטאז’

טיפול באמצעות ד"ר מיכל שמחון
ביבליותרפיה

טיפול באמצעות ד"ר חוה וייס
מוסיקה

M.A.A.T.

simchon@dyellin.ac.il
chavaw@dyellin.ac.il

טיפול באמצעות ד"ר אורית סוניה ויסמן
תנועה ומחול

orito@dyellin.ac.il

תעודת
סיום
עבודה
מעשית

ראש המכון טלפון דוא"ל
()02
ד"ר עפרה קמר 6558178

הגב’ טלי הראל terapiot@dyellin.ac.il 6587569
מזכירת המכון

kofra@dyellin.ac.il

תואר ראשון (ממוצע  85ומעלה)
אישור על לימוד  300שעות בתחום הלימודים (אמנות פלסטית ,ספרות ,מוסיקה ,תנועה ומחול) במוסד מוכר על ידי המל"ג
או על ידי משרד החינוך.
על המועמדים להשלים בזמן הלימודים (על חשבונם ובזמנם הפנוי) עוד  200שעות בתחום.
אישור על לימוד הקורסים הבאים (בציון  80ומעלה) מבוא לפסיכולוגיה ( 1ש"ש) ,פסיכולוגיה התפתחותית ( 2ש"ש) ,תורות
אישיות ( 1ש"ש) ,פסיכופתולוגיה ( 2ש"ש) ,פסיכופיזיולוגיה ( 1ש"ש) ,סטטיסטיקה ( 1ש"ש) ושיטות מחקר ( 1ש"ש).
על המועמדים לעבור ועדת קבלה.

תנאי קבלה:

בשנה השלישית עבודה מעשית והדרכה.

משך הלימודים :שלוש שנים( .שנה שלישית הנה שנת סטאז').
בשנה הראשונה יום וחצי בשבוע .ימים א' ו-ב' וכן חצי יום שאיננו קבוע מראש ,בעבודה מעשית.
בשנה השנייה יום וחצי של לימודים במכללה ,ימים א' ו-ג' ,וכן שני חצאי ימים ,שאינם קבועים מראש ,בעבודה מעשית.
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תכניות הלימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות M.A.A.T. -

למטפלים מנוסים בעלי תעודה  -אמנות חזותית ,ביבליותרפיה ,מוסיקה ,תנועה ומחול
היקף הלימודים:

שנה אחת  -שני סמסטרים ,בתוספת ימים מרוכזים בחודש יולי 2018
תכנית הלימודים תתקיים ביום לימודים מרוכז אחד בשבוע :יום ראשון בין השעות .19.30–08.30

תנאי קבלה לפי הנחיות המל"ג:

 .1בעלי תואר ראשון שהנם בעלי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר על ידי המל"ג בעת קבלת התעודה ,משנת  2004ואילך,
ואינם בעלי תואר שני.
 .2בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת  2004אשר אין ברשותם רישיון ממשרד הבריאות.
 .3בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת  2004אשר להם רישיון ממשרד הבריאות.

.1

לימודי השלמה (קורסי סף)

.2
.3
.4

לתכנית הלימודים יתקבלו מועמדים כאמור בסעיף תנאי הקבלה ,בכפוף ללימוד קורסי ההשלמה המפורטים להלן .ניתן
לבצע את ההשלמות במכללת דוד ילין .קורסי ההשלמה מהווים תנאי מקדים לקבלה לתכנית :מבוא לפסיכולוגיה  1ש"ש,
פסיכולוגיה התפתחותית  2ש"ש ,פסיכופתולוגיה  2ש"ש ,תיאוריות אישיות  1ש"ש ,שיטות מחקר  1ש"ש ,פסיכופיזיולוגיה 1
ש"ש ,סטטיסטיקה  1ש"ש.
המוסד יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים על בסיס הצגת מסמכים מתאימים.
ציון מינימום למעבר בקורסי ההשלמה עומד על .80
הקבלה לתוכנית מותנית בריאיון אישי.

1

שנות תעודות
לימוד
תואר שני
M.A.A.T.

ראש המכון טלפון דוא"ל
()02
ד"ר עפרה קמר 6558178
מזכירת המכון

הגב’ טלי הראל 6587569

terapiot@dyellin.ac.il

kofra@dyellin.ac.il

התשלום ללימודי ההשלמה אינו כלול בשכר הלימוד לתכנית .את קורסי הסף ניתן להשלים במרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
במכללת דוד ילין .למידע נוסף על הרשמה לקורסי ההשלמה .טלפון .02-6587528

תכנית

ראש התכנית

דוא"ל

טיפול באמצעות ד"ר עדנה ניסימוב  -נחום ednana@dyellin.ac.il
אמנות חזותית
simchon@dyellin.ac.il
טיפול באמצעות ד"ר מיכל שמחון
ביבליותרפיה
chavaw@dyellin.ac.il
טיפול באמצעות ד"ר חוה וייס
מוסיקה
טיפול באמצעות ד"ר אורית סוניה ויסמן
תנועה ומחול
orito@dyellin.ac.il

תואר ראשון " ,B.Ed.בוגר בהוראה"
ותעודת הוראה
סדרי הרשמה וקבלה
שלום לך,
לפניך תנאי הקבלה ללימודים לתואר ראשון  ,B.Ed.אנו ביחידה לייעוץ ורישום נשמח
לעזור ,לכוון ולייעץ בכל שאלה בטלפון :*3043
 .1תעודת בגרות (מקור או זהה למקור)
או בעלי זכאות לתעודת בגרות.
 	 או בוגרי מכינה קדם-אקדמית מוכרת.
או בוגרי מכינה ייעודית המאושרת על ידי האגודה לקידום החינוך – במכללה קיימת גם
מכינה ייעודית (ציון ממוצע של המכינה ייחשב כציון ממוצע משוקלל).
 	 או תעודת בגרות מחו"ל  -עולים חדשים ללא בגרות ישראלית חייבים במבחן יע"ל .כמו
כן עליהם להיבחן בתנ"ך ,בספרות ,בהיסטוריה ובלשון .מועמדים אלה יתקבלו על סמך
ציון מבחן הפסיכומטרי ומבחן יע"ל.
או מועמדים אשר חסרים ציון במקצוע בגרות אחד (ובלבד שאינו בלשון עברית או
בלשון ערבית) בתנאי שהם חיילים משוחררים או מי ששירת/ה שירות לאומי וטרם
חלפו שלוש שנים מתום השירות .על המועמד לעמוד בשאר תנאי הקבלה .כמו כן עליו
להשלים את הבחינה ולקבל ציון במשך שנת הלימודים הראשונה.
או מועמדים בני  30ומעלה ללא תעודת בגרות ,בתנאי שיעמדו בתכנית העצמה ,ויעברו
בחינה פסיכומטרית.
 .2פטור מחובת מבחן פסיכומטרי
הקבלה ללימודים תסתמך על הרכב והציונים של תעודת הבגרות ,ללא מבחן פסיכומטרי,
בכפוף לתנאים הבאים :להתמחויות ההומניות 4-5 :יח"ל אנגלית 5 ,יח"ל במקצוע מוגבר.
להתמחויות מתמטיקה ומדעי הטבע 4-5 :יח"ל אנגלית 4-5 ,יח"ל מתמטיקה 5 ,יח"ל
מקצוע מדעי מוגבר.
להתמחות במתמטיקה לעל יסודי –  5יחידות מתמטיקה בציון  70לפחות.
למתמחים באנגלית לעל יסודי –  5יחידות באנגלית בציון  70לפחות.
מועמדים בעלי  4יחידות לימוד (אנגלית או מתמטיקה) המעוניינים להתמחות במתמטיקה
או באנגלית במסלול העל-יסודי מוזמנים להשתתף במכינה פנימית המתגברת ל5-
יחידות לימוד ומאפשרת לימודים בהתמחויות אלה.
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הפטור ניתן למועמדים בעלי ממוצע בגרות משוקלל של  92ומעלה הנרשמים למסלול
גננות וחינוך יסודי בתנאי שבמסלולים אלה לא שולבה התמחות בחינוך המיוחד.
פטור גם למועמדים בעלי ממוצע בגרות משוקלל של  95ומעלה בכל שאר מסלולי
הלימודים במכללה.
מועמדים שהתקבלו ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד חייבים במבחן אמי"ר לפני
תחילת שנת הלימודים.
מועמדים למסלולים אלה בעלי בגרות ישראלית מהמגזר הערבי שבחרו ללמוד במסלול
בשפה העברית יחויבו בנוסף בבחינת ידע בעברית (יע"ל)
 .3אישור על ציון בבחינה הפסיכומטרית (מקור או זהה למקור)
על המועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה כפי שפורטו בסעיפים  1ו ,2-לעבור בחינה
פסיכומטרית .ציון הפסיכומטרי צריך להיות  500לפחות (ציון משולב  540לפחות).
 .4ציון משולב – לבעלי תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי
מועמדים יתקבלו על-פי ציון משולב של  540לפחות בסולם הציונים הפסיכומטרי של
ממוצע ציוני תעודת הבגרות ( 88לפחות) וציון פסיכומטרי ( 500לפחות).
 .5מצוינים להוראה  -לתכנית המצוינים יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב  630המוכיחים
הצטיינות ערכית.
 .6סל חיזוקים (ראה "מלגות והלוואות" " -מקצועות מועדפים" באתר המכללה)  -מסלולים:
חינוך יסודי ועל-יסודי בהתמחויות מדעי הטבע ,מתמטיקה ואנגלית יתקבלו מועמדים
על-פי ציון משולב של  585לפחות חייבים במבחן פסיכומטרי.
 .7גיל  -יתקבלו מועמדים שמלאו להם  18שנה (אם קיבלו פטור מצה"ל)  .תינתן עדיפות
ליוצאי צבא ,שירות לאומי או אזרחי.
 .8ועדת קבלה  -כל מועמד חייב לעבור ועדת קבלה וריאיון אישי.
מועמדים בעלי נתוני קבלה נמוכים מהנדרש יוכלו להתקבל לאחר שעברו ועדת קבלה
ויידונו בוועדת חריגים אשר תבדוק את קבלתם ללימודים בהתאם לשיקולי המכללה.
החל מאמצע חודש אפריל  .2017תופעל מערכת מסיל"ה (מערכת מיון שבוחנת התאמה
למקצוע הוראה) .מועמדים בעלי ציון משולב  539-525שיעברו בהצלחה את מבחן
מסיל"ה.

הערות לתנאי הקבלה  
 .1לימודי יסוד באנגלית
א .מטרת הקורס "אנגלית למטרות אקדמיות" היא להקנות לסטודנט כלים שיאפשרו לו
להתמודד עם מטלות אקדמיות בשפה האנגלית.
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אחד מתנאי הקבלה למכללה ציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון במבחן אמי"ר.
כל סטודנט חייב בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות עד הגעתו לרמת פטור .הסיווג
לרמות יעשה על-פי ציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או הציון במבחן אמי"ר.
על הסטודנט להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית (סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי)
עד סוף שנה א' אחרת ,לא יורשה לעבור לשנה ב'.
כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ג'.
ציון מעל  133בפסיכומטרי/אמיר''ם או מעל  233במבחן אמי''ר מקנה פטור מלימודי
אנגלית.

חלוקה לרמות לפי ציוני מבחני פסיכומטרי ,אמי''ר ואמיר''ם לסטודנטים
בשנה א':
תשלום

ציון הפסיכומטרי/
אמיר"ם
120-133

ציון אמי"ר

רמת אנגלית

220-233

מתקדמים ב'

ש"ש
( קורס שנתי)
 2ש"ש

100-119

200-219

מתקדמים א'

 4ש’’ס

כלול בשכר
הלימוד לתואר

85-99

185-199

בסיסי

 6ש’’ס

תשלום נוסף
עבור השעות

70-84

170-184

טרום בסיסי ב’

 6ש’’ס

תשלום נוסף
עבור השעות

60-69

160-169

טרום בסיס א’

 4ש"ש

תשלום נוסף
עבור השעות

כלול בשכר
הלימוד לתואר

 .1סטודנט שיתקבל למכללה ברמת "מתקדמים ב'" ויסיים את הקורס בציון משוקלל של
( 70כולל  60במבחן סיום) יקבל "פטור".
 .2כל סטודנט אחר ישולב ברמה לפי רמתו במבחן פסיכומטרי/אמי''ר/אמיר''ם ויצטרך
לעבור את כל השלבים עד לסוף רמת מתקדמים ב'.
 .3ציון עובר בקורס הוא  70המורכב משני תנאים :מ 60%-ציון כיתה ו 40%-מבחן (ציון
עובר במבחן.)60 -
⋅ סטודנט שלא עובד ומתפקד בקורס לא יקבל ציון עובר בקורס גם אם הציון במבחן
שלו מעל .60
⋅ סטודנט שנכשל בקורס יחזור על הקורס בשנה שלאחר מכן ולימודי האנגלית שלו
במכללה יתארכו בשנה.
הערה :שעות בתשלום ,הסטודנט יחויב בתשלום נוסף לשכ"ל  ₪ 570לכל שעה.
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קורסים מקוונים ללימוד אנגלית – דף מידע
פרויקט פיתוח קורסים מקוונים באנגלית לצרכים אקדמיים ,קם ביוזמת ובמימון הוועדה
לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) .הקורסים המקוונים ללימוד
עצמי פותחו על ידי "אקדמיה מקוונת" באוניברסיטה הפתוחה לטובת כלל מערכת ההשכלה
הגבוהה אשר זמינים ללא תשלום באתר  .http://study.onl.co.ilהקורסים מקנים
לסטודנטים כלים שיסייעו להם לקרוא באופן עצמאי מאמרים אקדמיים באנגלית .כל קורס
כולל הרצאות מצולמות ותרגולים מקוונים באנגלית לצרכים אקדמיים.
פותחו ארבעה קורסים מקוונים:
 .1קורס ברמת טרום בסיסי א'  -מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי
הפירוט הבא :ציון  169-150במבחן אמי"ר ,ציון  69-50במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי.
 .2קורס ברמת טרום בסיסי ב'  -מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני
לפי הפירוט הבא :ציון  184-170במבחן אמי"ר ,ציון  84-70במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי.
 .3קורס ברמת בסיסי  -מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי
הפירוט הבא :ציון  199-185במבחן אמי"ר ,ציון  99-85במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי.
 .4קורס ברמת מתקדמים א'  -מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי
הפירוט הבא :ציון  219-200במבחן אמי"ר ,ציון  119-100במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי.

מבנה הקורסים
כל אחד מארבעת הקורסים מורכב ממספר יחידות לימוד ,וכל יחידת לימוד מחולקת
לשיעורים .כל יחידת לימוד מבוססת על מאמר אקדמי באנגלית אשר מומלץ להוריד
למחשב האישי ולהדפיס .ההרצאות המצולמות מדגימות בצורה הדרגתית כיצד לקרוא את
המאמרים וכוללות גם תרגולים אינטראקטיביים ,ועל כן מומלץ לעיין במאמר תוך כדי צפייה
בהרצאות.
הערות
⋅ הקורס אנגלית מתקדמים ב' (המקנה פטור) אינו נכלל בקורסים אלה ועל הסטודנט
יהיה ללמוד ולסיים את הקורס בהצלחה במסגרת הלימודים במכללה.
⋅ הקורסים המקוונים מוצעים לסטודנטים כחלופה לצד הקורסים הקיימים במכללה
והסטודנטים יכולים לבחור בין קורס מקוון לבין קורס הקיים במכללה.
⋅ הקורסים המקוונים מוצעים ללמידה עצמאית .הם אינם מלווים בתמיכה פדגוגית נוספת
מלבד חומרי הלימוד המצויים באתר.
⋅ לימוד עצמי בעזרת קורס מקוון דורש משמעת עצמית גבוהה .אנו ממליצים לסטודנטים
לבדוק את תוכני קורסי האנגלית ברמה הרלבנטית להם באתר ,http://study.onl.co.il
ובעקבות זאת לשקול אם הם מעדיפים ללמוד באופן עצמאי קורס מקוון או בקורס
אנגלית שקיים במכללה.
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

הקורסים אינם מיועדים להכנת הלומדים לבחינות המיון החיצוניות מטעם המרכז
הארצי .כל הקורסים פתוחים לכל ,ומותאמים ללמידה עצמאית בכל הרמות.
הסטודנטים במכללה יוכלו ללמוד את הקורסים המקוונים בהתאם לרמה של כל אחד
ואחד (ללא מפגשי הנחיה או תמיכה) ולהירשם לבחינות מעבר רמה בלבד בקורסים
אלה.
הסטודנטים שיבחרו ללמוד בקורס המקוון יידרשו לעבור מבחן מעבר רמה בעלות של
 ₪ 300במכללה או לעבור שוב מבחן אמי"ר ,לאחר סיום הקורס המקוון.
במקרה של כישלון בבחינה ,אפשר יהיה לגשת לבחינת הרמה רק פעם נוספת בסמסטר
העוקב ,ובתשלום נוסף.
במקרה של שני כישלונות בבחינת מעבר הרמה ,יש ללמוד את קורס האנגלית במכללה
באותה רמה ולסיימו בהצלחה כדי להתקדם בלימודי האנגלית או להיבחן שוב בבחינת
המיון אמי"ר/אמיר"ם ולהשיג סווג לרמת אנגלית גבוהה יותר.

 .2סיווג בלשון עברית
כל הסטודנטים במסלולי ההכשרה להוראה חייבים בלימודי יסוד בשפת ההוראה .סיווג
הלומדים לרמות לימוד בלשון נעשה על-פי:
⋅ לנבחנים במבחן הפסיכומטרי – על-פי הציונים של הרכיב הלשוני במבחן הפסיכומטרי,
שיתקבלו באמצעות המרכז הארצי לבחינות.
⋅ למתקבלים שלא על פי מבחן הפסיכומטרי – מועמדים שיתקבלו ללימודים על
סמך ציוני הבגרות בלבד :על-פי ציון הלשון וההבעה בתעודת הבגרות שיציגו
המתקבלים.
⋅ מועמדים בעלי בגרות ישראלית מהמגזר הערבי שבחרו ללמוד במסלול בשפה העברית
יחויבו גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
⋅ הערה :תשלום עבור לימודי לשון עברית עד היקף של  4ש"ש כלול בשכר הלימוד
לתואר .כל שעת לימוד נוספת עד לרמת פטור תחויב בתשלום לכל  1ש"ש .עלות ש"ש
מתפרסמת בתקנון שכר לימוד לקראת תחילת שנת הלימודים.
⋅ החלוקה לרמות לימוד בלשון עברית/ערבית תהא על פי המפורט להלן:
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רמת
לימוד

מספר
ש"ש

ציון ברכיב המילולי בבחינה
הפסיכומטרית

ציון הלשון במבחן הבגרות

עברית

ערבית

עברית

ערבית

א’

6

90

82

70-75

80

ב’

4

91-120

83-103

76-92

81-104

ג’

2

121

104+

93

105
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 .3מבחן סף בכלים מתוקשבים
כל סטודנט המתחיל את לימודיו במכללה ,נדרש לעמוד במבחן סף שמטרתו לקבוע את
רמת השליטה שלו בהפעלת כלים מתוקשבים בציון של  70לפחות .מועד ומקום המבחן
יפורסמו בעת ההרשמה למכללה .כדי לסייע לסטודנטים שלא יעמדו בהצלחה במבחן
המיון הנזכר לעיל ,המכללה מציעה קורס מכין במימון עצמי של הסטודנט .מידע נוסף
אודות מועדי הבחינות ,תוכני הבחינה ועלות קורס ההכנה לבחינה מתפרסם באתר
המכללה בכתובת:

http://www.dyellin.ac.il/student/serviceadministration/boardexamination/exam.

הסטודנטים רשאים ,כמובן ,להתכונן למבחן בקורס מחוץ למכללה.

 .4ידע בשפה הערבית
מועמדים למסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית נדרשים נוסף לתנאי הקבלה ,להשיג
ציון  80לפחות בשפה הערבית בתעודת הבגרות ( 3יח"ל לפחות) ,או ציון  70לפחות בהיקף
של  4יחידות לימוד בשפה הערבית.

 .5מבחן ידע בשפה הערבית
כל המועמדים למסלול חינוך מיוחד בחברה הערבית (סטודנטים סדירים והסבת אקדמאים
להוראה) מחויבים במבחן כניסה בשפה הערבית .מועמדים שלא יעברו את הבחינה יחויבו
במכינת קיץ לפני תחילת הלימודים .המבחן אחיד לכל המכללות ,תוכני הבחינה :הבנת
הנקרא  ,30%ידע לשוני  ,40%הבעה בכתב  .30%ציון המעבר במבחן הינו .75
מידע אודות עלות המבחן ומועדיו יפורסם באתר האינטרנט של המכללה בכתובת:
 www.dyellin.ac.ilובמזכירות המסלול.

 .6סטודנטים במסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית
נוסף על תנאי הקבלה למכללה יחויבו בשליטה בעברית ברמה א-ב.
⋅ מבחן רמה בעברית יתקיים במהלך הקיץ .סטודנטים שאינם שולטים בעברית ברמה
א-ב ,יצטרכו ללמוד בקיץ באופן פרטי כדי לעמוד בהצלחה במבחן שיתקיים באחד
באוקטובר (רמה ב).
⋅ הסטודנטים יוכלו ללמוד באולפנים השונים בעיר או בקורס ללימודי העשרה בעברית
הפועל במכללה במסגרת המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות.

ידיעון הרשמה תשע"ח
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בחינת הכניסה הפסיכומטרית ,ידע בעברית יע"ל
ובחינת אמי"ר
הבחינה הפסיכומטרית

בחינת הכניסה הפסיכומטרית נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ,והיא אחידה
לכל המוסדות והחוגים המשתמשים בבחינה זו כאחד התנאים לקבלה ללימודים .ציון
הבחינה תקף לצורך דיון בקבלת המועמד במהלך  7שנים לפחות .לכן ,אין סיבה לדחות את
הבחינה למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למכללה.

מבחן יע"ל

 .1מועמדים למכללות שבהן שפת ההוראה היא עברית ,אשר יבחרו להיבחן בבחינה
הפסיכומטרית שלא בשפה העברית ,יחויבו להיבחן בבחינת ידע בעברית (בחינת
יע"ל).
 .2מועמדים בעלי בגרות ישראלית מהמגזר הערבי שבחרו ללמוד במסלול בשפה העברית
הזכאים לפטור ממבחן פסיכומטרי יחויבו גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).

ניתן להיבחן בבחינת יע"ל בתום הבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום נוסף) ,או להירשם
אליה בנפרד (בתשלום) במועדים המתאימים .מועמדים למכללות שבהן שפת ההוראה היא
ערבית ייבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה הערבית .תנאי העמידה במבחן יע"ל הוא ציון
 125ומעלה.

מבחן אמי"ר

מועמדים שהתקבלו ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד ,נדרשים להיבחן בבחינה בשפה
האנגלית כדי לאפשר לעמוד על רמת ידיעותיהם בתחום וכדי שיהיה אפשר לסווג אותם
לקורסי חובה באנגלית על פי הרמה שלהם.
נוהלי הרשמה למבחן אמי"ר  -ההרשמה לבחינת המיון באנגלית נפרדת מן ההרשמה
לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן ההרשמה למכללות .ערכת הרשמה ,המכילה טופס
הרשמה וחוברת הדרכה ,אפשר לרכוש בחנויות הספרים האוניברסיטאיות ,וכן בסניפי דואר
נבחרים המפורטים באתר רשות הדואר.

מועדי הבחינות

להלן המועדים של הבחינות הפסיכומטריות במהלך תקופת הרישום לשנת הלימודים
תשע"ח .בטבלה הבאה מופיעים הפרטים הבאים :מועדי הבחינות ,סוג הבחינה ,מועד סיום
ההרשמה ,שפת הבחינה ומיקומה הגיאוגרפי:
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מועד הבחינה

סוג הבחינה

( *6,9.4.2017ה’,א’)
י ,י”ג ניסן

פסיכומטרית

שפות הבחינה

סיום
ההרשמה**
עברית ,ערבית
22.2.2017

אמי”ר

אזורי הבחינה
אילת ,דרום ,י-ם ,מרכז ,צפון
דרום ,י-ם ,מרכז ,צפון

יע”ל
( *6.7.2017ה’)
י”ב תמוז

פסיכומטרית

22.5.2017

עברית ,ערבית,
משולב /אנגלית,
רוסית ,צרפתית,
ספרדית

אמי”ר

דרום ,י-ם ,מרכז ,צפון ,אצבע
הגליל
דרום ,י-ם ,מרכז ,צפון

יע”ל
(   4,5.9.2017ב’,ג’)
י”ג-י”ד אלול

פסיכומטרית

26.7.2017

עברית ,ערבית

אמי”ר

אילת ,דרום ,י-ם ,מרכז ,צפון
דרום ,י-ם ,מרכז ,צפון

יע”ל
(*15,17.12.2017ו’,א’) פסיכומטרית
כ”ז ,כ”ט כסלו
אמי”ר

1.11.2017

עברית ,ערבית

דרום ,י-ם ,מרכז ,צפון

יע”ל
אמי"ר -אנגלית מיון לרמות

יע"ל -ידע בעברית

במו"ת -בחינה בתנאים מותאמים

* בשפות ובבחינות המסומנות נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת)
** טופסי ההרשמה לכל מועד צריכים להגיע למרכז הארצי עד תאריך זה .ניתן להירשם
בהרשמה מאוחרת עד שבעה ימי עבודה לפני מועד הבחינה .ההרשמה המאוחרת היא
בתשלום של  150%מדמי הבחינה הרגילים .הטיפול בנושא זה יעשה ישירות עם מרכז
הזימונים.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל :המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ,מדור
לפניות הציבור

טל' ;02-6759555 :דוא"ל ,public@nite.org.il :כתובת אתרhttp://www.nite.org.il :

ידיעון הרשמה תשע"ח
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מידע כללי למועמד

נשמח להצטרפותך לקהל הסטודנטים הלומדים במכללת דוד ילין ולצוות המורים העתידי
של המדינה .נשמח לייעץ ולהסביר את הדברים ביתר פירוט ,הן בעל-פה והן בפגישת
היכרות במכללה.

לקבלת מידע ולרישום לוועדת קבלה נא להתקשר ליחידה לייעוץ ורישום בטלפון*3043 :
פקס ,02-6521628 :דואר אלקטרוניdy100@dyellin.ac.il :
שעות הקבלה :ימים א'-ה' .18:00 – 09:00
כתובתנו :המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
רח' מעגל בית המדרש  ,7בית הכרם ,ת"ד  ,3578ירושלים .9103501 ,המכללה ממוקמת במרכז
שכונת בית הכרם בירושלים.
דרכי הגעה מהתחנה המרכזית :רכבת קלה לתחנת החלוץ.
שנת הלימודים תחל ב :יום ראשון ,ב' בחשוון תשע"ח 22 ,באוקטובר .2017
הכנת מערכת שעות – סטודנטים שנה א' :סטודנט שהתקבל ללימודים והסדיר את שכר
הלימוד יוזמן על ידי מזכירות המסלול להכין מערכת שעות.

שכר הלימוד

גובה שכר הלימוד במכללה נקבע על-פי הנחיות משרד החינוך ,בהתאם לשכר הלימוד
הנהוג באוניברסיטאות .מידע נוסף מתפרסם ב"תקנון שכר לימוד" של המכללה ,אשר מופיע
באתר האינטרנט של המכללה בכתובת:
http://www.dyellin.ac.il/student/serviceadministration/tuition
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המסלולים להכשרת מורים במכללה
בשנת הלימודים תשע"ח מציעה המכללה את תכניות הלימודים האלה:
 .1מסלולי לימודים אקדמיים מאושרים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.ותעודת הוראה
(משך הלימודים  4שנים)*.
כל סטודנט במכללה משתייך הן למסלול והן לחוג התמחות.
המסלול מגדיר את שכבת גיל התלמידים שהסטודנט עתיד ללמד.
החוג מגדיר את תחום הדעת שהסטודנט מבקש להתמחות בו.
המסלולים:
א .מסלול גננות
ב .מסלול גננות חינוך מיוחד (גן)
ג .מסלול גננות בחברה הערבית (גן)
ד .מסלול יסודי (לכיתות א'-ו')
ה .מסלול יסודי ("בגישת ולדורף")
ו .מסלול לחינוך מיוחד גילאי  21 – 6ולחינוך רגיל כתות א' – ו'
ז .מסלול על-יסודי (לכיתות ז'-י')
ח .מסלול חינוך מיוחד בחברה הערבית
ט .מסלול להכשרת מורים לתלמידים בעלי מוגבלויות מורכבות (מלמ"מ)
י .תכנית רג"ב להכשרת מצוינים
חוגי התמחות:
כל סטודנט חייב בהתמחות אחת במסלולים :גננות ,חינוך יסודי ומלמ"מ ,בנוסף חייבים
בהתמחות כוללת נוספת המורכבת משתי חטיבות ובמסלול גננות שלוש חטיבות.
סטודנט שבחר במסלולים :חינוך מיוחד או על-יסודי חייב בשתי התמחויות (להוציא
התמחות מורחבת במתמטיקה או בביולוגיה-כימיה במסלול העל-יסודי).
 .2לימודי תואר שני ותעודת הוראה  - ** M.Teachהתכנית מיועדת לאקדמאים שסיימו
לימודי תואר ראשון ללא תעודת הוראה באחד מתחומי הדעת הנלמדים בבתי הספר העל
יסודיים המעוניינים בהסבה מקצועית לקריירה בתחום ההוראה והחינוך בישראל.
מקצועות ההכשרה (תחומי הדעת) בתכנית  M.Teachמוסמך בהוראה :אנגלית,
ביולוגיה-כימיה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,לשון עברית ,מקרא ,מתמטיקה ,מתמטיקה-
פיזיקה ,ספרות ,ערבית ,תיאטרון ודרמה ,תקשורת.
* את השנה הרביעית ניתן לפרוס על פני שנתיים.
** המכללה קיבלה אישור פתיחה ופרסום של תכנית ה M.Teach-מאת המועצה להשכלה גבוהה .הענקת
התואר מותנית באישור המל"ג.

ידיעון הרשמה תשע"ח

27

 .3המכון לחינוך ריפויי לבעלי תואר אקדמי לקבלת תעודת הוראה (משך הלימודים עד
שנתיים)*  -תכנית להכשרת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד .במסגרת הלימודים
במכון ניתן להרחיב את ההסמכה לתחום חינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים.
 .4המכון לחינוך פתוח ניסויי (חפ"ן) – במסגרת המסלול היסודי.
 .5לימודים לתעודת הוראה לבעלי תואר אקדמי (משך הלימודים עד שנתיים)*
הכשרה לקראת תעודת הוראה היא במסלולים הבאים :גננות ,יסודי ,על-יסודי .כל
סטודנט חייב בנוסף ללימודי החינוך במסלול בו בחר להתמחות בחוג אחד לפחות.
 .6שנה א' מתוגברת לבעלי תעודת בגרות מחו"ל.
 .7לימודי הרחבת הסמכה למורים בפועל המעוניינים בתעודת הוראה נוספת :מסלול נוסף
או התמחות נוספת.
 .8לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.לבעלי תעודת "מורה מוסמך בכיר"
במסלולים האקדמיים.
*
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בעלי תואר שני במקצועות ההוראה יוכלו לקבל תעודת הוראה במסלול לחטיבת הביניים עד לכיתה י"ב.
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מבנה הלימודים לתואר " ,B.Ed.בוגר בהוראה"
ותעודת הוראה*
היקף הלימודים ארבע שנות לימוד.
רכיבי הלימודים

היקף שעות

הכשרה להוראה
לימודי חינוך
דידקטיקה
אוריינות מחקר בחינוך
עבודה מעשית

 36 – 30ש"ש

 26ש"ש

התמחות א’ **

 26ש"ש
או
 30ש"ש

התמחות ב’
או
חטיבות

 16 - 10ש"ש

לימודי יסוד והעשרה
לימודי שפת ההוראה לרמת פטור
לימודי אנגלית לרמת פטור
לימודי אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת לרמת פטור
לימודי תרבות ומורשת עם
העשרה כלל מכללתית
קורס עזרה ראשונה
קורס זהירות בדרכים ,בטחון ובטיחות
* תכנית הלימודים כפופה לשינויים עפ"י קביעה של משרד החינוך והמל"ג.
** היקף התמחות מורחבת (במתמטיקה או בביולוגיה-כימיה) הוא  48ש"ש.
התמחות באנגלית  32ש"ש.

ידיעון הרשמה תשע"ח
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המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד”ר ניקול
בן נון
ד"ר אביבה
בר ניר
ד”ר אפנאן
מסארווה

הגב’ זיוה סהר
(ג"ר)
הגב’ לאה צדיק
(ח"מ)
הגב’ חנה כהן

מזכירת המסלול ראש המסלול טלפון
()02
6558140
ד”ר ניקול
הגב’ זיוה סהר
בן נון

6558140
6558133

6558134

דואר אלקטרוני

msafnan@dyellin.ac.il

nicol_bn@dyellin.ac.il
barnir@dyellin.ac.il

nicol_bn@dyellin.ac.il

מסלולי ההרשמה לתואר" ,B.Ed.בוגר בהוראה" ותעודת הוראה

שנים /תואר
מסלולי הרשמה קוד התמחויות*
היקף
מסלול
4
 12התמחות גיל רך ( 26ש"ש ) +
גננות
B.Ed.
חטיבות ( 30ש"ש) חינוך מיוחד  10ש"ש ,שנים
95
מדעים ומתמטיקה  10ש"ש ,בחירה
מתוך שתי חטיבות :מדעי הרוח  10ש"ש ש"ש
או אמנויות ותקשורת  10ש"ש.
התמחות גיל רך ( 26ש"ש) +
גננות חינוך
 4שנים B.Ed.
10
התמחות חינוך מיוחד ( 26ש"ש) +
מיוחד
חטיבות ( 20ש"ש) מדעים ומתמטיקה 117 10
0-6
ש"ש  +בחירה מתוך שתי חטיבות :מדעי ש"ש
הרוח  10ש"ש או אמנויות ותקשורת
 10ש"ש.
 12התמחות גיל רך ( 26ש"ש ) +
גננות בחברה
 4שנים B.Ed.
חטיבות ( 30ש”ש) חינוך מיוחד  10ש”ש,
הערבית
95
מדעים ומתמטיקה  10ש”ש ,בחירה
מתוך שתי חטיבות :מדעי הרוח  10ש”ש ש"ש
או אמנויות ותקשורת  10ש”ש.

 32התמחות בחירה מחוגי הלימוד (26
יסודי א’-ו’
smadarg@dyellin.ac.il
 4שנים B.Ed.
6558138
סמדר
ד"ר
מורלי
מגי
הגב’
ש"ש) +
גלילי
95
שתי חטיבות ( 30ש"ש) חטיבת ליק"ל
 15ש"ש  +חטיבת בחירה בהיקף של  15ש"ש
ש"ש מחוגי הלימוד.
 4שנים  B.Ed.הגב’ שיבא בסט הגב’ יעלה
 32שתי התמחויות או
יסודי ,תכנית
yaela62@dyellin.ac.il 6587513
חודציזן
93
התמחות  +חטיבות.
מרוכזת ועובד
ש"ש
חינוך א’-ו’
naamar@dyellin.ac.il 6587503
 4שנים  B.Ed.הגב’ שיבא בסט הגב’ נעמה
 32התמחות בחירה מחוגי הלימוד (26
חינוך יסודי
שפירא
ש"ש) +
(“בגישת
שתי חטיבות ( 30ש"ש) חטיבת ולדורף 95
ולדורף")
 15ש"ש  +חטיבת בחירה בהיקף של  15ש"ש
ש"ש מחוגי הלימוד.
* התמחויות :התמחות היא בהיקף לימודים של  26ש"ש פרט להתמחות באנגלית בהיקף של  32ש"ש או התמחות מורחבת בהיקף לימודים של  48ש"ש.
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6558133
 4שנים  B.Ed.הגב’ לאה צדיק ד"ר אביבה
 68התמחות חינוך מיוחד ( 26ש"ש) +
חינוך מיוחד
barnir@dyellin.ac.il
בר ניר
עד 101
התמחות בחירה מחוגי הלימוד (26
גילאי 21 – 6
ש"ש) או חטיבות ( 15ש"ש בכל חטיבה) .ש"ש
וחינוך רגיל
הלומדים בתכנית חטיבות אינם חייבים
כיתות א’ – ו’
בהתנסות מעשית במסלול לחינוך
היסודי.
6558138
 42שתי התמחויות בחירה מחוגי הלימוד  4שנים  B.Ed.הגב’ מגי מורלי ד"ר יוסי
על-יסודי
yossig@dyellin.ac.il
גודוביץ
עד
(כל התמחות  26ש"ש) או התמחות
ז'-י'
97
מורחבת ( 48ש"ש).
ש"ש
6558138
 4שנים  B.Ed.הגב’ מגי מורלי ד"ר יוסי
 57התמחות בחירה מחוגי הלימוד (26
על-יסודי
yossig@dyellin.ac.il
6558135
גודוביץ
עד
ש"ש) +
משלב חינוך
barnir@dyellin.ac.il
ד"ר אביבה
97
התמחות חינוך מיוחד ( 26ש"ש).
מיוחד ,כיתות
בר ניר
ש"ש
ז’-י’ בחינוך רגיל
וכיתות ז’ – י’
בשילוב חינוך
מיוחד
ד"ר יאסר
 40התמחות חינוך מיוחד ( 26ש"ש)  +שתי  4שנים  B.Ed.הגב’ חנה כהן
חינוך מיוחד
nadeem@dyellin.ac.il 6558134
סנדוקה
חטיבות ( 30ש"ש) חטיבה בחוג לערבית 95
בחברה הערבית
ש"ש
 15ש"ש  +חטיבה במדעים ומתמטיקה
א’-י’’ב
בהיקף של  15ש"ש.
ד"ר אורלי
 4שנים  B.Ed.הגב’ זיוה סהר
 51התמחות חינוך מיוחד מלמ"מ  +שתי
מורים
ogenesis@dyellin.ac.il 6558140
עידו
95
חטיבות ( 30ש"ש) חטיבת מדעים 15
לתלמידים
ש"ש
ש"ש  +חטיבה בין תחומית בהיקף של
בעלי מוגבלויות
 15ש"ש.
מורכבות
(מלמ"מ)
א’-י’’ב
ד"ר מיכל
תכנית בין מסלולית.
מצוינים להוראה
myuval@dyellin.ac.il 6558151
במהלך B.Ed.
יובל
 3שנים
* התמחויות :התמחות היא בהיקף לימודים של  26ש"ש פרט להתמחות באנגלית בהיקף של  32ש"ש או התמחות מורחבת בהיקף לימודים של  48ש"ש.

תכנית הלימודים כפופה לשינויים עפ"י קביעה של משרד החינוך והמל"ג .פרטים נוספים באתר המכללה – www.dyellin.ac.il
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ראש התמחות
ד"ר אליזבת קרבונן
ד"ר ניקול בן נון
פרופ’ נעמי לוי-וינר
ד"ר יעקב דויטש
פרופ’ רויטל סלע שיוביץ
ד"ר עירית השכל שחם
ד"ר חגית טישלר
ד"ר מרלה פרנקל
ד"ר שמשון בן-דרור
ד"ר נורית נתנאל
ד"ר יערה מוגדם
ד"ר יערה מוגדם

קוד
התמחות
062-00
663-00
947-00
013-00
009-00
032-00
083-00
026-00
087-00
035-00
480-00
506-00
068-00
658-00
072-00

ניתן לשלב
במסלולים
32,42,57,68,36
10,12
32
32,42,57,68,36
57 ,42
32,42,57,68,36

שם התמחות

אנגלית

גיל הרך

חינוך מבוגרים

היסטוריה ומחשבת ישראל

חינוך בלתי פורמאלי

לשון עברית

מדעי הטבע (יסודי) ביולוגיה-כימיה (על-יסודי) 32,42,57,68,36
32,42,57,68,36
32,42,57,68,36
32,42,57,68,36
32,68,36
57 ,42
32,42,57,68,36,40
32,42,57,68,36
10,57,68

מקרא

מתמטיקה-פיזיקה

ספרות

החוג לאומנויות  -שילוב אומנויות

החוג לאמנויות  -תיאטרון ודרמה

ערבית

תקשורת

חינוך מיוחד

חוגי ההתמחויות*
דוא"ל
karvonen@dyellin.ac.il
nicol_bn@dyellin.ac.il
naomi_w@dyellin.ac.il
yaacovd@dyellin.ac.il
revitalse@dyellin.ac.il
irithaskel@dyellin.ac.il
chagitti@dyellin.ac.il
prenkelda@dyellin.ac.il
sbendror@dyellin.ac.il
nonan@dyellin.ac.il
yaaramo@dyellin.ac.il
yaaramo@dyellin.ac.il

ד"ר מוחמד אבו סמרה
ד"ר אלעד פיכמן
ד"ר אביבה בר ניר

abusamra@dyellin.ac.il
elfich@dyellin.ac.il
barnir@dyellin.ac.il

* הלימודים בהתמחויות הם חלק מהיקף שעות הלימוד שנקבעו במסלולים.

קוד מסלול

מסלולי ההרשמה
גננות

12

גננות חינוך מיוחד

10

גננות בחברה הערבית

12

יסודי א’-ו’

32

חינוך מיוחד  -גילאי  21-6בחינוך המיוחד ,כיתות א’-ו’ ברגיל

68

על-יסודי ז’-י’

42

על-יסודי משלב חינוך מיוחד  -כיתות ז'-י' בחינוך רגיל ,כיתות ז’-י’ בחינוך מיוחד

57

חינוך מיוחד בחברה הערבית

40

מלמ"מ – מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות א’ -יב’

51

תכניות בין-מסלוליות*
דוא"ל

תכנית

מרכז התכנית

טלפון

חינוך לקיימות

מר אייל בלוך
ד"ר מיכל יובל

050-4260393
052-5441942

ebloch@dyellin.ac.il
myuval@dyellin.ac.il

המרכז ללימודי נשים ומגדר ד"ר לילי זמיר

02-6587508

lilyzami@dyellin.ac.il

* תכנית הלימודים היא תוספת לתכנית הלימודים שהסטודנט לומד בה ומיועדת לכל
תלמידי המסלולים והחוגים השונים במכללה.
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השלמת לתואר " B.Ed.בוגר בהוראה" והרחבת הסמכה*

התמחויות

גיל הרך

קוד
מסלול

12

גננות

טלפון
()02

דוא"ל

לבעלי תעודת מורה מוסמך/בכיר או סטודנטים ותיקים שלא סיימו חובותיהם לתואר
 B.Ed.הגב’ זיוה סהר

על-יסודי משלב
חינוך מיוחד
כיתות ז’-י’ בחינוך
רגיל ובחינוך
המיוחד ברגיל

מסלולי הרשמה

תואר מזכירת המסלול ראש המסלול
ד"ר ניקול בן נון

6558140

יסודי
א’-ו’

nicol_bn@dyellin.ac.il
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6558138

ד"ר סמדר גלילי

smadarg@dyellin.ac.il

ד"ר אביבה בר ניר

חינוך מיוחד
לגילאי 21-6

6558133

68

barnir@dyellin.ac.il

על-יסודי
ז’-י’

ד"ר יוסי גודוביץ

42

6558138

שתי התמחויות  B.Ed.הגב’ מגי מורלי
או התמחות
+חטיבות
חינוך מיוחד  B.Ed. +הגב’ לאה צדיק
התמחות נוספת
שתי התמחויות  B.Ed.הגב’ מגי מורלי

yossig@dyellin.ac.il

57

40

51

התמחות +
חינוך מיוחד

חינוך מיוחד +
חטיבות

חינוך מיוחד
מלמ"מ

 B.Ed.הגב’ מגי מורלי
הגב’ לאה צדיק

 B.Ed.הגב’ חנה כהן
 B.Ed.הגב’ זיוה סהר

ד"ר יוסי גודוביץ
ד"ר אביבה בר ניר

ד"ר יאסר סנדוקה
ד"ר אורלי עידו

6558138
6558133

6558134
6558140

yossig@dyellin.ac.il
barnir@dyellin.ac.il

nadeem@dyellin.ac.il

ogenesis@dyellin.ac.il

חינוך מיוחד
בחברה הערבית
א'-י"ב
מורים לתלמידים
עם מוגבלויות
מורכבות -מלמ"מ
א’-י’’ב

* תכנית הלימודים להשלמה לתואר בוגר תיקבע ע"י ראש המסלול וראשי ההתמחויות .כל סטודנט יקבל בכתב את היקף
ההשלמה הנדרשת.

הדרישות להרחבת הסמכה לבעלי תעודת הוראה
הרחבת הסמכה מיועדת לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה המבקשים לקבל תעודת
הוראה נוספת .הרחבת הסמכה לוקחת בחשבון את הניסיון שיש למורה בהוראה בפועל
ואת הבסיס הדיסציפלינארי הקודם שלו .הלוחות שלהלן מפרטים את דרישות הלימודים
לתוספת תעודת הוראה בתחום הוראה ו/או חטיבת גיל נוספת .הלוחות משקפים את
המתווים החדשים המוצגים בדוח זה .השלמת שעות תהיה על בסיס הידע הקודם שנלמד
ותקבע על ידי המוסד בהתאם ללוחות שלהלן.
א .הרחבת הסמכה - :לתחום הוראה קרוב באותה שכבת גיל.
 מתחום רב-גילי לתחום הוראה קרוב.תחומי לימוד

ידע דיסציפלינארי

ניסיון
ניסיון בהוראה של  4שנים
לפחות
ניסיון בהוראה של עד  3שנים
כולל

השלמה ל 15-ש"ש

ללא ניסיון בהוראה

התמחות
גילאית

דידקטיקה
ומתודיקה

התנסות
מעשית

_

 2ש"ש

 1ש"ש

_

 2ש"ש

 2ש"ש

_

 4-3ש"ש

 3ש"ש

ב .הרחבת הסמכה - :לתחום הוראה שאינו קרוב באותה שכבת גיל.
תחומי לימוד

ידע דיסציפלינארי

ניסיון
ניסיון בהוראה של  4שנים
לפחות
ניסיון בהוראה של עד  3שנים
כולל
ללא ניסיון בהוראה

השלמה ל 18-ש"ש

התמחות
גילאית

דידקטיקה
ומתודיקה

התנסות
מעשית

_

 2ש"ש

 1ש"ש

_

 2ש"ש

 2ש"ש

_

 4-3ש"ש

 3ש"ש

ידיעון הרשמה תשע"ח
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ג .הרחבת הסמכה - :באותו תחום הוראה או בתחום הוראה קרוב מיסודי לעל יסודי.
 לתחום הוראה שאינו קרוב בחטיבת גיל אחרת. מרב–גילי לתחום הוראה שאינו קרוב בשכבת גיל יסודי או עליסודי.
תחומי לימוד

ידע דיסציפלינארי

ניסיון
ניסיון בהוראה של  4שנים
לפחות
ניסיון בהוראה של עד  3שנים
כולל

השלמה ל 26-ש"ש

ללא ניסיון בהוראה

ד .הרחבת הסמכה:

ידע דיסציפלינארי

ניסיון
ניסיון בהוראה של  4שנים
לפחות
ניסיון בהוראה של עד  3שנים
כולל

--

ללא ניסיון בהוראה

 4ש"ש

 2ש"ש
לפחות

 2ש"ש

 4ש"ש

 4-3ש"ש

 3ש"ש

התמחות
גילאית

דידקטיקה
ומתודיקה

התנסות
מעשית

 4ש"ש

 2ש"ש
לפחות

 1ש"ש

 4ש"ש

 2ש"ש
לפחות

 2ש"ש

 4ש"ש

 4-3ש"ש

 3ש"ש

 -לתחום הוראה קרוב מעל יסודי ליסודי.

תחומי לימוד

ידע דיסציפלינארי

ניסיון
ניסיון בהוראה של  4שנים
לפחות
ניסיון בהוראה של עד  3שנים
כולל

השלמה ל 15-ש"ש

ללא ניסיון בהוראה
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 4ש"ש

 2ש"ש
לפחות

 1ש"ש

 -באותו תחום הוראה מעל יסודי ליסודי.

תחומי לימוד

ה .הרחבת הסמכה:

התמחות
גילאית

דידקטיקה
ומתודיקה

התנסות
מעשית

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

התמחות
גילאית

דידקטיקה
ומתודיקה

התנסות
מעשית

 4ש"ש

 2ש"ש
לפחות

 1ש"ש

 4ש"ש

 2ש"ש
לפחות

 2ש"ש

 4ש"ש

 4-3ש"ש

 3ש"ש

הערות משלימות ללוחות הרחבת הסמכה:
" .1תחום הוראה קרוב" הוא דיסציפלינת הוראה מתוך אותו מקבץ מדעי (מדעי הרוח,
החברה ,הטבע ,מדויקים  ,שפות ,אומנויות וכדומה).
 .2התמחות גילאית – לימודים פדגוגים תלויי גיל.
 .3בכל מקרה של לימודים להרחבת הסמכה ,לפחות  50%של הלימודים יתקיימו במוסד
שמעניק את תעודת ההוראה.
 1 .4ש"ש עבודה מעשית – למורה בעל ניסיון בהוראה של לפחות  4שנים יכלול :צפייה
במורה חונך ,הוראה של  3שיעורים לפחות ,ושיעור מבחן.
 .5למורה המלמד בפועל (במשך שנתיים לפחות) את הדיסציפלינה בה הוא מבקש להרחיב
את הסמכתו ,ניתן יהיה להכיר עד  4ש"ש בלימודי הדיסציפלינה.
 .6למורה המלמד בפועל (במשך שנתיים לפחות) בחטיבת הגיל בה הוא מבקש להרחיב את
הסמכתו ,ניתן יהיה להכיר עד  4ש"ש בהתמחות הגילאית.
 .7כללי הרחבת הסמכה אינם חלים על מעבר ממסלול גן למסלול ביה"ס וההפך ,וכן
ממעבר מחינוך מיוחד במסגרות של החינוך המיוחד למסלול גילאי רגיל וההפך .במקרים
כנ"ל ,הדרישות המחייבות הן כל הדרישות המפורטות בנספח  2לעיל (לימודי השלמה
הנדרשים לקבלת תעודת הוראה לאקדמאים).

לימודי המשך לתואר " ,B.Ed.בוגר בהוראה"
למורים בפועל ב"אופק חדש"
היקף הלימודים הנדרש לתואר אקדמי B.Ed.
סוג תעודת
הוראה קודמת

סך שעות
בש"ש

סך שעות בשעות
בודדות

א מורה מוסמך

56

1,680

300%

ב מורה מוסמך בכיר בצבירה

40

1,200

300%

32

960

200%

540 – 480

100%

ג

מורה מוסמך בכיר מכללתי לא
אקדמי

ד מורה מוסמך בכיר בתקופה בה 18 – 16
המכללה במעמד אקדמי

גובה שכ"ל
מכסימאלי

ידיעון הרשמה תשע"ח
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הכשרת אקדמאים להוראה
 .1הכשרתם של אקדמאים להוראה מתקיימת באותם מסלולים והתמחויות הכלולים
במבנה המוסדי שאושר למכללה .בתכנית זו ניתן לבחור ממגוון תחומי הלימוד במכללה
במסלולים – גננות ,יסודי ,על-יסודי ,מלמ"ם ,ולבעלי תואר שני או שלישי תעודת הוראה
לתיכון ,וממגוון ההתמחויות הקיימות במכללה בנוסף ,לימודי המכון לחינוך ריפויי ע"ש
רחל שזר – תכנית להכשרת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד ,חינוך פתוח ניסויי-
חפ"ן ,מחנכים טיפוליים בעזרת בעלי חיים.
 .2בהכשרה למרכיבים האלה :לימודי חינוך ,לימודי התמחות ,לימודי דידקטיקה והתנסות
בהוראה.
 .3אקדמאים בוגרי מוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית ,המבקשים להתקבל
ללימודים לתעודת הוראה במכללה/מסלול ששפת ההוראה היא עברית ,חלה עליהם
חובת בחינת ידע בעברית (יע"ל).

תנאי קבלה

⋅ בעלי תואר  B.A.מאוניברסיטה המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים
לתואר  75ומעלה.
⋅ בעלי תואר  B.A.בתחום מדעי הטבע מאוניברסיטה המוכרת על-ידי המועצה להשכלה
גבוהה ממוצע ציונים לתואר  70ומעלה.

38
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גיל רך

12

32

32

42

גננות

יסודי
א’-ו’

הכשרת אקדמאיים בחינוך
היסודי א’ -ו -חפ"ן

על-יסודי
ז’-י’

חינוך מיוחד בחברה הערבית
א’-י’’ב

הכשרת אקדמאים להוראה*
1-2

לפי ההתמחויות
במכללה
לפי התמחויות
במכללה
לפי התמחויות
במכללה

40

51

מסלולי הרשמה

ראש המסלול
תעודת
הוראה
1-2
1-2
1-2

חינוך מיוחד
חינוך מיוחד מלמ"מ

דוא"ל

מזכירת
המסלול
הגב’ זיוה סהר
תעודת
הוראה
תעודת
הוראה
תעודת
הוראה

1-2
2

קוד התמחויות
מסלול

ד"ר ניקול בן נון
הגב’ מגי מורלי ד"ר סמדר גלילי
הגב’ מגי מורלי ד"ר דפנה שרב
הגב’ מגי מורלי ד"ר יוסי גודוביץ
הגב’ חנה כהן

תעודת
הוראה

שנות תואר
לימוד**

6558140
6558138
6558138
6558138
6558134

הגב’ זיוה סהר

טלפון
()02

nicol_bn@dyellin.ac.il
smadarg@dyellin.ac.il
daphnas@dyellin.ac.il
yossig@dyellin.ac.il
nadeem@dyellin.ac.il

ד"ר יאסר
סנדוקה
ד"ר אורלי עידו

motro@dyellin.ac.il

leaz@dyellin.ac.il

leaz@dyellin.ac.il

naomibinnun@dyellin.ac.il

ogenesis@dyellin.ac.il

6558140

המכון לחינוך ריפויי ע"ש
רחל שזר

מורים לתלמידים בעלי
מוגבלויות מורכבות (מלמ"מ)
א’-י’’ב

68

052-2384218

6558133

תעודת
הוראה

2

68

תעודת
הוראה

תכנית להכשרת
אקדמאים להוראה
בחינוך המיוחד
חינוך וסיוע בעזרת
בעלי חיים

הרחבת
הסמכה

הגב’ לאה צדיק ד"ר מיכל מוטרו

הגב’ לאה צדיק הגב’ נעמי בן נון

*** 2-3

מכון כרם

הרחבת הסמכה לחינוך וסיוע
בעזרת בעלי חיים
לבעלי תעודת הוראה בחינוך
המיוחד

46

מגוון התמחויות

3

תעודת
הוראה

ד"ר ענבר גלילי-
שכטר

6240450

inbarg@dyellin.ac.il
kerem@kerem.org.il

* כל המועמדים חייבים בתואר אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך והמל"ג (לא יתקבלו תארים אקוויוולנטיים שהוכרו לצורכי שכר).
** תכנית הלימודים תקבע סופית ע"י ראש המסלול וראשי ההתמחויות בהתאם ללימודים קודמים.
*** לחסרי תעודת הוראה בחינוך המיוחד ,שנתיים ראשונות תעודת הוראה במכון לחינוך ריפויי ע"ש רחל שז"ר בתוספת שנת הרחבת הסמכה (תוספת של
 14ש"ש בשנים א' ו-ב' בחינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים ,שנה ג'  18ש"ש .סה"כ  32ש"ש) .לבעלי תעודת הוראה בחינוך המיוחד שנתיים לימודים ( 14ש"ש
בשנה א' 18 ,ש"ש בשנה ב' סה"כ  32ש"ש).

היקף שעות הלימוד :הכשרה לתעודת הוראה היא בהיקף של  30ש"ש .סטודנט שהתואר הראשון שלו איננו בתחום ההכשרה
יחוייב בלימודי חוג.

תכנית הלימודים כפופה לשינויים עפ"י קביעה של משרד החינוך והמל"ג.

מכינות ולימודי הכנה לקראת תואר
ראשון

40

התכנית

ראש התכנית

טלפון

דוא"ל

המכינה הקדם-
אקדמית

גב’ ענת דביר

02-6558154

dvira@dyellin.ac.il

מכינה ייעודית
להוראה

גב’ ענת דביר

02-6558154

dvira@dyellin.ac.il

שנת העצמה –
מכינה לבני 30
ומעלה

גב’ יעלה חודציזן

02-6587513

yaela62@dyellin.ac.il

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
לצמוח אישית ,להתפתח מקצועית
ראשת המרכז :ד"ר טליה פלד-מרכוס
המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מציע מגוון
תכניות וקורסים מעוררי אתגר ועניין ,המתאפיינים בשילוב בין ידע עיוני עדכני לבין
התנסות בכלים פרקטיים חדשניים וישימים בשדה .בתכניות ובקורסים אלה יש כדי לספק
את הצרכים של מורים ועובדי הוראה בשדה ,להרחיב את הידע המקצועי שלהם ולהעמיקו,
ולפתח תחומי עיסוק חדשים.
צוות המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות של המכללה שם דגש על שירות ואיכות; מקצועיות
וחדשנות .כל אלו באים לידי ביטוי ביחס האישי המוענק לפונים וללומדים במסגרת בית
הספר ,במגוון התכניות המוצעות ומתחדשות ללא הרף ובמקצועיות סגל המרצים המלמדים
אצלנו.

תחומי הלימודים*

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה במסגרת “אופק חדש" ו"עוז לתמורה":
⋅ מורים בשנת עבודתם הראשונה
⋅ מורה חונך ומלווה ,דרגות 9 ,8-7 ,6-2
⋅ מגוון קורסים למורים בדרגות הגבוהות 9-7
⋅ סגני מנהלים
⋅ מקצועות התקשוב לעובדי הוראה
⋅ תכנית להתמחות במדידה והערכה חינוכית ,רכז שכבה ,רכז מקצוע ,מחנך כיתה ,רכזי
התאמות והבחנות
חינוך ,חינוך מיוחד והוראה
⋅ אנתרופוסופיה וחינוך בגישת ולדורף
⋅ הוראה מתקנת (מותאמת)
⋅ מחנכות ומחנכים בגן הילדים

⋅
⋅ הרחבת תעודת הוראה (פיזיקה ומדעים)
⋅ הסבת מורים עולים להוראת האנגלית
⋅ תכנית התאמה להוראה למטפלים במקצועות הבריאות
Professional English Tutoring

*חלק מהתכניות והקורסים מוכר במסגרת "אופק חדש"
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אימון ,הדרכה ,הנחיה וקהילה
⋅ הכשרת אנשי חינוך בשיטת "אייכה  -הורות מגדלת"
⋅ הכשרת מאמנים במגוון התמחויות“ :הורות ומשפחה"; "לקויות למידה וקשיי קשב
וריכוז"; "תזונה ואורח חיים בריא"
⋅ הנחיית קבוצות במערכות טיפוליות ,חינוכיות וקהילתיות ,בשילוב היבטים תנועתיים
⋅ ליצנות ככלי חינוכי ,טיפולי וקהילתי
⋅ מגדר ושוויון
עולמות הטיפול
⋅ הגינה המאפשרת  -גינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול
⋅ שילוב ביבליותרפיה ככלי מסייע בחינוך
⋅ מבוא לטיפול בטראומה
⋅ הכשרת מנתחי התנהגות יישומיים
⋅ עבודה עם הורים והדרכתם
⋅ הכשרת מנהלי טיפול ללקויי תקשורת בתפקוד גבוה (ASD( )Case Managers
אספרגר ועוד)שפה ,טקסט ,מידע וספרייה
⋅ אינטרנט ורשתות חברתיות ככלי עבודה
⋅ הכשרת ספרנים-מידענים ומנהלי ספריות
⋅ יידיש  -לא רק שפה זרה
⋅ סדנה לכתיבת סיפורי ילדים
⋅ ערבית מדוברת
⋅ עריכת לשון עברית
⋅ ( English Editingעריכת לשון אנגלית)
קורסי השלמה
⋅ מגוון קורסים להשלמת דרישות בתחומי הפסיכולוגיה
⋅ מכינת קיץ להשלמת שעות באמנות ובביבליותרפיה
⋅ השלמת ידע למנתחי התנהגות
לפרטים והרשמה:
טל' 02-6587541 ,02-6587528 :טלפקס02-6587522 :
מזכירות המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות02-6587520 ;02-6558121 ;02-6587542 :
כתובת באתר ;www.dyellin.ac.il :דוא"לhemshech@dyellin.ac.il :
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