
 

 

 פ"אתששנה"ל  6-21בחינוך מיוחד גילאי תכנית הכשרת אקדמאים 
  

 תאריך:         מוסד לימודים:                         חוג/י לימוד :  ת"ז:                            שם:       
 

 יים קודמים.קדמאאומתבססת על לימודים במידת הצורך( ) בחינוך מיוחדוהשלמות התכנית בנויה מלימודי חינוך 
 

 הלימודים לתעודת ההוראהתכנית 

 ת הלימודים מפורטות בהמשך. סהאפשרויות לפרי

 השלמות חוגיות

     ללא רקע מספק בתחום החינוך המיוחד יידרשו להשלמות מתוכנית החוג לחינוך מיוחד בהתאם לתוכנית סטודנטים

 ש."ש 26מקסימום  אישית שתבנה עבורם.

    במידה ולא למדו תחום דעת מוכר על ידי משרד החינוך בתחום דעת נ"ז 20"ש/ ש 10 דרשים ללמודנסטודנטים כלל ה .

 יקף זה בלימודיהם לתואר הראשון, יידרשו להשלימו. בה

 ש"ש( 26)מקסימום בחינוך מיוחד להלן רשימת ההשלמות 

 נ"ז ש"ש שנה קורסים ש"ש תחום

 ----- ----- ----- עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זה"ב  לימודי יסוד

 

 לימודי חינוך

 

9 

 

 4 2 א הערכת תפקודי קריאה, כתיבה והבנת הנקרא בקרב תלמידים מתקשים

 4 2 א הערכה ואסטרטגיות לתלמיד עם קשיים במתמטיקה

 4 2 ב כלים ואסטרטגיות להוראה מותאמת בקריאה וכתיבה

 4 2 ב כלים ואסטרטגיות להוראה מותאמת לתלמידים עם קשיים במתמטיקה

 2 1 א/ב  )מקוון( 21-כלים טכנולוגיים להוראה מסייעת במטה ה

התנסות 

אינטגרטיבית 

 עוגנת שדהמ

15 

 6 3 א התנסות מעשית כיתות /בית ספר חנ"מ

 12 6 ב התנסות מעשית בסדנת שילוב קריאה וחשבון

 4 2 א דרכי הוראה וניהול כיתה לקידום איכות חיים

 4 2 א העצמת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים 

 4 2 ב דרכי הוראה מתקדמות לקידום איכות חיים

 48 24  סה"כ 24 

 פטור  שנת לימוד נ"ז שם הקורס

     ב/א 2 פסיכולוגיה התפתחותית )מקוון(

  א/ב 2 התפתחות סנסומוטורית

  א/ב 2 מוגבלות שכלית התפתחותית

  א/ב 2 הפרעה על רצף האוטיזם

  א 4 היבטים התפתחותיים ואורייניים של קריאה וכתיבה 

  א 4 התפתחות התפיסה החשבונית

/ הפרעות התנהגות / לקויות למידה /  ASDהוראת תלמידים בעלי: מש"ה/ 

 קשיי קשב / לק"ש
  א/ב    4

  א  2 דמות המורה לחינוך מיוחד

  א 2 תהליכים פסיכו פדגוגיים בעבודת המורה לחינוך מיוחד 

  א 2 זהות והתפתחות אישית

  א 4 מהות המעשה החינוכי ויישומו

*לימודי השלמה בתחום דעת נוסף תיבדק אפשרות לפטור ע"ס לימודים 

 קודמים אקדמאיים
  א/ב 20

  א 2 קורסי בחירה )מתחום החינוך(

   52 סה"כ לפרק  



 

 

 

  להלן אפשרות א'( במשך שנתייםילמדו את תכנית הלימודים ם החינוך המיוחד שאינם מגיעים מתחוסטודנטים(: 

o 'והתנסות בבית ספר לחינוך מיוחד או בהתאם לתכנית האישיתהחינוך המיוחד  השלמות בתחום -בשנה א ,

  ינוך מיוחד.ח בכיתות

o 'בקריאה ויתנסו בסדנאות שילוב ילמדו את ההשלמות שנותרו בהתאם לתכנית האישית,  -בשנה ב

 ומתמטיקה בבית ספר רגיל.

 יוכלו ללמוד תכנית )בכפוף לאישור ראש החוג( סיון מעשי בתחוםיסטודנטים המגיעים מתחום החינוך המיוחד או בעלי נ ,

 ואת שנה"ל תשפ"א )להלן אפשרות ב'(.חד שנתית, הכוללת סמסטר קיץ בתש"פ, 

 

 ימי לימוד -תכנית הלימודים 

 

 נתיתתכנית דו שאפשרות א' : 

 

שנה 
 א'

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'

8:00-16:00 
 התנסות מעשית

/ כיתות  בביה"ס
חנ"מ וקורסים 
 מלווי התנסות

  

08:15-15:30 
 ם במכללהלימודי

 
15:45-19:00 

השלמות בתחום 
           החינוך המיוחד

 )ברובן באופן מקוון(

 

שנה 
 ב'

 
 

8:00-16:00 
 התנסות מעשית

 בשילוב 
רגיל  בביה"ס

וקורסים מלווי 
 התנסות

 

 

 

 

 

 

 

 

    פטור

    סה"כ לאחר פטורים

 יידרשו ללמוד קורסים ,הדעת בתחום מותסטודנטים הנדרשים בהשל *
הקורסים של כל  לרשימת . מועדי הקורסים ייקבעו בהתאםהחל משנה א'

 ההשלמה קורסי של הלימוד האישית. ימי סטודנט, בהסתמך על התכנית
 '.הו/או  'א ו/או 'ד:  הם

 בשנה א', הדעת בתחום שלא השלימו את קורסי ההשלמותסטודנטים ה
ה ב' את יתרת הקורסים בנוסף לתכנית לימודי בשניידרשו ללמוד 

 החינוך. 

 

 



 

 

 (, סיום בסוף שנה"ל תשפ"א2020קיץ + שנת לימודים )התחלה ביולי תכנית אפשרות ב' : 

 

סמסטר 
 –קיץ 
 -יולי 

 גוסטאו

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'

  08:15-15:30 
 ם במכללהלימודי

ומשימות 
 מקוונות

  

החל 
 1.9-מה

8:00-16:00 
 התנסות מעשית

/ כיתות  בביה"ס

חנ"מ וקורסים 

 מלווי התנסות

 08:15-15:30 
 ם במכללהלימודי

 

  

החל 
מפתיחת 
שנה"ל 
תשפ"א 

(18.10) 

8:00-16:00 
 התנסות מעשית

/ כיתות  בביה"ס
חנ"מ וקורסים 
 מלווי התנסות

 8:00-16:00 
 התנסות מעשית

 בשילוב 
רגיל  בביה"ס

וקורסים מלווי 
 התנסות

15:45-19:00 
השלמות בתחום 
    החינוך המיוחד

 )ברובן באופן מקוון(

 

 

 

 

 

 

 הערות כלליות:

  גם במהלך חופשות הסמסטר. העבודה המעשית מתקיימת .1

 אין החזרים על נסיעות להתנסות ולסיורים. .2

 פתיחת שנה: לפני פתיחת השנה האקדמית יתקיימו מפגשי הכרות והכנה:  .3

 שני ימי הכנה )בימי ד(.   –שנה ב יום הכנה אחד )יום א(.  –שנה א 

 

 -סטאז' ורישיון הוראה 

 בחינוך מיוחד כדי ללמד בבתי ספר של משרד החינוך, כל בוגר חייב בתעודת הוראה וברישיון הוראה. תעודת ההוראה

 ניתנת ע"י המכללה בסיום החובות האקדמיים לתעודת הוראה.              

וך בסיום שנת הסטאז' ובסיום סדנת סטאז' שמתקיימת באורנים. תעודת ההוראה תינתן רישיון הוראה ניתן ע"י משרד החינ

גם אם הסטודנט לא עשה שנת סטאז', ז"א שאין קשר בין קבלת תעודת ההוראה לבין סיום סטאז' וסדנת סטאז'. את 

דידקטיקה, ההתנסות מהחובות האקדמיים של תעודת ההוראה, וסיום כל חובות ה 80%הסטאז' ניתן לעשות לאחר סיום 

המעשית וסדנאות חובה )עזרה ראשונה, זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות(. הסטאז' ייעשה ע"י הבוגר בבית ספר, במקצוע 

           .                                                                                       לפחות משרה 1/3אותו למד לתעודת הוראה בהיקף של 

 הכשרת אקדמאים להוראה -שכר לימוד

 .שכר הלימוד נקבע בהתאם למספר הנקודות בתכנית הלימודים

הסכומים צמודים למדד שח ) נכון לשנה"ל תש"ף(,  13,863שכר לימוד   100%נ"ז( התשלום יהיה בגובה   72ש"ש ) 36עד 

 ומתעדכנים בהתאם. 

 200%אך סך כל שכ"ל ללימודי תעודת הוראה לא יעלה על ₪,  575שעה נוספת עלות כל  -נ"ז( ומעלה 74ש"ש ) 37-החל מ

 לשנה. ₪  900-שכר לימוד. לכל שנת לימוד יתווספו אגרות ותשלומים נלווים בסך של כ

 

  .מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה. ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים 

 ט.ל.ח 

 יידרשו ללמוד קורסים ,הדעת בתחום סטודנטים הנדרשים בהשלמות *
הקורסים של כל  לרשימת . מועדי הקורסים ייקבעו בהתאםהחל משנה א'

 ההשלמה קורסי של הלימוד האישית. ימי סטודנט, בהסתמך על התכנית
 .'הו/או  'א ו/או 'ד:  הם

 בשנה א', הדעת בתחום שלא השלימו את קורסי ההשלמותסטודנטים ה
בשנה ב' את יתרת הקורסים בנוסף לתכנית לימודי יידרשו ללמוד 

 החינוך. 

 

 


