מידעון

תואר שני
M.Ed.

המכללה האקדמית לחינוך

מכללת אורות ישראל
מייסודן של מכללת מורשת יעקב רחובות ומכללת אורות ישראל אלקנה

“הכשרת אישיות חינוכית הממזגת
קודש וחול ,תורה ומדע במלאכת
ההוראה ,בבואת השקפת עולמו
של מרן הראי”ה קוק זצ”ל.
יישומו של חזון זה נשען על
הצטיינות תורנית ,הצטיינות
אקדמית והצטיינות פדגוגית,
המשולבות זו בזו ונסמכות על
מחויבות לתורת ישראל ,לעם
ישראל ולארץ ישראל”
הרב פרופ’ נריה גוטל
נשיא המכללה

“יש לך זכות להצטרף למכללת
אורות ישראל ,לבניין ולפיתוח אישי,
להוראה ולחינוך תוך הצטיינות
תורנית ,אקדמית וחינוכית”
הרב ד”ר משה רחימי
ראש בית הספר ללימודי תואר שני
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מידעון

תואר שני
M.Ed.

בית הספר לתואר שני
בית הספר לתואר שני מצמיח את המחנך והמורה
הדתי תוך טיפוח אישיותו החינוכית ,העשרת עולמו
הרוחני ,הרחבת והעמקת ידיעותיו והשכלתו האקדמית,
ופיתוח מיומנותיו המקצועיות והמחקריות.

בבית הספר לתואר שני שלוש תכניות:

•
•
•

הוראת מקרא וספרות חכמים ,בקמפוס רחובות
ייעוץ חינוכי ,בקמפוס אלקנה
ניהול וארגון מערכות חינוך ,בקמפוס רחובות

כל התכניות נלמדות על ידי מיטב המרצים ,במחויבות
תורנית ,במצוינות אקדמית ,באווירה נוחה ונעימה
ובהפרדה מגדרית.
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מקרא
וספרות
חכמים
מטרת התכנית

התכנית להוראת מקרא וספרות חכמים (תנ”ך ותורה
שבעל פה) מקנה לבעלי תואר ראשון הרחבה והעמקה
של ידיעותיהם בתחומי התנ”ך וכתבי חז”ל .הידע
הבין-תחומי תורם לידיעותיו של הסטודנט וליכולתו
לתכלל ידע זה עם ההוראה בתחומי היהדות השונים.

קורסים

מרכזת תכנית הנשים
ד”ר מרים סקלרץ

miryamsk@orot.ac.il

מרכז תכנית הגברים
הרב יעקב מרגלית

yaakovm@orot.ac.il

מזכירת התכנית
גב’ שרה מונק

sara-m@orot.ac.il
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התכנית במקרא וספרות חכמים כוללת קורסים בתנ”ך,
כדוגמת דמויות מן המקרא בראי פרשנים ,הפרשנות
לדורותיה ,הרפואה המקראית ועוד; קורסים בתורה
שבעל פה ,כדוגמת עולם האגדה ,רפואה והלכה ,ריאליה
תלמודית ,ועוד; קורסים המשלבים תנ”ך ותורה שבעל
פה :פרשנות הלכתית על התורה ,בין הגות ופרשנות,
ספרות בית שני וספרות חז”ל וכדומה; קורסים המשלבים
היסטוריה ותנ”ך ו/או תורה שבעל פה :בתי כנסת ,מקוואות
ובתי עלמין עתיקים ,כתובות עתיקות ,קורסי חינוך ועוד.

מידעון

פרטי התכנית

התכנית לתואר שני במקרא וספרות חכמים היא
דו-שנתית (חד-יומית) .הלימודים מתקיימים
באווירה ביתית תומכת ובדיבוק חברים.

תואר שני
M.Ed.

תנאי קבלה

תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע ציונים ,85
שלוש שנות ניסיון בחינוך ועמידה בוועדת קבלה.

הלימודים מתקיימים
בימי א’ לנשים ובימי ד’ לגברים בקמפוס רחובות.

פרטים הרשמה

ponim@orot.ac.il | 1-800-500-210
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ייעוץ
חינוכי

מטרת התכנית
היועץ החינוכי אחראי לסייע לכל תלמיד בקידום התפתחותו
האישית ובריאותו הנפשית במגוון תחומים ,כולל הצלחתו
בביה”ס והכנתו לתפקוד נאות בשלבי החיים הבאים .להשגת
מטרה זו היועץ עובד ישירות עם התלמיד ועם משפחתו
וכן עוסק בפעילות מערכתית עם הצוות החינוכי .התכנית
לתואר שני בייעוץ חינוכי שואפת להעניק לסטודנט/ית ידע
עיוני ומחקרי רחב במדעי החינוך וההתנהגות שישמש בסיס
לבניית שיקולי דעת מקצועיים .כן שואפת התכנית לצייד את
הסטודנט/ית במיומנויות מקצועיות לעבודה עם תלמידים
ועם מגוון הגורמים המשפיעים על התפתחותו התקינה.

קורסים
התכנית כוללת לימודים תאורטיים ,סדנאות לפיתוח מיומנויות
מקצועיות ולפיתוח אישיות היועץ ,והתנסות מעשית בליווי
פרקטיקום .התכנית כוללת תכנים ייחודיים ,כגון טיפול נרטיבי,
אימון בייעוץ ,התפתחות קריירה ,התפתחות אמונה וזהות
דתית ,ועוד .התכנית מחייבת התנסות בייעוץ.
דגש מיוחד ניתן על סוגיות ייעוציות בחינוך הדתי.
הסטודנט משלב התנסות מעשית בשנות הלימודים.
ראש התכנית
פרופ’ ישראל ריץ’
saray@orot.ac.il

מזכירת התוכנית
גב’ שרה יעקובי

saray@orot.ac.il

מזכירת רישום לתכנית
גב’ שרון פרקש
rishum2@orot.ac.il
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התכנית מאופיינת באקלים מיטבי ,קבוצות לומדים מגובשות
ויחס הסגל חברי ומשתף ,בבחינת “איש את רעהו יעזורו
ולאחיו יאמר חזק”.

מידעון

פרטי התכנית

התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי היא דו-שנתית
(חד-יומית) .הלימודים מתקיימים באווירה ביתית
ותומכת ,בהפרדה מגדרית ובדיבוק חברים.

תואר שני
M.Ed.

תנאי קבלה

תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע ציונים ,85
שלוש שנות ניסיון בחינוך ועמידה בוועדת קבלה
הכוללת ראיונות ודינמיקה קבוצתית.

הלימודים מתקיימים
בימי א’ בקמפוס אלקנה.

פרטים והרשמה

ponim@orot.ac.il | 1-800-500-210
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ניהול
וארגון
מערכות
חינוך
מטרת התכנית

ראש התכנית
ד”ר דוד טאוב

taub.david@gmail.com

מרכז התכנית
הרב ראובן ספולטר
rspolter@orot.ac.il

מזכירת התכנית
גב’ שרה מונק

sara-m@orot.ac.il
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מנהל טוב ,העומד בראש מערכת חינוכית פורמלית ובלתי
פורמלית ,מנהיג את צוות בית הספר ,את תלמידי בית
הספר ואת הקהילה להשגת מצוינות חינוכית .לומדי
התכנית בניהול וארגון מערכות חינוך במכללת אורות
ישראל רוכשים ידע ומיומנויות לקבלת החלטות ולקביעת
מדיניות חינוכית .לימודים אלו מתבססים על תאוריות
ארגוניות והכרת מערכות החינוך תוך התייחסות לשיקולים
חינוכיים ,ערכיים ,כלכליים ,משפטיים ודתיים .הלימודים
מאפשרים להעריך ולמדוד את תוצרי החינוך ,לפתח
תכניות לימודים ולהכניס שינויים בפיתוח צוות בהתחשב
במשאבי האנוש העומדים לרשותם.

קורסים

הלימודים כוללים לימודים פרונטליים ,מקוונים ,סדנאות,
סיורים לימודיים ,מפגשים עם בעלי תפקידים והתנסות
מעשית .בין הקורסים :אתיקה ומוסר בניהול ,מיומניות
ניהול ,ניתוח אירועים במינהל ובניהול ,אתיקה בעבודת
המנהל ,כלכלה ,משפט ,ועוד.

מידעון

תואר שני
פרטי התכנית

התכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך היא
דו-שנתית (חד-יומית) .הלימודים מתקיימים באווירה
ביתית תומכת ,בהפרדה מגדרית ובדיבוק חברים.

M.Ed.

תנאי קבלה

תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע ציונים ,85
חמש שנות ניסיון בחינוך ועמידה בוועדת קבלה.

הלימודים מתקיימים
בימי ב’ (ובסמסטר קיץ) בקמפוס רחובות.

פרטים והרשמה

ponim@orot.ac.il | 1-800-500-210
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דרכי הגעה
קמפוס רחובות

ראשון

הר

ב הרצוג

דרך מנחם בגין

הנשיא ה

הרא”ז

מכללת
אורות
ישראל

הגר”א

כבי

ש 40

צומת
בילו

דרכי הגעה
רח' הרב שטיינמן  ,3רחובות

תחבורה ציבורית
קווים  11או  13מתחנה מרכזית.
ירידה בתחנה ליד בית ספר בכור לוי
והליכה ברגל עד המכללה
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ה

הרצל

ה
רב שטיינמן

יהודה לייב יוספזון
כיכר
המרכבה

דר
ך יבנ

דרכי הגעה
קמפוס אלקנה
קמפוס מכללת אורות ישראל באלקנה נמצא במרחק  10דקות מראש העין וצומת קסם (לכיוון מזרח).
לנוסעים ברכב
מצומת קסם (כביש  )5ממשיכים ישר לכיוון אריאל .עוברים את אזור התעשייה פארק אפק ופונים בפנייה
הראשונה ימינה לפי השילוט לאורנית ולאלקנה.
לאחר פנייה שמאלה במחלף שער השומרון פונים מיד ימינה וממשיכים ישר כשלוש דקות עד לאלקנה.
לאחר ביתן השומר באלקנה פונים שמאלה לפי השילוט למכללה ,ושוב שמאלה עד למגרש החניה של
המכללה.

תחבורה ציבורית (הנתונים נכונים לשנת תשע”ה ונתונים לשינויים)
קווי אוטובוס של חברת “אפיקים” המגיעים לצומת שער שמשון (מסוף אורנית):
קו  :75מנתניה לאריאל
קו  :86מתחנה מרכזית פתח תקווה
קו  :185מתחנה מרכזית פתח תקווה עד אלקנה,
דרך אורנית ושערי תקווה
קו  :186מתחנה מרכזית תל אביב דרך פתח תקווה
קו  :275מנתניה לאריאל דרך הוד השרון ומסוף רעננה
קו  :276מחדרה לאריאל דרך מסוף רעננה
קו  :285מתל אביב בבוקר מגיע עד המכללה

קו  :286מתחנה מרכזית תל אביב
קו  :290מירושלים בבוקר מגיע עד המכללה
קו  :291ממודיעין לאריאל
קו  :295מהמכללה לירושלים בתום יום הלימודים
דרך נוף איילון ומבוא חורון
לגבי תחנות ולוחות זמנים מעודכנים,
יש לעיין באתר החברה www.afikim-t.co.il

מכללת
אורות
ישראל
ש5

צומת קסם

מסוף
אורנית

ש5

כביש 5

כבי

כביש 6

כבי

“מטרת החינוך

היא להכשיר את האדם
לצורתו המתוקנת,
שהנקודה המרכזית שבה
היא לעשותו טוב וישר”
אגרות הראיה א’ ,איגרת קע

התכניות מוכרות לתכנית “אופק חדש” לעובדי חינוך

■

אפשרות החזר שכר לימוד*
* כפוף להחלטת משרד החינוך

לפרטים ולהרשמהwww.orot.ac.il 1-800-500-210 :
■

