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 )B.Ed.( השלמה לתואר ראשון בחינוך
במכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב
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מחזור תשע”ח / 2017

מידע על התכנית:
B.Ed. מכללת לוינסקי לחינוך מציעה תכנית השלמה לתואר ראשון בחינוך

הלימודים מקנים תואר .B.Ed  בתחום ההתמחות המצוין בתעודת ההוראה*: 
“חינוך מיוחד” / “הגיל הרך” / “גננות לחינוך המיוחד והרגיל”

תואר ראשון בחינוך מקנה לך אפשרויות התפתחות לתעסוקה בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי.

תנאי הקבלה:
0  תעודת “מורה / גננת בכירה” באחד מהתחומים הבאים הנלמדים במכללה: 

חינוך מיוחד / הגיל הרך / גננות לחינוך המיוחד והרגיל  
ציונים בממוצע 80 לפחות  0

תעודת בגרות חובה  0

בעלות מבחני סאלד ו/או בגרות חלקית - יחויבו במכינה אשר תתקיים במכללה:   0

• מכינת +30 - לנשים מגיל 30 ומעלה  

* פתיחת כיתה בהתמחות מותנית במספר נרשמות.
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B.Ed. תכנית השלמה לתואר
היקף הלימודים:

הלימודים לתואר )למורות אשר להן תעודת “מורה מוסמך בכיר” באותו תחום שבו הן 
משלימות .B.Ed( בהיקף של 36 ש”ש.

מבנה הלימודים:
התכנית כוללת את תחומי הלימוד הבאים: “חינוך מיוחד” / “הגיל הרך” / “גננות לחינוך 

המיוחד והרגיל”.
9  ש”ש לימודי חינוך

25 ש”ש לימודי דיסציפלינה )התמחות(
2 ש”ש לימודי אנגלית

בין קורסי החובה: 
סטטיסטיקה, שיטות מחקר, סמינריון בחינוך וסמינריון בתחום הדיסציפלינרי, הערכה, 

אוריינות אקדמית, טכנולוגיות מידע בהוראה, אנגלית לרמת פטור ועוד.

משך הלימודים:
הלימודים יתקיימו במהלך שנת הלימודים תשע”ח, במשך שלושה סמסטרים, שאחד 

מהם הוא סמסטר קיץ שבו 12 ימי לימוד מרוכזים.
שנת הלימודים תשע”ח תיפתח ביום שלישי, ד’ בחשוון התשע”ח, 24 באוקטובר 2017.

)B.Ed.( מסגרת שעות לתואר ראשון
התמחות: “חינוך מיוחד” / “חינוך לגיל הרך” / “גננות לחינוך המיוחד והרגיל”

שלושה סמסטרים, שאחד מהם הוא סמסטר קיץ שבו 12 ימי לימוד מרוכזים.

* נוסף לכך, יתקיימו קורסים בלמידה עצמית/קורסים מקוונים.

לתשומת לבכן:
ייתכנו שינויים בהיקף שעות הלימוד הנדרשות, כפוף לדרישות משרד החינוך והמל”ג, לרבות 

תוספת שעות לימוד ועלות כספית נוספת.

ימי לימודשנה”ל תשע”ח

יום שלישי, 19:30-9:00סמסטר א’

יום שלישי, 19:30-9:00סמסטר ב’

ימים ראשון-חמישי, 19:30-9:00סמסטר קיץ תשע”ח
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שכר לימוד:
עלות שכר הלימוד לתכנית מלאה 18,400 ש”ח. מכללת לוינסקי לחינוך, יחד עם כל 

המכללות לחינוך, פועלת להחזיר את הנחת השיפוי בשכר הלימוד מטעם משרד החינוך. 
אם משרד החינוך יחזור להעניק הנחה זו - תזוכה הסטודנטית בסכום השיפוי שיתקבל.

דמי הרשמה למכללה: 400 ₪ )לא יוחזרו בשום מקרה( 
מקדמה: 1,000 ₪ )תופחת משכר הלימוד הכולל( 

תשלומים נלווים: 700 ₪ )3 תשלומים( בתחילת שנת הלימודים 
)עבור ביטוח תאונות, שירותי מחשוב ושמירה מוסדית(

מכינה לסטודנטיות בנות +30 ללא בגרות:
שכר לימוד מכינה +30: 3,450 ₪ )עד 3 תשלומים(

אופן התשלום:
1. הוראת קבע )10 תשלומים( תחויב ב-16 בכל חודש החל מ- 16.11.2017. 
./http://www.levinsky.ac.il  - 2. הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

3. כרטיס אשראי )תשלומי קרדיט בלבד(.
________

הערות:
שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן. א. 

ביטול לימודים: ב. 
•  הודעה על ביטול לימודים תתקבל בכתב בלבד לפקס: 03-6902423, יש לוודא   

שהפקס התקבל בטל’: 03-6901690.
•  ביטול לימודים יחויב בתשלום בהתאם למדיניות הביטולים שבאתר המכללה.  

ג.  סטודנטית שלא סיימה את החובות האקדמיים תחויב בשנת ההשלמה לפי שעות 
הלימוד בפועל.

ד.  לתשומת לבכן: התכנית היא תכנית סגורה ומחייבת את הנרשמות לסיים על פי 
המתכונת שנקבעה. אין המכללה מתחייבת לפתיחת תכנית בעתיד. לפיכך, סטודנטיות 
שמסיבות שונות יפרשו מן הלימודים וירצו להשלימם בעתיד, יוכלו לעשות זאת אך ורק 

בכיתות הרגילות ובתכניות הקיימות במכללה לכלל ציבור הסטודנטים.
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נוהלי הרשמה:

המעוניינת להירשם מתבקשת לשלוח את המסמכים הבאים למשרדי “חוי ארנפלד”
   office@e-academic.co.il :בדוא״ל

או בפקס: 02-9660872

1. תעודת הוראה מורה/גננת בכירה וגיליון ציונים רשמי
2. תעודת בגרות

3. צילום תעודת זהות, כולל הספח
4. טופס הרשמה מלא לתכנית )עמ׳ 10,9,8(

5. הצהרה והתחייבות )עמ׳ 12,11(
6. שאלון סיווג קורס טכנולוגיות מידע )עמ׳ 14,13(

7. טופס הוראת קבע חתום על-ידי הבנק

יש לציין שם מלא ומספר טלפון בראש כל עמוד.

טלפון לבירורים: 0547-100-200
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מכינה לסטודנטיות בנות +30 ללא תעודת בגרות
לבעלות מבחני סאלד ו/או בגרות חלקית

מיועדת לנשים בנות 30 ומעלה בעלות מבחני סאלד ו/או בגרות חלקית
היקף שעות המכינה: 6 ש”ש

המכינה כוללת לימודים בתחומים:
אוריינות אקדמית, מדע וטכנולוגיה, אשנב למתמטיקה, אנגלית ועוד

מסגרת שעות:
המכינה תתקיים במהלך סמסטר א’ של שנת הלימודים תשע”ח

הלימודים יהיו בלמידה עצמית / מרחוק
הלימודים כוללים ימי לימוד מרוכזים ובחינות במהלך חופשת הסמסטר )בימי שלישי(

הערות:
מורות/גננות מוסמכות המעוניינות בהתמחות חינוך מיוחד, הגיל הרך או גננות לחינוך מיוחד ואינן 

בעלות רקע לימודי בתחומים אלה, יידרשו ללמוד קורסי השלמה דיסציפלינריים נוספים. השלמות 
אלה דורשות תשלום נפרד וניתנות בכיתות הכלליות במכללה.

לימודי ההשלמה נדרשים לפני תחילת הלימודים בתכנית.
קיימת חובת נוכחות של לפחות 80% בכל קורס.

כיתת לימודי השלמת תואר + מכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמות.

הכרה בלימודים קודמים )פטורים – אקרדיטציות(
לא יינתנו פטורים אקדמיים על סמך לימודים קודמים.

סטודנטית שלמדה קורס מתוך התכנית המוצעת במסגרות אקדמיות אחרות, תהיה חייבת לבחור 
בקורס אחר במקום הקורס שלמדה.

אין המכללה מתחייבת להציע מסגרת מיוחדת של קורסי בחירה. אולם, באישור של הרכזת 
האקדמית של התכנית במכללה, תוכל הסטודנטית ללמוד בכל אחד מן הקורסים המתקיימים 

במכללה לכלל ציבור הסטודנטים, על פי בחירתה, על פי מידת ההתאמה של הקורס לתכנים 
הנלמדים בתכנית הלימודים שלה ועל בסיס מקום פנוי.

חריג לכלל הכרה בלימודים קודמים:
סטודנטית שלמדה במוסד להכשרת מורים מוסמכים בכירים, שהמדינה מתקצבת אותו ומפקחת 

עליו, והלימודים בהם נפרסו על פני שלוש שנים ברציפות בהיקף של 96-90 ש”ש לפחות, 
וממשיכה ברצף את לימודיה לתואר “בוגר בהוראה” במכללה אקדמית, תוכל לקבל הכרה של עד 

8 ש”ש על בסיס לימודיה הקודמים בתנאים הבאים:
א. הקורסים רלוונטיים לתכנית ההשלמה שהיא לומדת במכללה.

ב. המרצה בקורסים אלו היה ברמה אקדמית מקבילה לזו של מרצים במכללה.
ג. הציון שהתקבל בקורס היה 80 לפחות.

ד. יש לשלוח סילבוס של הקורס שנלמד לצורך אישור.
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יתרונות התכנית:

0   כיתות נפרדות לנשים חרדיות

0   תכנית מודולרית הנבנית על פי יכולת המורה להתפנות ללימודים במהלך עבודתה

0   ריכוז מערכת הלימודים ליום אחד בשבוע )יום שלישי( ונוסף לכך למידה מרוכזת בקיץ

0  קורסים ייחודיים בחינוך שפותחו עבור מורות

0  אקלים התומך בצרכים הרגשיים של הלומד המבוגר

0  לימודי אנגלית לרמת פטור באופן המותאם ללומד המבוגר

0  אפשרות להמשך לימודים בתכניות התואר השני במכללה, או בכל מוסד אקדמי מוכר בארץ

0  ליווי הקבוצה על ידי מרכזת תכנית

על המכללה:

מכללת לוינסקי לחינוך היא מוסד אקדמי מתקדם להכשרת מורים, החוגגת השנה 104 שנים 
להיווסדה. מכללת לוינסקי לחינוך הייתה הראשונה שהובילה את תהליך האקדמיזציה והראשונה 

שקיבלה הכרה אקדמית מלאה במסלולי ההכשרה לתואר ראשון, תחתיה פועלות מגוון תכניות 
לימודים בתחום החינוך. הלימודים במכללה מציידים את הסטודנטים בערכים, בידע, באסטרטגיות 

הוראה ולמידה ובכלים טכנולוגיים, תיאורטיים ומעשיים שיסייעו להם להתמודד עם האתגרים 
המוצבים בחינוך דור העתיד. לרשות הסטודנטים עומדים מיטב המרצים ומאגר נרחב של מקורות 

אקדמיים וסיוע אישי מירבי.
בשנה”ל הנוכחית, תשע”ז, לומד במכללת לוינסקי לחינוך מחזור חמישי להשלמת תואר ראשון 

בחינוך שבו כ-180 סטודנטיות.
עד כה סיימו כ-690 בוגרות מהמגזר החרדי תכנית לימודים זו בהצלחה רבה.

הסטודנטיות והבוגרות קיבלו ליווי, תמיכה ולמידה באיכות גבוהה.
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טופס רישום
השלמת תואר .B.Ed לחרדיות

*כל הנכתב בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

חרדיות
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4 

 

 
 "(המכללה)להלן: "נרשם ללימודים במכללת לוינסקי לחינוך  -הצהרת  והתחייבות

 

מלאים ונכונים. ידוע לי כי  הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים .1
מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים מהווה עבירה על תקנון המשמעת של המכללה, המבטלת את הליך 

 קבלתי ללימודים ואף עשויה להוות עבירה פלילית. 

א והמכללה תה מוסדי-, כי הפרטים שמילאתי בטופס יוזנו במחשב למטרות ניהול פדגוגי/תידוע לי ואני מאשר .2
 . רשאית לשמור מידע זה במרשמיה

, כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת /תידוע לי ואני מאשר .3
 ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים. 

, אשתתף בפעילויות שונות. המכללה שומרת לעצמה את קניין רוחני: ידוע לי כי במסגרת לימודיי במכללה .4
הזכות לצלם את האירועים השונים ו/או לתעד אותם בכל דרך שהיא ולהשתמש בחומרים המצולמים או בכל 

ערוץ ב של המכללה ו/או בדף הפייסבוק של המכללה ו/או פרסום באתר האינטרנט לרבותחלק מהם לצרכיה, 

אמצעי לרבות אמצעי מדיה שהוא לצרכי שיווק ו/או לכל צורך אחר בהתאם  ו/או בכל המכללהשל  youtube-ה
 .ה הבלעדילשיקול דעת

 
למכללה רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש שהוא בהתאם  /הלצורך כך הנני מעניק

נן ו/או יהיו לי לשיקול דעתה הבלעדי בזכויות היוצרים ו/או בכל יתר זכויות הקניין הרוחני, אם וככל שיש
ו/או בכל דרך לרבות בתמונות בהם אני אופיע באירועים כאמור ו/או בתמונות שיצולמו במסגרת אירועים אלו 

לקבל כל תגמול או תמורה אחרת בגין  /תתיעוד אחר מבלי לקבל את אישורי מראש לכך ומבלי שאהיה זכאי
 כך ומבלי שתצטרך להזכיר את שמי. 

 
, אחרים/או ך סימולציות בהשתתפות סטודנטים וולערה המכללה ידוע לי כי במסגרת לימודי עשויעוד 

להשתתף בסימולציות מסכים . אני רטה ועודצילום, הסבלרבות דרכים שונות מתועדות בעשויות להיות ש
צילומים . זכויות היוצרים המלאות בולכל דרך תיעוד אחרת להצטלם במסגרתן בפנים גלויות וללא טשטושו
ן המידע הנלמד מהו/או  ופיעובכללן אלה בהן אהסימולציות ם ו/או בכל דרך תיעוד אחרת של בסרטוני/או ו
או בכל חלק מהם וכן במידע תיעוד ה להשתמש בחומרי זכותהשייכות למכללה באופן בלעדי ו ןתוצאותיה/או ו

השיווקיים או לכל מטרה אחרת, ללא הגבלת זמן, ללא תשלום  הלימודיים, המחקריים,האמור לצרכיה 
ו/או טענה אני מאשר כי אין ולא תהיה לי כל דרישה  מדיה שתבחר.אמצעי תמורה או גמול אחר, בכל דרך או 

 "ב.וכיוצבהן שימוש קיומן, תיעודן, ה סימולציות,לבקשר או מי מטעמה ו/כלפי המכללה מכל מין וסוג 
 

קת הלימודים, לרבות  ההכרח להודיע על הפסקת לימודים בכתב ולקבל אישור על אני מודע/ת לתקנות הפס .5
ידוע . וכי הודעה על הפסקת לימודים תיכנס לתוקף רק ממועד מתן אישור על קבלת ההודעה קבלת ההודעה

התקבלה בפועל אושרה שהודעה טלפונית אינה נחשבת להודעה על הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שלי, כי 
אינם מוחזרים בשום מקרה, ללימודים כז הייעוץ וההרשמה תיחשב לעניין זה. ידוע לי כי דמי ההרשמה במר

 בכל מועד. וגם אם אבטל את הרשמתי מכל סיבה 

פרטיי האישיים אל המוסד לביטוח לאומי, את המכללה  תעבירידוע לי, כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי  .6
מקביל ודמי ביטוח בריאות במועד -לתשלום דמי ביטוח לאומי, מס מנת לאפשר לו לפנות אלי בדרישה-על

 החוקי, ולהחיל לגביי את התעריף המוזל שנקבע לגבי סטודנטים. 

עדכונים  ממועד זה, במהלך לימודי ולאחר סיומם, הנני מאשר/ת בזאת לקבל ממכללת לוינסקי לחינוך .7
, לרבות אירועים שהיא ו/או כל גורם אחר אתו הקשורים למכללהאחרים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים 

 היא תשתף פעולה עורכים ועדכונים הקשורים אליה, במישרין או בעקיפין, באמצעות הודעות מסר קצרות
עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם המכללה אלו הודעות כי . ידוע לי תאחר /או בכל דרךהודעות דוא"ל ו ו/או

  . 1982-ם לחוק התקשורת )בזק ושירותים(, תשמ"בבהתא ואני מסכים/מה לקבל אותן

ולציית לכל החלטותיה של ההנהלה במשך כל זמן לימודיי  בתקנון המכללההנני מתחייב/ת למלא אחר הכתוב  .8
 בה. 

המכללה האקדמית  –אני מאשר/ת שידוע לי שהמכללה עומדת בפני מיזוג שתוצאתו תהיה מכללה אחת  .9
וכי יתכן שלימודי, כולם או חלקם,  וינגייט(  –מכללת לוינסקי  –שם דומה( )להלן  וינגייט )או –לחינוך לוינסקי 

  וינגייט, כמו גם התואר האקדמי שארכוש ואני נותן/נת בזה הסכמתי לכך.  –יהיו במכללת לוינסקי 
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5 

 

 : שכר לימוד .10

 

על  ני מקבל/תהנני מצהיר/ה כי קראתי את תקנון ההרשמה ללימודים במכללה ואת חוברת שכר הלימוד וא 1.1
הסדרי  ,לרבות נוהלי ההרשמהבהם יות המפורטות את כל ההוראות וההתחייבומרצוני החופשי עצמי 

 .  תשלומים והחזר שכר הלימוד

 

כפופות להנחיות  שהמכללה פרסם אשר היינה מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי עפ"י הוראות הנני 1.2
  ."(הנחיות משרד החינוךהמתעדכנות מעת לעת )להלן: " וראהעבור מוסדות להכשרת עובדי ה משרד החינוך

 

וכל תוספת תשלומים  ,ידי המכללה-לשלם את שכר הלימוד במלואו ובמועדים כפי שנקבעו על/ת הנני מתחייב 1.3
 פי דין.  -נלווים, ייחודיים ואחרים, הכול, כמפורט בחוברת שכר לימוד ו/או על

 

הוצאות מיוחדות ,אם יהיו כאלה, כפי שייקבעו לשאת בלשלם את ההפרשים בשכר לימוד ו /תהנני מתחייב 1.4
 במועד מאוחר יותר. 

 
 

 

 כי כל שינוי אשר יבוצע בהנחיות משרד החינוך לרבות לעניין התשלומים, יחול עלי. /תהנני מתחייב  1.5

 

כאשר הבסיס  מכללה באותה עת,לכל התשלומים יתווספו הפרשי הצמד למדד ו/או ריבית כפי שיהיו נהוגים ב 1.6
 הינו המדד שיקבע משרד החינוך.  

 

תהיה המכללה רשאית להפסיק  ,אשלם במועד הקבוע את שכר הלימוד, כולו או חלקו, כפי שהתחייבתיאם לא  1.7
 . האינטרנט השונים לרבות שירותי שירותי המכללהבמכללה ולהפסיק את את לימודיי 

 
בכך כדי לפטור אותי מתשלום כל החובות  ואין לכל סעד אחר, ללההמכ בזכות פוגע האמור לעיל אינו

לגשת  /תלא אהיה רשאי כל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים למכללה. ובתוספת ריבית פיגורים
 לקבלת תעודות או אישורים על לימודיי.   /תולא אהיה זכאי לבחינות

 
  רישום במלואו. הנספח לטופסי ה תי אתבליק כמו כן הנני מאשר/ת כי .11

 
 
   

 
 
 
 

   תאריך________________________ 

 

 חתימה_______________________  שם הסטודנט _________________________                         
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