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 תואר ראשון

 שש(-גן )לידה במסלול: גיל הרך תכנית לימוד

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed)  : בוגר בהוראהסוג תואר

 שש(-)לידהגן במסלול : חינוך יצירתי תכנית לימוד

 : הסמכהסטטוס

 (.B.Ed) בוגר בהוראה סוג תואר: 

 שש(-)לידהגן במסלול חינוך מיוחד תכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.B.Ed) בוגר בהוראה סוג תואר: 

 שש(-)לידהגן במסלול לימודים כלליים תכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.B.Ed) בוגר בהוראה סוג תואר: 

 ו'(-יסודי )א'במסלול מדעים תכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed) : בוגר בהוראה סוג תואר

 ו'(-)א' במסלול יסודי חינוךתכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.B.Ed) בוגר בהוראה סוג תואר: 

 ו'(-יסודי )א'במסלול  אנגליתתכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed) : בוגר בהוראה סוג תואר

 ו'(-יסודי )א'במסלול : מתמטיקה תכנית לימוד

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed)  : בוגר בהוראהסוג תואר

 ו'(-יסודי )א'במסלול  ספרותתכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.B.Ed) : בוגר בהוראה סוג תואר

 ו'(-יסודי )א'במסלול תרבות ישראל תכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.B.Ed)  בוגר בהוראהסוג תואר: 

 י"ב(-'טל יסודי )במסלול ע אמנויות העיצוב תכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 **(B.Ed.Des) בוגר בהוראת העיצוב סוג תואר:

 י'(-על יסודי )ז'במסלול  אמנויות התיאטרוןתכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 **B.Ed.F.A)אמנות )ה תבוגר בהורא סוג תואר:

 י"ב(-'טעל יסודי )במסלול מדיה דיגיטלית אמנות ותכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 **B.Ed.F.A)) האמנותבוגר בהוראת סוג תואר: 

 ב("י-'ל יסודי )טבמסלול עתקשורת וקולנוע תכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 **B.Ed.F.A)) ת האמנותבוגר בהוראסוג תואר: 

 י'(-על יסודי )ז'במסלול ביולוגיה תכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed) בוגר בהוראה סוג תואר: 

 י'(-על יסודי )ז'במסלול  היסטוריהתכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed) : בוגר בהוראה סוג תואר

 י'(-על יסודי )ז'במסלול ספרות תכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed) בוגר בהוראה סוג תואר: 

 י"ב(-'טל יסודי )במסלול עמחשבים ומערכות מידע תכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.B.Ed)  בוגר בהוראהסוג תואר: 

 י'(-על יסודי )ז'במסלול מקרא תכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed) : בוגר בהוראה סוג תואר

 י"ב(-'טעל יסודי )במסלול ניהול עסקי תכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.B.Ed) בוגר בהוראה סוג תואר: 

 ב("י-')אבמסלול רב גילאי חינוך גופני ותנועה תכנית לימוד: 

 הסמכה: סטטוס

 (.B.Ed)  : בוגר בהוראהסוג תואר

 ב("י-')א במסלול רב גילאיחינוך מיוחד תכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 ((.B.Edבוגר בהוראה סוג תואר: 

 ב("י-')אבמסלול רב גילאי מחול ותנועה תכנית לימוד: 

 הסמכהסטטוס: 

 **B.Ed.Dance))בוגר בהוראת המחול  סוג תואר:

 י'(-רב גילאי )ג'במסלול : אנגלית תכנית לימוד

 הסמכהסטטוס: 

 (.B.Ed)  : בוגר בהוראהסוג תואר
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 תעודות הוראה/הרחבת מסלול

 ע ניתן למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה )הסבת אקדמאים( בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. ”משנת הלימודים תש

 .למשרד החינוךבשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות 

 תואר שני

 אוריינות חזותית בחינוךתכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.M.Ed) : מוסמך בחינוך סוג תואר

 תחומית -הוראת מדעי הרוח בגישה רבתכנית לימוד: 

 הסמכה: סטטוס

 (.M.Ed) : מוסמך בחינוך סוג תואר

 חינוך מתמטי לבית הספר היסודיתכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.M.Ed) : מוסמך בחינוך תואר סוג

 : חינוך סביבתיתכנית לימוד

 : הסמכהסטטוס

 (.M.Ed) : מוסמך בחינוך סוג תואר

 : הערכה בחינוךתכנית לימוד

 הסמכה: סטטוס

 (.M.Ed) מוסמך בחינוך סוג תואר: 

 חינוך לפעילות גופנית ולבריאותתכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

  (.M.Ed) מוסמך בחינוךסוג תואר: 

 טכנולוגיה בחינוךתכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (.M.Ed) : מוסמך בחינוך סוג תואר

 : ניהול וארגון מערכות חינוךתכנית לימוד 

 : הסמכהסטטוס

 (.M.Ed)  : מוסמך בחינוךסוג תואר

 : הוראת מתמטיקה במסלול העל יסודיתכנית לימוד

 הסמכה זמנית: סטטוס

 (M.Teach)  המקצוע ראהמוסמך בהוסוג תואר: 

 ('י-'על יסודי )ז מוסמך בהוראה במסלולתכנית לימוד: 

 הסמכה: סטטוס

 (M.Teach) : מוסמך בהוראה סוג תואר

 ביבליותרפיה -: טיפול באמצעות אמנויות תכנית לימוד

 הסמכה: סטטוס

 (M.A.A.T) מוסמך באמנויות בטיפול באומנות סוג תואר: 

 יפול באמנות חזותיתט –: טיפול באמצעות אמנויות תכנית לימוד

 : הסמכהסטטוס

 (M.A.A.T) מוסמך באמנויות בטיפול באומנות סוג תואר: 

 טיפול בפסיכודרמה –טיפול באמצעות אמנויות תכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (M.A.A.T) מוסמך באמנויות בטיפול באומנות סוג תואר: 

 טיפול בתנועה –אמנויות טיפול באמצעות תכנית לימוד: 

 : הסמכהסטטוס

 (M.A.A.T) מוסמך באמנויות בטיפול באומנות סוג תואר: 


