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ביה"ס ללימודים מתקדמים מציע 
בחינוך  שני  תואר  מגוון תכניות 
להסמכת  ותכנית   )M.Ed (
אקדמאים )M.Teach( המשלבת 
עם  הוראה  לתעודת  לימודים 
לימודים לתואר שני לבית הספר 

העל יסודי.

  )M.Ed( תכניות המוסמך בחינוך
נועדות להעצמה של הידע ושל הניסיון של אנשי חינוך תוך 
היכרות עם תיאוריות עדכניות, עריכת מחקרים ויצירת ידע 
חדש. התכניות בלמידה והוראה וחינוך בעידן טכנולוגיות 
מידע מציעות לאנשי חינוך להתפתח כמובילים פדגוגיים 
ומקדמים של תהליכי שינוי במערכת. התכנית בחינוך גופני 
וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון מרחיבה את תחומי 
הידע והכישורים של מורים לחינוך גופני לקידום אוכלוסיות 
בסיכון. התכנית לייעוץ חינוכי מאפשרת לאנשי חינוך הכשרה 
מקצועית נוספת כיועצים במערכת. תכנית המוסמך בהוראה 
)M.Teach( מציעה לבוגרי אוניברסיטה לימודים לקראת 
הוראה בבית הספר העל יסודי והכשרה כאנשי חינוך המקדמים 

למידה בסביבות המורכבות של בית הספר.

הסגל האקדמי בביה"ס ללימודים מתקדמים מורכב מאנשי 
מקצוע בעלי ניסיון עשיר בעשייה ובמחקר החינוכי. הסגל 
מלווה את הלומדים בתהליכים הקבוצתיים ובהנחיה אישית 
במטרה ליצור סביבה מיטבית ללמידה ולהתפתחות מקצועית.

החוברת המצורפת מאפשרת הבנה מפורטת יותר על מהות 
התכניות ותנאי הקבלה אליה ומזמינה אותך להיות חלק 
מקהילת הלמידה של ביה"ס ללימודים מתקדמים במכללת קיי.

בברכה,
ד"ר אולז'ן גולדשטיין

ראש ביה"ס ללימודים מתקדמים
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תואר שני בייעוץ חינוכי
 )M.Ed(

הלימודים לתואר שני )M.Ed( בייעוץ חינוכי במכללת קיי 
מכשירים מורים, מורות וגננות כיועצות ויועצים חינוכיים 
במערכת החינוך בישראל בכלל ובאזור הנגב בפרט. התוכנית 
כוללת הכשרה מקצועית בייעוץ בהתאם לדרישות של השרות 
הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך ואגודת היועצים החינוכיים 

בישראל.

ההכשרה כוללת שעורים עיוניים ויישומיים שמטרתם הכשרת 
היועצת/יועץ ברמה המקצועית והאישית כדמות חינוכית 
יוזמת, עוסקת בייעוץ לתלמידים, למורים, להורים ולמערכת 

החינוך הבית ספרית.

משך הלימודים

שנתיים )ארבעה סמסטרים(

ימי הלימודים

יום ב' בין השעות 19:15-14:15

ויום ה' בין השעות 19:15-8:30
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י
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יע
י מבנה תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים
בייעוץ חינוכי

28 ש"ש

מיומנויות
ייעוץ

התנסות
בבתי הספר

מתודולוגיה
ומחקר

לימודי
תשתית

עבודת גמר
מחקרית

ייעוץ חינוכי ליחידים
בהתייחס לשונות וצרכים ייחודיים

------------------------------------------
ייעוץ חינוכי במערכת חינוך רב תרבותית
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תנאי קבלה

יתקבלו לתכנית הייעוץ החינוכי המועמדים הבאים:

מורים / גננות בעלי תואר ראשון  •
)B.Ed או B.A + תעודת הוראה(   

ציון ממוצע של 85 ומעלה בתואר הראשון  •

וותק בהוראה של שלוש שנים לפחות  •

שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד,  •

ניסיונו ותפקודו בבית הספר. דגש מיוחד יינתן   

להתנסויות הכוללות אינטראקציות בין אישיות   

מורכבות במערכת החינוך.  

עמידה בראיון קבלה  •

זכאות לתואר

הזכאות לתואר שני M.Ed בתוכנית לייעוץ חינוכי תינתן

לסטודנטים שישלימו את חובותיהם, כולל ההתנסות בשדה

)פרקטיקום( ויגישו עבודת גמר בציון טוב ומעלה.

)M.Ed( תואר שני בחינוך
למידה והוראה

התכנית מיועדת למורים המעוניינים לפרוץ גבולות ולקבל 
אחריות בכיוון של יוזמה ומנהיגות פדגוגית.

הלימודים בתכנית מבוססים על הניסיון ועל הידע הצבור של 
המורים, ופותחים בפניהם כיוונים חדשים במרחב הפעולה 

המקצועי.

מטרת התכנית לפתח מצוינות מקצועית בקרב הלומדים 
כמובילי שינוי וחדשנות במערכת.

בוגרי התכנית יהוו קבוצה מובילה של מורים חוקרים בתחום 
ההוראה וההכשרה להוראה.

הלמידה בתכנית בנויה סביב שלושה אשכולות:

זהות, תרבות וחברה - מוקד העוסק בהיבטים חברתיים  א. 
ותרבותיים של המקצוע ושאלות של התפתחות מקצועית.

מורים כיוצרי ידע - מוקד העוסק ביצירת ידע על ידי  ב. 
תכנון וביצוע מחקרי שדה לשם התפתחות מקצועית 

אישית וקידום המקצוע בכלל.

מפגש בין תיאוריה למעשה - מוקד העוסק בלמידה וברור  ג. 
משמעותן התיאורטית והמעשית של סוגיות מרכזיות 
ביקורתית  כמו: חשיבה  וההוראה  בתחומי הלמידה 
ויצירתית, הערכת תכניות חינוכיות, והוראה ולמידה בעידן 

של טכנולוגיות מתקדמות.

תהליכי הלמידה נעשים במסגרת של קהילת לומדים העוסקת 
בהבנת תהליכים של חינוך והוראה ומקיימת דיאלוג חוקר 
וביקורתי אל מול הנעשה בשדה וממצאי הספרות המחקרית.

משך הלימודים
שנתיים )ארבעה סמסטרים(

יום לימודים
יום ב' בין השעות 19:15-8:30
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בין תיאוריה ומעשה
10-11 ש"ש

תכנית הלימודים בלמידה והוראה

21 ש"ש

זהות, תרבות וחברה
4-5 ש"ש

מורים כיוצרי ידע
6-8 ש"ש

תנאי קבלהמבנה תכנית הלימודים

לתכנית למידה והוראה יתקבלו המועמדים הבאים:

מורים וגננות בעלי תואר ראשון  •

B.Ed או B.A + תעודת הוראה  

ציון ממוצע של 80 ומעלה בתואר ראשון  •

וותק בהוראה של שלוש שנים לפחות  •

שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד,   •

ניסיונו ותפקודו בבית הספר.  

עמידה בראיון קבלה  •

עמידה במבחן קבלה באנגלית  •

זכאות לתואר

הזכאות לתואר שני M.Ed בתכנית בלמידה והוראה 
תינתן לסטודנטים שישלימו את חובותיהם הלימודיים 

ויגישו עבודת גמר בציון טוב ומעלה.
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מבנה תכנית הלימודים
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)M.Ed.( תואר שני בחינוך
חינוך בעידן טכנולוגיות מידע

התכנית לתואר שני "חינוך בעידן טכנולוגיות מידע" נועדה 
ליצור תשתית מקצועית הנדרשת למורים בעידן הנוכחי, 

לפעול כסוכני שינוי ברמה האישית והמערכתית.

מטרות התכנית

•  לפתח ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי הנדרש למורה 

בעידן המידע  

להבין את קשרי הגומלין בין התפתחות הטכנולוגיה   •

לשינויים חברתיים תרבותיים והשלכותיהם לעשייה   

החינוכית  

לפתח מנהיגות בהובלת תהליכי הטמעה של טכנולוגיות   •

מידע בבתי ספר והשינוי התרבותי ארגוני הנדרש לכך  

משך הלימודים
שנתיים )ארבעה סמסטרים(

יום לימודים

ימי ב' בין השעות 17:30-8:30

בנוסף, בחופשת סמסטר יתקיימו שני סיורים 
לבתי ספר חדשניים.

תכנית הלימודים
חינוך בעידן טכנולוגיות מידע

21 ש"ש

הטמעת תקשוב בבתי הספר
ובמערכת החינוך

4 ש"ש

חברה ותרבות 
בעידן המידע

4 ש"ש

מתודולוגיה
3 ש"ש

עבודת גמר
2 ש"ש

למידה והוראה בסביבות 
מתוקשבות

8 ש"ש
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תנאי קבלה

א. אוכלוסיית היעד

בעלי תואר ראשון )B.Ed או B.A. + תעודת הוראה(.

העדפה לבעלי ניסיון קודם בהוראה/הפעלה של פרויקטים 
מתוקשבים.

ב. דרישות קדם

ציון משוקלל של 80 ומעלה בתואר הראשון  •

ניסיון של שלוש שנות וותק לפחות במערכת החינוך  •

מיומנויות בסיסיות בשימוש בטכנולוגיות מידע  •

שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד,   •

ניסיונו ותפקודו בבית הספר  

עמידה בראיון קבלה  •

ג. זכאות לתואר

הזכאות לתואר שני .M.Ed בתכנית תינתן לסטודנטים  

שישלימו את חובותיהם ויגישו את עבודת הגמר בציון   
טוב ומעלה.  

)M.Ed( תואר שני בחינוך
חינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון

תכנית התואר השני ב”חינוך גופני ובספורט לאוכלוסיות 
בהדרה ובסיכון” היא תכנית ייחודית ומרתקת, המזמנת 
לעוסקים בתחומים אלה אפשרות להכיר ולהתנסות בעבודה 

עם קהילות בהדרה.

מטרת התכנית להעמיק את הידע האקדמי של מורים 
לחינוך גופני ולספורט ולהרחיב את הכלים המקצועיים 
שברשותם, כדי שיוכלו להתמודד בהצלחה עם האתגרים 
הרבים הנדרשים בחינוכם של ילדים ובני נוער, שאינם 
משתלבים במסגרת הקונבנציונאלית של החינוך עקב 

בעיות חברתיות, פסיכולוגיות או גופניות.

הלימודים בתכנית מאפשרים מבט מעמיק ואינטגרטיבי על 
ההקשרים החברתיים של הפעילות הגופנית והפוטנציאל 
שלה לקידום קהילות בהדרה, בדגש על התחומים הבאים:

הספורט בראי חברתי - תחום זה עוסק בהיבטים השונים   .1
של הספורט בחברה והעמקת הידע ההיסטורי, סוציולוגי, 
פילוסופי ומערכתי של הספורט בחברה, תוך הדגשת 
הייחוד של התפקיד החינוכי חברתי של המורה לחינוך 

גופני כמקדם התנהגות נורמטיבית.

ספורט ותנועה לאוכלוסיות בהדרה - הלימודים בתחום   .2
זה מעשירים ומוסיפים ידע עיוני ומעשי לצורך העבודה 
עם אוכלוסיות מיוחדות אשר עקב מצוקות חברתיות, 

גופניות ו/או מנטאליות נמצאות בקהילות מודרות.

משך הלימודים
שנתיים )ארבעה סמסטרים(

יום לימודים
הלימודים יתקיימו בימי ד’ בשעות 8:30-19:15
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תנאי קבלה לתכנית

אוכלוסיית היעד: מורים לחינוך גופני. א. 

דרישות קדם ב. 

תואר ראשון בחינוך גופני B.Ed ותעודת הוראה  •

ציון ממוצע של 80 ומעלה בתואר הראשון  •

מורים בעלי תואר אקדמי והסמכה פדגוגית שלא בחינוך   *  
הגופני יידרשו קורסי השלמה בהיקף של עד 30 ש"ש 
ומקצועות מעשיים  גוף האדם  בתחומים של מדעי 

הרלוונטיים לספורט קהילתי.

ג. דרישות ניסיון

שלוש שנות וותק במערכת החינוך  •

רצוי ניסיון קודם בפעילות ספורטיבית כגון: אימון והדרכת  •

חוגים וקבוצות במסגרות הלא פורמאליות, אימון חוגי  

ספורט בבית ספר, ניהול מגמות ספורט בבית ספר, ניהול  

מחלקה לספורט ברשות מקומית.  

ד. זכאות לתואר

הזכאות לתואר שני M.Ed בתוכנית “חינוך גופני וספורט 
לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון” תינתן לסטודנטים שישלימו 

את חובותיהם ויגישו את עבודת הגמר.
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תכנית הלימודים
23 ש"ש

מבנה תכנית הלימודים

מתודולוגיה
4 ש"ש

לימודי בסיס
8 ש"ש

ספורט ותנועה
לאוכלוסיות בהדרה

4 ש"ש

ספורט בראי
החברה
5 ש"ש

לימודי תשתית
12 ש"ש

לימודי התמחות
9 ש"ש

עבודת גמר
2 ש"ש
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 M. Teach מוסמך בהוראה
תואר שני בהוראה + תעודת הוראה

לבית הספר העל יסודי

התקדמו במאה ה-21

תואר שני ותעודת הוראה המתמקדת בערכים ובמיומנויות 
של המאה ה-21: מקצועיות, מעורבות חברתית ולמידה 

מתקדמת, שיתופית ודיאלוגית

התכנית לתואר מוסמך בהוראה נועדה להכשיר מורים מובילים 
וסוכני שינוי שידעו לקדם למידה וליצור דיאלוג בסביבות 

המורכבות של בית הספר.

מטרות התכנית

להכשיר מורה שיתייחס לתפקידו כשליחות חברתית  •

ויפגין מעורבות בנעשה סביבו  

להכשיר מורה כאדם משכיל ויוצר ידע, חוקר שרואה  •

בידע מאפיין מרכזי של האדם, ובלמידה לאורך החיים  

מציאות חיים הכרחית במאה העשרים ואחת  

להכשיר מורה כמומחה מסתגל היודע לפתח  •

מיומנויות למידה ולקדם תהליכי למידה אצל תלמידיו   

בסביבות ובהקשרים משתנים  

להכשיר מורה שיחתור לקיים דיאלוג בונה עם תלמידיו  •

לצורך פיתוח וטיפוח של כל מרכיבי אישיותם  

משך הלימודים

שנתיים )ארבעה סמסטרים(

שנה א' יומיים לימודים בשבוע )ימים ב' ו-ג'(

שנה ב' יום בשבוע )יום ב'(

התנסות בהוראה

שנה א' ימים ב' ו-ג' בבקרים.

למורים בפועל ניתן לעשות תאום אישי לגבי יום ב'.

לימודי חינוך 18 ש"ש  
מוקד פדגוגי  •

מוקד זהות מקצועית  •
מוקד קהילתי חברתי  •

לימודי הוראה 15 ש"ש  
התנסות וחכמת המעשה  •

הוראת המקצועות  •
הערכה ותכניות לימודים  •

מבנה תכנית הלימודים

מוסמך בהוראה
33 ש"ש
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08-6402899 יחידת	רישום	וקבלה:	
08-6402777 מרכזיה:	

http://kaye.ac.il אתר	אינטרנט:	
medoffice@kaye.ac.il 	:אלקטרוני	דואר

פרטים והרשמה

המכללה	שומרת	לעצמה	את	הזכות	להכניס	שינויים	בכל	תתום	
לפרטים:	יחידת	רישום	וקבלה	בימים	א’-ה’	בשעות:

16:30-08:30,	קווי	אוטובוס	אל	המכללה	22,6

M
. T

ea
ch

א. תנאי קבלה לתכנית

B.Sc או B.A התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון  •

במקצועות ההוראה בבית הספר העל יסודי  

ציון ממוצע של 80 לפחות לבוגרי מדעי הרוח והחברה  •

ציון ממוצע של 70 לפחות לבוגרי מדעים  •

עמידה בראיון קבלה  •

ב. לימודי השלמה

סטודנטים חסרי רקע אקדמי בתחומים רלבנטיים  

ידרשו ללימודי השלמה, לפני התחלת לימודי התואר  

השני.  

ג. זכאות לתואר

הזכאות לתואר מוסמך בהוראה M.Teach תינתן  

לסטודנטים שישלימו את חובות הלימודים וההתנסות  

בהוראה בציון טוב ומעלה.  

מלגות

משרד החינוך* יעניק במשך שנתיים לכל סטודנט  

הלוואה מותנית מועדפת.  

פרטים והרשמה*בכפוף לתקנות משרד החינוך ותקנון שכר לימוד של המכללה

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל תחום.
לפרטים: יחידת רישום וקבלה בימים א'-ה'

בשעות: 16:30-08:30, קווי אוטובוס אל המכללה: 6, 22
08-6402899 יחידת רישום וקבלה: 
08-6402777 מרכזיה: 

http://kaye.ac.il אתר אינטרנט: 
medoffice@kaye.ac.il דואר אלקטרוני: 
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