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מועמדות יקרות, מועמדים יקרים,

חינוך ולמידה הם האמצעים המשמעותיים ביותר לשנות את העולם. תהלכי הלמידה מתרחשים לאורך החיים במרחבים 
שונים: במשפחה, במערכות החינוך הפורמליות והלא פורמליות, במקומות העבודה ובחיים הקהילתיים שלנו, כולל במדיות 
הדיגיטליות- כל אלה הם תהליכים חינוכיים המעצבים את זהותנו כפרטים וכחברה. ידע של תהליכים אלה ומיומנויות להתערבות 

בהם הם משאבים חשובים החיוניים במקומות עבודה רבים.  

הלימודים בבית הספר לחינוך יקנו לכם ידע עדכני בתיאוריות שונות העוסקות במנגנוני למידה והתפתחות. ידע זה כולל 
התייחסות רחבה להיבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים וטכנולוגיים של תהליכי הלמידה בשלבי חיים שונים, כולל 
העמקה בהבנת טעויות בלמידה, בהוראה ובייעוץ ובלקויות של למידה. הלימודים כוללים גם פתוח של מיומנויות חיוניות 
המתמקדות במציאת ידע, ניתוחו, העברתו, חשיבה ביקורתית ויצירת ידע חדש. מיומנויות של  הוראה והדרכה, עבודה בצוות, 
יצירת רעיונות ופרויקטים חדשים וניהולם במערכות חברתיות שונות.  תהליכי הלמידה בבית הספר לחינוך מתבססים על 

פדגוגיות חדשניות, על אמצעי למידה טכנולוגיים חדשניים ומתבססים גם על למידה באמצעות פרויקטים יצירתיים. 

סגל בית הספר לחינוך כולל חוקרים מובילים בעולם השוקדים להבין שאלות חשובות הקשורות באופן בו אנשים לומדים תחומי 
דעת שונים ובהבנת התנאים החיוניים להתפתחות מיטבית. החוקרים והתלמידים של בית הספר פעילים גם בפרויקטים חברתיים 
חשובים בחברה בישראל ובעולם. החוקרים והסגל המנהלי מחויבים לתלמידים ולצרכים שלהם  ומעודדים מעורבות ויזמות. 

אם אתם חפצים לחיות חיים משמעותיים של יצירה ושל עיצוב פניה של החברה- בואו ללמוד בתוכניות השונות של בית 
הספר לחינוך שבאוניברסיטת תל אביב. תוכניות הלימוד שלנו כוללות תואר ראשון, שני ושלישי ומאפשרות ללומדים אותם 
לרכוש שליטה בידע ובמיומנויות אשר יאפשרו לכם להיות מנהיגים ושותפים משמעותיים במערכות חינוך, במסגרות ציבוריות 
ועסקיות העוסקות בתהליכי למידה והתפתחות מתמשכים:  מנהלות  חינוך, עריות ומועצות מקומיות, מתנסים, מרכזים 
להתפתחות הילד, ארגונים חברתיים העוסקים בפתוח תוכניות לימוד והדרכה, חברות טכנולוגיות העוסקות בפיתוח תוכנות 
למידה ומשחק, פיתוח תהליכי הדרכה בארגונים ועוד, וכמובן – כמורים, יועצים ומנהלים בבתי ספר ובמערכות חינוך שונות. 

הצטרפו אלינו לקהילה לומדת ויוצרת, מעורבת ומאפשרת. 

 פרופ רחל גלי צינמון
ראשת בית הספר

תוכן
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מתעניינים בסוגיות חברתיות במסגרות חינוך מגוונות? ביזמות 
וחדשנות בחינוך? רוצים לדעת על תהליכי התפתחות בקרב 
אוכלוסיות עם וללא לקויות? מתעניינים  בתהליכי למידה 

בחברה דיגיטלית?
התואר החדש בחינוך מיועד עבורכם !

בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב הוא אחד המוסדות 
המובילים בתחומו ובו תוכלו ללמוד מצוות מורים וסגל אקדמי 
חוקר אשר יחשוף אתכם לפרויקטים ייחודיים ולמחקרים 
פורצי דרך בתחום החינוך בארץ ובעולם ותתנסו במחקר 
ובעבודה יישומית, תוך רכישת כלים וידע עדכניים ושימושיים.

אתם מוזמנים להצטרף אלינו לעשייה, למחקר ולעיצוב עתיד 
החינוך.

נתראה בשנת הלימודים הבאה, 
סגל בית הספר לחינוך

מטרות התכנית
היכרות עם מגוון מסגרות חינוכיות לאורך מעגל החיים 	 
חשיפה למודלים חינוכיים: ממודלים קלאסיים למודלים 	 

מתהווים
פיתוח כישורי מנהיגות ויזמות בחינוך תוך התנסות בהובלת 	 

תהליכים בשדה
הכרת תהליכי התפתחות ושונות בינאישית בקרב ילדים 	 

עם וללא לקויות
ומיומנויות 	  מחקר  כישורי  ביקורתית,  חשיבה  פיתוח 

להתערבות חינוכית 
חשיפה לטכנולוגיות מידע עכשוויות וייעודיות 	 

קהל היעד
מתעניינים בהעמקת הידע בחינוך פורמאלי ולא-פורמאלי 	 

ובסוגיות חברתיות
בוגרי שנת שירות / שירות אזרחי או קורסי הדרכה ופיקוד 	 

בצבא
עוסקים בתעשיות חינוך וטכנולוגיה בחינוך	 

מבנה התוכנית והדגשים
הלימודים בתכנית הינם במתכונת דו-חוגית.

בתכנית שלושה אשכולות שכל סטודנטית וסטודנט נדרשים 
להעמיק בשניים מהם יחד עם שילוב התנסות בשדה:

)א( אשכול תהליכי התפתחות ולמידה – מעמיק את 
הידע על היבטים מרכזיים ומודלים התפתחותיים בתהליכי 

התפתחות תקינה ולא תקינה. באשכול זה תתאפשר חשיפה 
לתכניות ייחודיות הקיימות במערכת החינוך עבור ילדים עם 
וללא צרכים מיוחדים, למודלים של תהליכי ייעוץ במערכות 
החינוכיות ורכישת כלים ראשוניים להתערבויות חינוכיות-

טיפוליות עם אוכלוסיות בעלות לקויות וללא לקויות. אשכול 
זה כולל תת-אשכול העוסק באוכלוסיות עם לקויות 

שמיעה. 
)ב( אשכול חדשנות וחברה – מעמיק בהיבטים השונים 
של יזמות וחדשנות בחינוך ברמה הלאומית-מקומית ובעולם. 
האשכול מתמקד במערכת החינוך הפורמאלית והלא פורמאלית 
כולל מסגרות ללמידה לאורך החיים: תנועות נוער, עמותות 
וארגונים פילנתרופיים וארגונים עסקיים העוסקים בחינוך. וכן 
עוסק בסוגיות חברתיות העולות כתוצאה מהתגברות העיסוק 

ביזמות בחינוך כולל סוגיות של נגישות ואי שוויון. 

)ג( אשכול טכנולוגיה – מתמקד בתהליכי למידה בחברה 
דיגיטלית בחינוך הפורמאלי, הבלתי פורמאלי, הכשרת מבוגרים, 
השכלה גבוהה, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ותעשיית 
הלמידה והטכנולוגיה, וכן ביישום טכנולוגיות חדשניות בהוראה 

ולמידה. 

דוגמאות לקורסים
יזמות ככלי לשינוי במערכת החינוך	 
לקויות תקשורת, שפה ודיבור אצל ילדים	 
חדשנות בחינוך הוראה וטכנולוגיה בחברת המידע – 	 

הזדמנויות ואתגרים

תנאי הרשמה
יכולים להגיש את מועמדותם בעלי ציון פסיכומטרי 540 

ומעלה ו-ציון התאמה 580 ומעלה.

מסלול הלימודים
היקף הלימודים בתכנית זו הינו 60 שעות.

סגל התכנית
פרופ' אודרי אדי רקח, ראשת התכנית

וצוות החוקרים והמורים של התכנית

תואר ראשון בחינוך
התפתחות. חדשנות. טכנולוגיה.
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לפרטים ולמידע נוסף 

ראשת החוג: פרופ' אודרי אדי-רקח
 adiun@tauex.tau.ac.il

טלפון פנימי: 03-6407124
פקס: 03-6413580 | שרת 344

מזכירת סטודנטים: אביגיל בן דיין 
avigailbd@tauex.tau.ac.il

טל': 03-6405496 | שרת 401

עוזרת מנהלית: אודליה בכר
טל׳: 03-6408459, פקס: 03-6406463

odeliab@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
שרת 401 א
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הלימודים בחוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי יאפשרו לכם 
להעמיק את הידע על התפתחות האדם ותפקודו במסגרות 
חינוכיות שונות ויחשפו אתכם לסוגיות ועקרונות מרכזיים 

בתחומי הייעוץ החינוכי ולקויות הלמידה. 

אנו מזמינים אתכם למסע לימודי מרתק אשר יכשיר אתכם 
להיות אנשי מקצוע חוקרים המשמשים כיועצים במסגרות 
חינוך שונות, כמאבחני לקויות למידה, וכמאבחנים ומורים 

לתלמידים עם לקויות שמיעה. 

נתראה בתש"פ
פרופ׳ מיכל אל-יגון וצוות החוקרים והמורים של 

החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי

תכנית בייעוץ חינוכי
מטרות התכנית

העמקת הידע על התפתחות האדם, עקרונות הייעוץ החינוכי 
ומיומנויות ייעוציות.

התכנית מיועדת להכשיר יועצים לעבודה במסגרות חינוכיות 
פורמאליות ובלתי פורמאליות. כמו כן התכנית מכשירה חוקרים 
המתמקדים בהתפתחות האדם בתחומי חיים שונים )חברתיים, 

רגשיים, תעסוקתיים( בהקשרים סביבתיים מגוונים.

תכנית הלימודים בייעוץ חינוכי כוללת 
שלוש התמחויות:

ייעוץ חינוכי	 
ייעוץ חינוכי עם התמחות בגיל הרך	 
ייעוץ חינוכי עם התמחות באנשים עם צרכים מיוחדים	 

הלימודים בתכנית מתקיימים במסלול עם עבודת גמר ובמסלול 
ללא עבודת גמר.

יכולים להירשם ללימודים
מועמדים בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( ממוסד אקדמי מוכר 
על ידי המל"ג בציון גמר 85 ומעלה או בעלי תואר מוסמך )תואר 
שני( ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון של 85 ומעלה.

קבלת התלמידים תיעשה על סמך ממוצע ציונים בלימודי 
התואר הראשון או השני וראיון אישי.

דוגמאות לקורסים בתכנית:
סוגיות בתיאוריות בייעוץ	 
תהליכי ריאיון למתקדמים	 
תהליכי היוועצות למתקדמים	 
הורות והתפתחות בגיל הרך	 

תכנית בלקויות למידה
מטרות התכנית

לרכוש ידע מעמיק בנושאים הקשורים בשפה, תקשורת, 
למידה ובמאפיינים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של ילדים, 

מתבגרים ובוגרים עם לקויות למידה.

לתת תשתית רחבה של ידע, חשיבה ומיומנויות שיאפשרו 
לבוגרים למלא תפקידים בכירים בתחומים של מחקר, קביעת 

מדיניות, הדרכה, חינוך, שיקום בהקשר ללקויות למידה.

הסטודנטים בתכנית יוכלו, במקביל ללימודיהם לקראת התואר 
השני או לאחריו, ללמוד במסגרת בית הספר לחינוך בתכניות 

המשך כמפורט להלן.

יכולים להירשם
מועמדים בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( ממוסד אקדמי מוכר 
על ידי המל"ג בציון גמר 85 ומעלה או בעלי תואר מוסמך )תואר 
שני( ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון של 85 ומעלה.

קבלת התלמידים תיעשה על סמך ממוצע ציונים בלימודי 
התואר הראשון או השני וראיון אישי.

דוגמאות לקורסים בתכנית:
נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה	 
נוירופסיכולוגיה של קשב וליקויי קשב	 
לקויות כתיבה וזיכרון	 
מאפיינים רגשיים והתפתחותיים בלקויי למידה	 

תכנית בלקויות למידה עם 
התמחות בחינוך ללקויי שמיעה

מטרת התכנית
העמקת הידע על מאפיינים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים 
תוך התמקדות באוכלוסיות עם לקויות שמיעה ולימוד דרכי 
חינוכם ושיקומם. הדגשת יחסי הגומלין שבין ידע תיאורטי 

לבין צרכי שדה החינוך.

הלימודים בתכנית מתקיימים במסלול עם עבודת גמר ובמסלול 
ללא עבודת גמר .

יכולים להירשם
מועמדים בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( ממוסד אקדמי מוכר 
על ידי המל"ג בציון גמר 85 ומעלה או בעלי תואר מוסמך )תואר 
שני( ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון של 85 ומעלה.
קבלת התלמידים תיעשה על סמך ממוצע ציונים בלימודי 

התואר הראשון או השני וראיון אישי.

החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי
 להעניק לכל אחד את האפשרות והזכות למימוש עצמי

לרכוש מקצוע משמעותי – תואר שני ודוקטורט

www.education.tau.ac.il

http://www.education.tau.ac.il


5

לפרטים ולמידע נוסף 

ראשת החוג: פרופ' מיכל אל-יגון
 alyagon@post.tau.ac.il :טלפון: 03-6408472, דוא"ל
שעת קבלה : ימי ה' בשעות 12:00–13:00 בתיאום מראש, 

בניין שרת, חדר 440

ראשת המגמה לחינוך מיוחד: פרופ' לילך שלו-מבורך
lilachsm@tauex.tau.ac.il :טלפון: 03-6409384, דוא"ל
שעת קבלה: ימי ד' שעה :0015–:0016, בתיאום מראש, 

בניין שרת, חדר 237

ראשת המגמה לייעוץ חינוכי: פרופ' דורית ארם
dorita@post.tau.ac.il :טלפון: 03-6407117, דוא״ל

שעת קבלה: ימי ה' בשעות 16:00–17:00 בתיאום מראש, 
בניין שרת, חדר 302

עוזרת מינהלית: מרים נחמיאס
טל׳: 03-6408472, פקס: 03-6406294

namias@post.tau.ac.il :דוא״ל
שעות קבלה: ימים א', ג', ד', ה' בשעות 9:30–12:00, 

בניין שרת, חדר 440

מזכירות סטודנטים:

אודליה בכר, טל׳: 03-6408459, פקס: 03-6406463
odeliab@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

שעות קבלה: ימים א'–ה' בשעות 9:30–12:00

טליה אלון, טלפון:03-6406148, פקס: 03-6406463 
talyaalon@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

שעות קבלה: ימים א', ב', ד', ה' 12:00–9:30; יום ג' בשעות 
9:30–14:00, בניין שרת, חדר 401 א'

דוגמאות לקורסים בתכנית:
תפיסה והפקה של דיבור אצל תלמידים לקויי שמיעה	 
שיקום תקשורתי במסגרת החינוכית	 
נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה	 
נוירופסיכולוגיה של קשב וליקויי קשב	 

לימודי תעודה באבחון לקויות 
למידה

לימודי תעודה באבחון לקויות למידה ניתנת במסגרת המרכז 
האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך, במרכז ללימודי המשך 

שבבית הספר לחינוך.

מטרות התכנית:
הכשרת מאבחני לקויות למידה עבור ילדים ובוגרים	 
רכישת מיומנויות בהעברה וניתוח מגוון כלי אבחון	 
כתיבת המלצות ותכניות טיפול בהתאם לממצאי אבחונים	 

קהל היעד
בעלי תואר שני בלקויות למידה עם ממוצע של 85 ומעלה 
בלימודי התואר השני או תלמידים הלומדים לקראת תואר 
שני בתוכנית ללקויות למידה החל משנה ב' ללימודיהם בעלי 

ממוצע של 85 ומעלה.

היקף התכנית
יום לימודים אחד בשבוע לאורך 3 סמסטרים. 

הלימודים יוכלו להתקיים במקביל ללימודים לקראת התואר 
השני, החל משנה ב׳.

תעודה
לעומדים בחובות התכנית ויחידות לימודי התואר השני תינתן 

תעודת סיום לימודים מטעם אוניברסיטת תל אביב.
תעודת הכרה לאבחון לקויות למידה מטעם המדינה תונפק 
על ידי משרד החינוך, בכפוף להגשת המסמכים הרלוונטיים 

)תואר .M.A ותעודת סיום תכנית אבחון(.

דוגמאות לתכנים הנלמדים בקורסי 
התוכנית:

למידת מגוון כלי אבחון, כגון: מבדקי קריאה, מבדקי כתיבה, 	 
מבדקי תחביר, מבדקי זיכרון, מבדקי מתמטיקה, מבדקי 

קשב, התנסות באופן העברתם וקידודם
עריכת אינטייק ואופן כתיבתו	 
כתיבת דו"חות אבחון	 
היבטי אתיקה בתהליכי האבחון	 

לפרטים: טלפון: 03-6408162
morim@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

תחומי מחקר של הסגל הבכיר 
בחוג

ייעוץ בבתי ספר, הערכת תכניות התערבות ייעוציות	 
תיווך הורים באינטראקציות כתיבה וקריאה, ניצני אוריינות	 
התפתחות לקסיקאלית מוקדמת, מורפולוגיה אצל ילדים 	 

לקויי שפה והערכתה באוכלוסיות שונות
הסתגלות ואי הסתגלות למצבים חדשים, תכניות מניעה 	 

וחיסון, לחץ והתמודדות

תפיסה וביצוע של שפה מדוברת על ידי ילדים לקויי שמיעה 	 
וההשלכות על תפקוד אקדמי וחברתי

אימון קוגניטיבי	 
קשב ולמידה	 
לקויות למידה ובעיות רגשיות וחברתיות של תלמידים 	 

עם לקויות
הפרעות שפה ותחביר, דיסלקסיות, רכישת תחביר, עיבוד 	 

משפטים בזמן אמת
התפתחות קריירה וחקר יחסי עבודה ומשפחה במהלך 	 

החיים בקרב אוכלוסיות שונות
היבטים נוירופסיכולוגיים של קשב ולקויי קשב	 
מדיטציה וסביבה לימודית	 
מיינדפולנס וחינוך	 
מתבגרים עובדים	 
התפתחות ותפקוד של ילדים ומבוגרים בעלי לקות שמיעה	 

סגל החוג
פרופ' מיכל אל-יגון, פרופ' דורית ארם, ד"ר אלה דניאל, ד"ר 
דרור דותן , ד"ר ענת זית-זיידמן, ד"ר ריקרדו טרש, פרופ' 
טובה מוסט, פרופ' נעמה פרידמן, פרופ' גלי צינמון, פרופ' 

לילך שלו-מבורך.

mailto:dorita@post.tau.ac.il
mailto:namias@post.tau.ac.il
mailto:odeliab@tauex.tau.ac.il
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החוג למדיניות ומינהל מעניק תארים למי שמבקשים/ות להכיר 
לעומקם תהליכים של מדיניות חינוכית ושל ניהול ארגוני חינוך 
במערכות החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בישראל. 
תהליכים אלה נבחנים מנקודות מבט פילוסופיות, סוציולוגיות, 
היסטוריות, וביקורתיות ומתוך הרצון לבחון את יעילותן של 

מערכות החינוך ואת תוצריהן בהיבטים של שוויון והוגנות.

אני מזמין אתכם/ן לקחת חלק בהובלת מערכת החינוך 
להישגים משמעותיים וחשובים ולהצטרף לרבים שלמדו בחוג 
וממלאים כיום תפקידים מובילים ומשפיעים בשדה החינוך!

להתראות בתש״פ
פרופ’ יזהר אופלטקה, 

ראש החוג

מינהל ומנהיגות בחינוך
ראש התכנית: פרופ' דן גבתון

מטרת הלימודים: להקנות לתלמידים/ות יסודות עיוניים 
ומעשיים במינהל ומנהיגות בחינוך ולהכשיר את המוסמכים 
למילוי תפקידים מרכזיים במערכת החינוך. במסלול עם עבודת 
גמר מודגשת ההכשרה למחקר, בעוד שההכשרה לקראת 

מעשה הניהול מודגשת במסלול ללא עבודת גמר.

בתכנית יושם דגש על הנושאים הבאים:
מנהיגות ומנהיגים חינוכיים – תפקידם, תכונותיהם ומקומם 
בביה”ס. ניתנת תשומת לב לתרומתם של הפילוסופיה, 
ההיסטוריה, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הכלכלה, המשפט 
וטכנולוגיות המידע למינהל החינוך, להכשרה בתחומי המחקר 

ובמעשה הניהול.
ארגונים חינוכיים – תוך התמקדות בבתי הספר בישראל, 

מבנם, מאפייניהם ודרכי ניהולם.
מדיניות החינוך בישראל – תוך דגש על תהליכי גלובליזציה, 

מרכוז וביזור, שוויון ואי-שוויון והשוואה למדינות אחרות.

יכולים להגיש מועמדות: יכולים להגיש מועמדותם בעלי  
תואר בוגר )תואר ראשון( ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, 
בציון גמר 80 ומעלה או בעלי תואר מוסמך )תואר שני( ממוסד 

אקדמי מוכר ע"י המל"ג בציון 85 ומעלה.

מסלולי לימוד: היקף הלימודים במסלול עם עבודת גמר: 
32 ש”ס וללא עבודת גמר: 40 ש”ס.

מדיניות החינוך
התמחות בסוציולוגיה של החינוך 

)תכנית משותפת עם החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה(

ראש ההתמחות: ד״ר ערן תמיר

מטרת הלימודים: ההתמחות מבוססת על תפיסה רב-תחומית 
המשלבת חקר סוציולוגי של השדה החינוכי וחקר ההיבטים 
החינוכיים של השדה החברתי. ההתמחות נועדה להעמיק 
ולפתח את יכולת הניתוח, החשיבה והמחקר החברתי, על מנת 
לענות על הביקוש לבעלי/ות מומחיות סוציולוגית ולבעלי/ות 
מומחיות במחקר בסיסי ושימושי במערכות החינוכיות השונות.

בהתמחות יושם דגש על הנושאים הבאים:
ריבוד ואי שוויון במערכת החינוך.

התפתחות במערכת ההשכלה הגבוהה.
גלובליזציה וחינוך.

פרופסיונליזציה של ההוראה. 

יכולים להגיש מועמדות: בעלי  תואר בוגר)תואר ראשון( 
ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון 83 ומעלה או בעלי 
תואר מוסמך )תואר שני( ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג 

בציון 85 ומעלה. 

מסלולי לימוד: היקף הלימודים במסלול עם עבודת גמר: 
30 ש”ס וללא עבודת גמר: 36 ש”ס.

התמחות בהיסטוריה ופילוסופיה 
של החינוך

לא ייפתח בתש״פ.

החוג למדיניות ומנהל בחינוך
לימודי תואר שני ודוקטורט

להוביל, להשפיע, לשנות
ני

ש
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התמחות במערכות חינוך 
מקומיות וארציות

ראש ההתמחות: פרופ' דן גבתון
מטרת הלימודים: ההתמחות נועדה לתת מידע, מבט בין-

לאומי מקיף ומעמיק ומבט מקומי על מדיניות החינוך בישראל 
ובעולם, לאור התגברותן והשפעתן של רפורמות חינוכיות 
רחבות היקף בישראל ומחוצה לה. ההתמחות נועדה לבעלי/ות 
תפקידים בכירים האחראים על מערכות חינוך, במשרד החינוך, 
ברשויות מקומיות ובארגונים חוץ-ממשלתיים )מגזר שלישי(.

בהתמחות יושם דגש על הנושאים הבאים:
היבטים של שוויון, הוגנות וצדק חברתי במדיניות החינוך.

היבטים של תחרות ושוק חופשי.
חשיבה כלכלית ומשפטית במדיניות החינוך.

רפורמות – הצלחה וכישלון בישראל ובעולם.

יכולים להגיש מועמדות: יכולים להגיש מועמדותם בעלי  
תואר בוגר )תואר ראשון( ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, 
בציון גמר 80 ומעלה או בעלי תואר מוסמך )תואר שני( ממוסד 

אקדמי מוכר ע"י המל"ג בציון 85 ומעלה. 

מסלולי לימוד: הלימודים במסלול עם עבודת גמר: 30 ש”ס 
וללא עבודת גמר: 36 ש”ס.

התמחות בחינוך דמוקרטי
ראש ההתמחות: פרופ' אבנר בן-עמוס

מטרת הלימודים: התמחות ייחודית וחדשנית בנושא החינוך 
הדמוקרטי משמעותו ויישומו. ההתמחות מקנה ידע עיוני, 
מחקרי ויישומי על החינוך הדמוקרטי, מאפשרת מפגש עם 
בעלי/ות תפקיד המעורבים בפיתוח בתי ספר ייחודיים ומחדשים 
וחושפת את התלמידים/ות למגוון רעיונות חינוכיים הקשורים 

בבתי ספר חדשניים.

בהתמחות יושם דגש על הנושאים הבאים:
מודלים חלופיים ללמידה והוראה.

היסטוריה ופילוסופיה של החינוך הפרוגרסיבי.
עיצוב מחקר בנושאי החינוך הדמוקרטי.

מנהיגות אותנטית.
זהות חינוכית בראי המחקר החינוכי.

יכולים להגיש מועמדות: יכולים להגיש מועמדותם בעלי  
תואר בוגר )תואר ראשון( ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, 
בציון גמר 80 ומעלה או בעלי תואר מוסמך )תואר שני( ממוסד 

אקדמי מוכר ע"י המל"ג בציון 85 ומעלה. 

מסלולי לימוד: הלימודים במסלול עם עבודת גמר: 30 ש”ס 
וללא עבודת גמר: 36 ש”ס.

לפרטים ולמידע נוסף 

ראש החוג: פרופ' יזהר אופלטקה
oplatka@post.tau.ac.il

 עוזרת מנהלית – החוג למדיניות ומינהל בחינוך:
לאה זולוטוב

leazo@tauex.tau.ac.il :טלפון: 03-6407978, דוא״ל

מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
mirika@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6405497, דוא״ל

מינהל ומנהיגות בחינוך: פרופ' דן גבתון
dangi@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

מדיניות החינוך – התמחות בסוציולוגיה של החינוך: 
etamir88@tauex.tau.ac.il ד"ר ערן תמיר

מדיניות החינוך – התמחות במערכות חינוך מקומיות 
dangi@tauex.tau.ac.il וארציות: פרופ' דן גבתון

 מדיניות החינוך – התמחות בחינוך דמוקרטי:
benamos@tauex.tau.ac.il פרופ' אבנר בן-עמוס

סגל החוג
פרופ' אדי-רקח אודרי, פרופ' אופלטקה יזהר, פרופ' בן-עמוס 
אבנר, פרופ' גבתון דן, ד"ר ג'ובני יובל, ד"ר ימיני מירי, ד"ר 
כהן אורי, פרופ' נאסר-אבו אלהיג'א פאדיה, ד"ר תמיר ערן.

mailto:oplatka@post.tau.ac.il
mailto:leazo@post.tau.ac.il
mailto:dangi@post.tau.ac.il
mailto:dangi@post.tau.ac.il
mailto:benamos@post.tau.ac.il
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לפרטים ולמידע נוסף 

ראשת התכנית: פרופ' אודרי אדי-רקח

מנהלת התכנית: ד"ר יפה בן-עמי
yaffabe@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

מזכירת התכנית: מירי כהנסקי
mirika@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6405497, דוא״ל

מועמדים שאינם מתחום החינוך המבקשים לרכוש השכלה 	 
אקדמית רלוונטית להשתלבות בתפקידי מנהיגות וניהול 

חינוכיים

תנאי קבלה
בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" או תארים מקבילים )כגון: 
B.ED.  B.TECH ( ממוסד אקדמי מוכר בציון סופי 80 ומעלה 
ולפחות שני קורסים מהתואר הראשון שציונם מ-90 ומעלה 
או בעלי תואר מוסמך )תואר שני( ממוסד אקדמי מוכר ע"י 
המל"ג בציון 85 ומעלה. עמידה בתנאי הקבלה לתואר שני 
של בית הספר לחינוך )כמפורט באתר בית הספר לחינוך( 
ובתהליך ההרשמה כפי שמופיע באתר התכנית. יתרון – ניסיון 

בתפקידי ניהול בארגון חינוכי, ציבורי, חברתי, עסקי.

הקבלה מותנית הן בהישגים לימודיים והן בהתאמת המועמדים, 
בכפוף לראיון הקבלה.

במקרים חריגים תשקול ועדת הקבלה את קבלתם של מועמדים 
בעלי רקע רלוונטי, שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

מספר התלמידים המתקבלים לתכנית מוגבל.

תואר אקדמי
מוסמכי התכנית יקבלו תואר שני של בית הספר לחינוך 
באוניברסיטת תל אביב, במסלול ללא עבודת גמר. שם התואר: 
"מוסמך אוניברסיטה במנהל ומנהיגות בחינוך" )זהה לשם 

התואר במסלול הרגיל(.

תואר שני הינו מתנאי הסף למכרזי ניהול בתי ספר בישראל

סגל התכנית
סגל התכנית כולל מרצים בכירים בתחומי המינהל, המדיניות 
והמנהיגות בחינוך, מבית הספר לחינוך ומפקולטות אחרות 

באוניברסיטת תל אביב ומחוצה לה.

מבנה תכנית הלימודים
הלימודים מרוכזים ב-12 חודשים: שלושה סמסטרים ברצף 
)כולל סמסטר קיץ אחד(, ומתקיימים בימי חמישי מהצהריים 
ובימי שישי עד הצהריים. קיימות דרישות קריאה ומטלות 

לימוד משבוע לשבוע. 

היקף התכנית: 40 שעות לימוד סמסטריאליות.

בכל סמסטר ייערכו סיורים לימודיים החורגים משעות הלימוד 
הרגילות – פירוט מלא יינתן למתקבלים.

פתיחת שנת הלימודים בחודש אוקטובר 2019	 
מועד אחרון להרשמה: 31 מאי 2019	 
פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים	 

תכנית M.A. EXECUTIVE בשנה אחת 
במנהל ומנהיגות בחינוך

www.education.tau.ac.il/exec
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החינוך הוא מאבני היסוד של החברה הישראלית הדמוקרטית. 
ארגוני החינוך הפורמאליים והבלתי פורמאליים הופכים 
בשנים האחרונות למוקד חברתי מרכזי בקהילתם. שינוי זה 
מציב את מנהיגיהם, כסוכנים משמעותיים להובלת שינויים 
ולשיפור הארגונים עצמם וכנושאים באחריות לעיצוב החברה 
העתידית. בכדי להתמודד עם אתגרים אלו, נדרשים המנהיגים 
בראש ובראשונה לפיתוח תפיסת עולם מנהיגותית-חינוכית 
רחבה ומעמיקה וכן לרכישת מיומנויות רבות, ביניהן: הובלה 
פדגוגית, ניהול כלכלי ומשפטי, מודעות סביבתית וחברתית, 

יזמות וחדשנות.

התכנית המוצעת חושפת את הסטודנטים לנושאים אלו 
ומזמנת דיון פתוח וביקורתי תוך היכרות עם דוגמאות עדכניות 

של ניהול חינוכי מהעולם ומישראל. 

אני מזמינה אותך לקחת חלק בהנהגת מערכת החינוך 
להישגים משמעותיים וחשובים ולהצטרף לרבים שעברו 
הכשרה זו וכיום ממלאים תפקידים מובילים בשדה החינוך.

אשמח לראותך בין תלמידינו, 
פרופ' אודרי אדי-רקח, ראשת התכנית

רואה עצמך מנהיג חינוכי?
אם הינך רואה עצמך כמנהיג חינוכי ומחפש מסלול לימודים 
שיאפשר לך לחולל שינוי בשדה החינוך אנו מזמינים אותך 
להצטרף לתכנית  M.A. Executive במנהל ומנהיגות בחינוך.

יחודיות התוכנית
לימודי תואר שני בשנה אחת. ימי לימוד מרוכזים –	 

חמישי מהצהריים ושישי עד הצהריים
איכות אקדמית וחשיפה לידע מחקרי עדכני באוריינטציה 	 

מעשית
דגש על מנהיגות חינוכית וחברתית יוזמת ומחדשת	 
תכנית לימודים מגוונת, למידה פעילה, סיורים, ימי עיון 	 

וסדנאות
תמיכה אקדמית וליווי אישי	 
רשת חברתית של מנהלים ומנהיגים חינוכיים	 
בכירי המרצים	 

מטרות התכנית
פיתוח מנהיגות חינוכית, פרואקטיבית, יוזמת, ביקורתית 	 

ומעורבת חברתית
רכישת ידע תיאורטי ומחקרי להבנת התהליכים המערכתיים, 	 

ההיסטוריים  הכלכליים,  הפוליטיים,  החברתיים, 
והטכנולוגיים המשפיעים על מערכות חינוך בארץ ובעולם

פיתוח תפיסת עולם מנהיגותית חינוכית רחבה ומעמיקה	 
רכישת מיומנויות וכלים המסייעים ליזום פרויקטים ניהוליים 	 

קהל היעד
מנהלים ובעלי תפקידים ניהוליים בארגוני חינוך פורמאליים 	 

ובלתי פורמאליים
אנשי חינוך או בעלי תפקידים בארגונים חינוכיים )כולל 	 

גני ילדים( השואפים להתקדם לתפקידי ניהול

mailto:yaffabe@tauex.tau.ac.il
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מרכז תת התמחות הוראת מדעים וטכנולוגיה:
nachmias@post.tau.ac.il | פרופ' רפי נחמיאס

מרכז תת התמחות הוראת טכנולוגיה על יסודי:
ilia1@post.tau.ac.il | פרופ' איליה לוין

לימודי תעודות הוראה 
במתמטיקה ובמדעים

תעודות ההוראה מעניקות לסטודנטים בעלי תואר ראשון 
בתחומי המדעים והטכנולוגיה ידע עיוני והכשרה מעשית 
במקצועות אלה, כדי להכשירם להוראת המקצוע בבתי הספר 

העל יסודיים.

מרכז המסלול להוראת מדעי החיים )410(	 
reuvenb@post.tau.ac.il | ד”ר ראובן בבאי

מרכזות המסלול להוראת מתמטיקה )412(	 
dina@post.tau.ac.il | פרופ’ דינה תירוש

pessia@post.tau.ac.il | פרופ’ פסיה צמיר

מרכז המסלול להוראת מדעי המחשב )426(	 
ginat@post.tau.ac.il | ד”ר דוד גינת

מרכז המסלול להוראת פיסיקה )414(	 
meidavm@post.tau.ac.il | פרופ’ מאיר מידב

מרכז המסלול להוראת טכנולוגיה – הוראת חשמל 	 
ואלקטרוניקה  )428(

ilia1@post.tau.ac.il | פרופ' איליה לוין

ההכשרה כוללת התנסות מקיפה בהוראה בבתי ספר ומונחית 
על ידי מיטב החוקרים והמומחים.

לימודי המשך
תכנית זו מיועדת לבעלי תואר שני לפחות.

מטרתה: הרחבה, השלמה והתעדכנות בנושאים שעניינם 
התוכן האקדמי של הוראת המדעים.

מרכזת התכנית: פרופ' מיכל טבח
tabachm@post.tau.ac.il :דוא״ל

סגל החוג
ד"ר ראובן בבאי, ד"ר דוד גינת, ד"ר ארנון הרשקוביץ, פרופ' 
מיכל טבח, ד"ר ענת כהן, ד"ר אורלי להב, פרופ' איליה לוין, 

פרופ' רפי נחמיאס, פרופ' פסיה צמיר, פרופ' דינה תירוש

לפרטים ולמידע נוסף 

ראשת החוג: פרופ' מיכל טבח
tabachm@post.tau.ac.il :טל׳: 03-6408486, דוא״ל

קבלת קהל: יום ג', בין השעות: 15:00–16:00, 
בניין שרת, חדר 335

עוזרת מנהלית — תלמידי תואר שני ולימודי 
המשך: קרן רוזן

kerenr@tauex.tau.ac.il:טל׳: 03-6408486, דוא״ל

מזכירת תלמידי תעודות הוראה במתמטיקה 
ובמדעים: חן לוי

chenlevi@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6407228, דוא״ל

אנו מזמינים אותך לקחת חלק באתגר הלאומי והחברתי של 
קידום החינוך המתמטי, המדעי והטכנולוגי בישראל.

החוג שלנו הוא ממייסדי תחום הוראת המתמטיקה, המדעים 
והטכנולוגיה בארץ ובעל ניסיון רב בהוראה ובמחקר בתחום זה.

נשמח לראותך בין תלמידינו,
סגל החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי

מטרות הלימודים בחוג
הכשרת חוקרים בחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי	 
קידום מקצועי של מורים המלמדים מתמטיקה מדע 	 

וטכנולוגיה
הכשרה לתפקידים בכירים במוסדות חינוך, במערכת 	 

החינוכית ברמת הרשויות המקומיות והארציות
הכשרה לפיתוח והערכת תכניות לימודים במתמטיקה, 	 

מדע וטכנולוגיה
בחינה מחקרית ויישומית של שילוב טכנולוגיות דיגיטאליות 	 

עדכניות בתהליכי הוראה ולמידה

דוגמאות לקורסים
יצירתיות בחינוך מתמטי; מוח, מדע, מתמטיקה וטכנולוגיה; 
סביבות מתוקשבות בהוראה; למידה של טכנולוגיה; אובייקטים 
עימם חושבים; למידה ניידת; חשיבה מתמטית דרך משחקים; 
וחיפוש מעבר לפנס, התאמת הוראת  יצירתית  חשיבה 
מתמטיקה לתלמידים עם כישורים שונים, יסודות של מערכות 
ממוחשבות, למידה ברשת, טכנולוגיות קוגניטיביות ולמידה, 

סביבות וירטואליות ללמידה ועוד.

תכניות הלימודים בחוג
לימודים לקראת תואר שני	 
תעודות הוראה	 
לימודי המשך	 

לימודי תואר שני
קיימים שני מסלולי לימודים: עם עבודת גמר וללא עבודת גמר.

בקורסים ובשיעורים יושם דגש על נושאים מתחום התוכן, 
הפדגוגיה – דידקטיקה והמתודולגיה, בנוסף יוצגו מחקרים 

עדכניים בתחומי החינוך המתמטי, מדעי וטכנולוגי.

תחומי התמחות בתואר השני בהוראת 
המדעים

הוראת מתמטיקה: על יסודי )223(	 
dina@post.tau.ac.il | מרכזות: פרופ' דינה תירוש

pessia@post.tau.ac.il | פרופ׳ פסיה צמיר

הוראת מדעי המחשב: על יסודי )225(	 
ginat@post.tau.ac.il | מרכז: ד"ר דוד גינת

הוראת מתמטיקה: יסודי )235(	 
dina@post.tau.ac.il | מרכזות: פרופ' דינה תירוש

pessia@post.tau.ac.il | פרופ׳ פסיה צמיר

טכנולוגיה ולמידה )239(	 
anatco@post.tau.ac.il | מרכזת: ד"ר ענת כהן

הוראת מדעים וטכנולוגיה )241(	 
מרכז תת התמחות הוראת מדעים על יסודי:

reuvenb@post.tau.ac.il | ד"ר ראובן בבאי

החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי
לימודי תואר שני ודוקטורט, לימודי תעודה ולימודי המשך

אתגר לאומי וחברתי

www.education.tau.ac.il
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אם מצאתם עצמכם שואלים שאלות באשר לרב לשוניות ורב 
תרבותיות בחינוך, בחברה, או בהקשרים אישיים יותר; אם אתם 
תוהים כיצד מערכת החינוך יכולה וצריכה להתייחס לעולים, 
למהגרים, למבקשי מקלט, ולקבוצות מיעוט אחרות בכל הנוגע 
לשפותיהם וזהויותיהם; אם תהיתם על הזיקה שבין שאלות 
של זהות, שפה, ויחסים בין קבוצות – הן בהקשרים חברתיים 
ופוליטיים, והן בהקשרים אישיים ומשפחתיים – מקומכם עמנו  
– בתכנית לחינוך רב לשוני. בתכנית זו תיחשפו לתיאוריות 
ולמחקר העוסקים בנקודות מגע שונות שבין שפות, זהויות, 
מדיניות, הגירה, רכישת שפות והוראתן, ולהשלכות של כל 
אלו על חיי היומיום, על החברה הישראלית ועל הקשרים 
גלובאליים. בתכנית תפגשו חוקרים ומרצים בחזית המחקר 
ותתנסו בהשלכות מגוונות שיש להקשרים התיאורטיים 

והמחקריים על הנעשה בשטח. 

הצטרפו אלינו לקדם יחד רב לשוניות כמשאב, כזכות וכאתגר 
בעולם משתנה!

נתראה בתש"פ,

ד"ר מיכל טננבאום

ייחודיות התכנית
זוהי התכנית האוניברסיטאית היחידה בישראל העוסקת בחינוך 
רב לשוני. בוגרי התכנית יכולים להשתלב במערכות וארגונים 
העוסקים בסוגיות בהן עוסקת התכנית; עיצוב מדיניות לשונית 
במערכת החינוך ובארגונים אחרים; השתלבות בדרגים בכירים 
כמנחים ומפקחים במשרד החינוך, כמומחים בפיתוח תכניות 
לימודים וחומרי לימוד בעידן רב-לשוני ודיגיטלי, וכמומחים 
בפיתוח מבחני שפה וכלי הערכה במרכזים להערכה בישראל. 
המסיימים עם עבודת גמר, יוכלו להמשיך בלימודי דוקטורט 

בתחומים רלוונטיים בארץ ובעולם.

תנאי קבלה
לתכנית יכולים להירשם בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( או 
מוסמך )תואר שני( ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון גמר 
של 80 לפחות באחד מתחומי השפות )כגון: בלשנות, ספרות 
אנגלית, שפה וספרות ערבית, מזרח אסיה( או בתחומים 
משיקים )כגון: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודים קוגניטיביים, 

תקשורת, קולנוע(.
רצויה תעודת הוראה בשפה.

במידת הצורך יחוייבו בעלי תואר בתחום משיק בשיעורי השלמה.

משך הלימודים: שנתיים
מסלולים והיקף הלימודים

במסלול עם עבודת גמר – 32 ש”ס
במסלול ללא עבודת גמר – 38 ש”ס

דוגמאות לנושאים שבהם 
עוסקת התכנית

תיאוריות ותהליכים של רכישת שפות	 
היבטים רגשיים של רב לשוניות	 
מבחנים והערכה של ידע לשוני בראייה ביקורתית	 
ניתוח מעמת של שפות	 
לקויות שפה והשפעתן על רכישת שפות	 
ייצוגי שפות במרחבים ציבוריים	 
דפוסים לשוניים בקרב קהילות של מהגרים וקבוצות מיעוט	 
שפה ומגדר	 
מדיניות לשונית בישראל ובעולם	 
תכניות לימודים ורב לשוניות בעולם דיגיטלי	 
לשון, חשיבה ותרבות	 

סגל התכנית
ד"ר מיכל טננבאום, פרופ' דורית רביד, פרופ' עפרה ענבר, 

ד"ר הדר נץ, פרופ' אילנה שוהמי, ד״ר ענת הורה.

התכנית לחינוך רב לשוני
רב לשוניות כאתגר וכמשאב בעולם משתנה – תואר שני ודוקטורט

http://www.education.tau.ac.il

לפרטים ולמידע נוסף 

התכנית לחינוך רב לשוני

ראשת התכנית: ד"ר מיכל טננבאום
mtannen@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6408846, דוא״ל

בניין שרת, חדר 304א'

מזכירת סטודנטים: איריס גורביץ
irisp@post.tau.ac.il :טל׳: 03-6409480, דוא״ל

בניין שרת, חדר 400

עוזרת מינהלית: גילה לוי-נוה
gilal@post.tau.ac.il :טל׳: 03-6406045, דוא״ל

בניין שרת, חדר 441
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לפרטים ולמידע נוסף 

תעודות הוראה

ראש היחידה להכשרה להוראה: ד״ר יהודה יעקבסון 
yehudaj@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

עוזרת מינהלית: גילה לוי-נוה
gilal@tauex.tau.ac.il :טלפון: 03-6406045, דוא״ל

מזכירת סטודנטים: עדן ישועה
edeny@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6408460, דוא״ל

תעודות הוראה בחוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי, 
מדעי החיים, מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, 

טכנולוגיה – הוראת חשמל ואלקטרוניקה
dina@post.tau.ac.il פרופ' דינה תירוש

pessia@post.tau.ac.il פרופ' פסיה צמיר
reuvenb@post.tau.ac.il ד"ר ראובן בבאי

מזכירת החוג לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי: קרן רוזן
 kerenr@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6408486, דוא״ל

מזכירת תלמידי תעודות הוראה במדעים: חן לוי
chenlevi@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6407228, דוא״ל

הלימודים לקראת תעודת הוראה 
לבתי ספר על יסודיים מתקיימים 

ב-24 מסלולים מא׳ עד ת׳

תעודות הוראה
לתת יד בעיצוב דור העתיד

http://www.education.tau.ac.il
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מוכנים לאתגר?
להיות מורה זה לקום כל בוקר לבלתי צפוי, למרתק, למשתנה. 
לגייס את כל הידע המקצועי והאישי. להתמודד עם קשיים ולא 
להישבר וגם לקטוף פירות ולחוות רגעי נחת קטנים. לפגוש 
אנשים צעירים סקרנים וביקורתיים ולהיות עבורם מקור 
השראה. לאפשר התפתחות אישית, לחולל ולהטמיע שינוי.  

מוכנים לאתגר? עולם ההוראה ממתין לכם, והיחידה להכשרה 
להוראה היא נקודת ההתחלה.

כאן תפגשו אנשי חינוך מהמעלה הראשונה שיסייעו בידכם 
לצעוד בדרך בה בחרתם – להיות מורה. 

ביחידה להכשרה להוראה תרכשו ידע עדכני ומעשי בחינוך 
ובהוראה. כאן תוכלו לפגוש צוות מרצים מהשורה הראשונה 
המשלב ידע מחקרי עם ידע מעשי בדרכי הוראה לאוכלוסיות 
שונות, ללמוד עם עמיתים בעלי תארים אקדמיים וידע עמוק 
בתחום הדעת ולהתנסות בהוראה בבתי ספר בהדרכת מורים 

מאמנים.

היחידה להכשרה להוראה שמה לה למטרה לטפח מנהיגים 
חינוכיים פורצי דרך בחברה הישראלית באמצעות הכשרת 
אנשי חינוך בעלי אופקים רחבים, ידע מקצועי והתנסות 

פדגוגית מבוססי מחקר.

שלכם, 
ד״ר יהודה יעקבסון

מנהל היחידה להכשרה להוראה

אזרחות	 
איטלקית*	 
אנגלית	 
היסטוריה	 
חינוך מיוחד	 
טכנולוגיה – הוראת 	 

חשמל ואלקטרוניקה
לשון עברית	 
מדעי החברה	 
מדעי החיים	 
מדעי המחשב	 
מוזיקה	 
מתמטיקה	 

מחשבה יהודית 	 
)תכנית אופקים(*

מקרא*	 
סינית	 
ספרות	 
ערבית	 
פיזיקה	 
פסיכולוגיה	 
צרפתית*	 
קולנוע	 
תולדות 	 

האמנות*
תיאטרון	 
תקשורת*	 

*  לא ייפתח בתש״פ

mailto:gilal@tauex.tau.ac.il
mailto:orlym@tauex.tau.ac.il
mailto:dina@post.tau.ac.il
mailto:pessia@post.tau.ac.il
mailto:doritst@tauex.tau.ac.il
http://www.education.tau.ac.il
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בית הספר לחינוך
ע״ש חיים וג׳ואן קונסטנטינר

הפקולטה למדעי הרוח
ע״ש לסטר וסאלי אנטין

אוניברסיטת תל אביב

בעקבות הלא נודע

go.tau.ac.il :מידע והרשמה 
ובמוקד כל האוניברסית״א

im@tau.ac.il :דוא״ל 
טלפון: 03-6405550

פרטים בנושאי רישום וקבלה 
לאוניברסיטה:

תואר ראשון בחינוך | חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי |
מדיניות ומנהל בחינוך | M.A. EXECUTIVE בשנה אחת |

חינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי | חינוך רב לשוני | 
תעודות הוראה |

tau2go אוניברסיטת תל אביב


