
 

 "אורנים המכללה האקדמית לחינוך"
 הכשרת אקדמאים להוראה

 9201/  8201  טתשע" 21 – 6תכנית לימודי תעודת הוראה בחינוך מיוחד לגילאי 

 מוסד לימודים :                      : תאריך                         :ת.ז                                   : שם 

 
 
 
 

לימודי 
תעודת 

 אה  הור

 הערות / פטור  שנת לימוד נ"ז  שם הקורס 
    עזרה ראשונה, זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות

  א 4  נורמה וקשיים בקריאה וכתיבה התפתחות, הערכה והתערבות.
  (סמסטר ב) א 2 הבנת הנקרא והבעה

  (סמסטר א)  א  2 מתמטית   -התפתחות ופיתוח חשיבה חשבונית
  (סמסטר ב') א  2 י למידה במתמטיקההערכת תהליכ

  א 4 (בביה"ס) פדגוגיה בחינוך המיוחד
  א 10 התנסות בכיתה  (ביה"ס לחינוך מיוחד) 

  ב 10   התנסות בשילוב  (ביה"ס רגיל)
  ב 4 א  ומקצועית התפתחות אישית

  ב 4  התפתחות אישית ומקצועית ב 
  ב 4 ן ואסטרטגיות למידה כלים ייחודיים להוראה מתקנת בחשבו

  ב 4 להוראה מתקנת בקריאה ואסטרטגיות למידה ייחודייםכלים 
שיח מצמיח בסביבה החינוכית: עבודה עם תלמידים, הורים 

 וצוות
  א  4

   54 סה"כ לפרק  
 
 
 
 
 
 

לימודי 
 החוג

  שנת לימוד נ"ז שם הקורס
   ב   4 ר בשדהלמידת חקשיקולים התפתחותיים בעבודה החינוכית  

   (סמסטר א)   א 2 מהות החינוך המיוחד א'
  (סמסטר ב) א 2 ב'  מיוחדהחינוך ה מהות

  (סמסטר א)  א 2 תיאוריות מרכזיות בהוראת מתמטיקה
  א 2 מבוא ללקויות למידה 

  א 2 קשיי קשב, ריכוז והתנהגות
יינתנו פטורים על    10 קורסי בחירה 

ודמים סמך לימודים ק
תחומי החינוךב  

סיורים במסגרות חנ"מ במועדים שיפורסמו בתחילת  3יתקיימו  סיורים 
 השנה

  א 6

 שימוש בכלים טיפוליים במפגש עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 יינתן ביומיים מרוכזים במהלך שנה ב', במועדים שיפורסמו בתחילת השנה

  ב 2

ק אפשרות לפטור ע"ס *לימודי השלמה בתחום דעת נוסף תיבד
 לימודים קודמים אקדמאיים

  א/ב 20

   52 סה"כ לפרק   
   106 סה"כ לכל התכנית   
    פטור  
    סה"כ לאחר פטורים 



 

 

 
 

 התוכנית:
  –שנה א' 
 08:00-16:00 –יום עבודה מעשית בבתי הספר עם קורסי הדרכה  -יום א' 
 08:00-19:00 –יום למידה באורנים  –יום ה' 

 
לקבל הכרה סטודנטים העובדים בפועל במסגרות החינוך המיוחד יש אפשרות ל** חדש! 

בעבודתם (במקום יום ההתנסות בשנה א') ולהשתתף בסדנה מלוות התנסות בכפוף 
 מרכזת המסלול. לאישור

 
  -שנה ב' 

 08:00-16:00 –יום עבודה מעשית בבתי הספר עם קורסי הדרכה  -יום ד' 
 
 

 הערות כלליות:
 גם במהלך חופשות הסמסטר.בימי ההתנסות העבודה המעשית תתקיים  .1
 יעשה מאמץ, אך אין ערבון לכך שהבחינות יתקיימו בימים א'/ה' .2
 אין החזרים על נסיעות להתנסות ולסיורים. .3
יום  –פתיחת שנה: לפני פתיחת השנה האקדמית יתקיימו מפגשי הכרות והכנה: שנה א  .4

 י הכנה (בימיי ד).  שני ימ –א). שנה ב הכנה אחד (יום 
 
 
 

 -סטאז' ורישיון הוראה 
כל בוגר חייב בתעודת הוראה וברישיון כדי ללמד בבתי ספר של משרד החינוך, 

תעודת ההוראה ניתנת ע"י המכללה בסיום החובות האקדמיים לתעודת  הוראה.

             הוראה.  

סטאז' ובסיום סדנת סטאז' ום  שנת הי משרד החינוך בסירישיון הוראה ניתן ע"

 שנת  תעודת ההוראה תינתן גם אם הסטודנט לא עשה   שמתקיימת באורנים.

                                                                       סטאז', ז"א שאין קשר בין קבלת תעודת ההוראה לבין סיום סטאז' וסדנת סטאז'. 

מהחובות האקדמיים של תעודת ההוראה,  80%עשות לאחר סיום את הסטאז' ניתן ל

, וסיום כל חובות הדידקטיקה ,ההתנסות המעשית וסדנאות חובה ( עזרה ראשונה

זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות). הסטאז' ייעשה ע"י הבוגר בבית ספר, במקצוע 

                                                                           משרה.                        1/3אותו למד לתעודת הוראה בהיקף של 

 הכשרת אקדמאים להוראה -שכר לימוד

 .שכר הלימוד נקבע בהתאם למספר הנקודות בתכנית הלימודים



 

נכון לשנה"ל ₪ (   13,700שכר לימוד, 100%נ"ז) התשלום יהיה בגובה   72ש"ש ( 36עד 

 דים למדד ומתעדכנים בהתאם. תשע"ח), הסכומים צמו

אך סך כל שכ"ל ללימודי ₪,  571עלות כל שעה נוספת  -נ"ז) ומעלה 74ש"ש ( 37-החל מ

שכר לימוד. לכל שנת לימוד יתווספו אגרות ותשלומים  200%תעודת הוראה לא יעלה על 

 לשנה. ₪  900-נלווים בסך של כ

 
  .כנית הלימודים מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה. ייתכנו שינויים בת

 ט.ל.ח 


