
 

 

  6-21בחינוך מיוחד לגילאי הכשרת אקדמאים לתכנית  
  2022- 2021תשפ"ב, שנה"ל 

  
 שם :                                                                                  ת"ז:                           

 מוסד לימודים:                                            חוגים בתואר הראשון :                                           
 : תאריךתחום דעת  בתעודת הוראה ראשונה :                                     

 
 

 
 קדמאיים קודמים.אומתבססת על לימודים במידת הצורך( ) בחינוך מיוחדוהשלמות התכנית בנויה מלימודי חינוך 

  להלן אפשרות א'( במשך שנתייםילמדו את תכנית הלימודים  מתחום החינוך המיוחד שאינם מגיעיםסטודנטים(: 

o 'והתנסות בבית ספר לחינוך מיוחד או בהתאם לתכנית האישית קורסים מתכנית הלימודיםילמדו  -בשנה א ,

  ינוך מיוחד.חבכיתות 

o 'שילוב בקריאה ומתמטיקה  ויתנסו בסדנאותילמדו את ההשלמות שנותרו בהתאם לתכנית האישית,  -בשנה ב

 בבית ספר רגיל.

 החוג(, יוכלו ללמוד  ת)בכפוף לאישור ראש סטודנטים המגיעים מתחום החינוך המיוחד או בעלי ניסיון מעשי בתחום

 , ואת שנה"ל תשפ"ב )להלן אפשרות ב'(.2021 -תכנית חד שנתית, הכוללת סמסטר קיץ תשפ"א

 
 תכנית דו שנתיתאפשרות א' : 

הנדרשים בהשלמות בתחום הדעת , יחלו ללמוד קורסים אלה בשנה א'. הקורסים להשלמה  ייקבעו בהתאם סטודנטים 
 . ב' ו/או ד'לרקע האקדמי של הסטודנט.ית. ימי הלימוד של קורסי ההשלמה הם : 

שנה 
 א'

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'

8:00-16:00 
 התנסות מעשית

/ כיתות חנ"מ  בבי"ס
 מלווי התנסותוקורסים 

  

08:15-15:30 
 ם במכללהלימודי

 
15:45-19:00 

השלמות בתחום החינוך המיוחד           
 )חלקן באופן מקוון(

 

שנה 
 ב'

 
 

8:00-16:00 
 בשילוב  התנסות מעשית

רגיל וקורסים  בבי"ס
 מלווי התנסות

 

 

 

 

 שנה"ל תשפ"ב(, סיום בסוף 2021קיץ + שנת לימודים )התחלה ביולי תכנית פשרות ב' : א

סטודנטים הנדרשים בהשלמות בתחום הדעת , יחלו ללמוד קורסים אלה בשנה א'. הקורסים להשלמה  ייקבעו בהתאם 

 .ב' ו/או ד'לרקע האקדמי של הסטודנט.ית. ימי הלימוד של קורסי ההשלמה הם : 

 –סמסטר קיץ 
 אוגוסט -יולי 

יום  יום א'
 ב'

יום  יום ד' יום ג'
 ה'

  08:15-15:30 
ם במכללה לימודי

 ומשימות מקוונות

  

 8:00-16:00 1.9-החל מה
 התנסות מעשית

 08:15-15:30 
 ם במכללהלימודי

  



 

 

/ כיתות חנ"מ  בבי"ס

 וקורסים מלווי התנסות

 

החל מפתיחת 
  בשנה"ל תשפ"

8:00-16:00 
 התנסות מעשית

/ כיתות חנ"מ  בבי"ס
 וקורסים מלווי התנסות

 8:00-16:00 
 התנסות מעשית

רגיל  בבי"סבשילוב 
 וקורסים מלווי התנסות

15:45-19:00 
השלמות בתחום החינוך 

 )רובן באופן מקוון( המיוחד

 

 

 

 

 הלימודים לתעודת ההוראהתכנית 

 

 
 

 השלמות חוגיות

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

 ש."ש 16מקסימום  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 .

 ון, יידרשו להשלימו. בהיקף זה בלימודיהם לתואר הראש

 

 

 

 

 פטור ש"ש שנה קורסים תחום

 לימודי יסוד

 

  2 א שפת הוראה

  1 א תרבות ומורשת עם

  1 א סביבה ממוחשבת

  ----- ----- זהירות בדרכים יחות,עזרה ראשונה, ביטחון ובט

  4  סה"כ 

 

 לימודי חינוך

 

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

  2 א הערכה ואסטרטגיות לתלמיד עם קשיים במתמטיקה

  2 ב כלים ואסטרטגיות להוראה מותאמת בקריאה וכתיבה

  2 ב תלמידים עם קשיים במתמטיקהכלים ואסטרטגיות להוראה מותאמת ל

  1 א/ב )מקוון(  21-טכנולוגיה מסייעת בחינוך המיוחד במאה  ה

  2 א שיטות מחקר

  4 א קורסי בחירה ) קורסים מתחום החינוך( 

התנסות 

אינטגרטיבית 

 מעוגנת שדה

  3 א אימוני הוראה בבי"ס להכשרת אקדמאים לחינוך מיוחד

  3 ב שילוב קריאה וכתיבההתנסות מעשית בסדנת 

  3 ב התנסות מעשית בסדנת שילוב מתמטיקה

  2 א דרכי הוראה וניהול כיתה לקידום איכות חיים

  2 א העצמת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים 

  2 ב דרכי הוראה מתקדמות לקידום איכות חיים

  30  סה"כ 



 

 

 :להלן רשימת ההשלמות בחינוך מיוחד

 

 הערות כלליות

  גם במהלך חופשות הסמסטר. העבודה המעשית מתקיימת .1

 אין החזרים על נסיעות להתנסות ולסיורים. .2

 קיימו מפגשי הכרות והכנה: לפני פתיחת השנה האקדמית ית .3

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

 

  קישור לתקנון-כר לימודש

 בכפוף לחוזר משרד החינוך . 9/21לקראת   התעריפים המעודכנים לשנה"ל תשפ"ב יעודכנו

 .שכר הלימוד נקבע בהתאם למספר הנקודות בתכנית הלימודים

א(, הסכומים צמודים למדד )נכון לשנה"ל תשפ"₪  13,780 שכר לימוד  100%נ"ז( התשלום יהיה בגובה   72ש"ש ) 36עד 

 ומתעדכנים בהתאם. 

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

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

 

 

 

 

 

 פטור  ש"ש שנת לימוד שם הקורס

  1 א/ב    פסיכולוגיה התפתחותית )מקוון(

  1 א/ב התפתחות סנסומוטורית

  1 א/ב מוגבלות שכלית התפתחותית

  1 א/ב הפרעה על רצף האוטיזם

  2 א כתיבה היבטים התפתחותיים ואורייניים של קריאה ו

  2 א התפתחות התפיסה החשבונית

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

 קשיי קשב / לק"ש
  2 א/ב   

  2 א  דמות המורה לחינוך מיוחד

  2 א זהות והתפתחות אישית

  2 א מהות המעשה החינוכי ויישומו

  16  סה"כ

  3-5ה מקצועות הנלמדים בחנ"מ בהיקף של שלוש-שניים -תחום דעת 

  10 א/ב  ש"ש

  26 סה"כ לפרק   

  56  סה"כ תעודת הוראה והשלמות

   פטור 

   סה"כ לאחר פטורים

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/finance-department/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93.pdf
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/finance-department/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93.pdf


 

 

 סטאז' ורישיון הוראה 

 

 מד בבתי ספר של משרד החינוך, כל בוגר חייב בתעודת הוראה וברישיון הוראה. כדי לל

ניתן ע"י משרד החינוך  רישיון הוראהניתנת ע"י המכללה בסיום החובות האקדמיים לתעודת הוראה.  תעודת ההוראה

ט לא עשה שנת  בסיום  שנת הסטאז' ובסיום סדנת סטאז' שמתקיימת באורנים. תעודת ההוראה תינתן גם אם הסטודנ

 80%את הסטאז' ניתן לעשות לאחר סיום אין קשר בין קבלת תעודת ההוראה לבין סיום סטאז' וסדנת סטאז'. סטאז'. 

מהחובות האקדמיים של תעודת ההוראה, וסיום כל חובות הדידקטיקה, ההתנסות המעשית וסדנאות חובה )עזרה ראשונה, 

ללמוד במהלך שנת הלימודים(. הסטאז' ייעשה ע"י הבוגר בבית ספר, במקצוע  זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות, אותן ניתן

 משרה.    1/3אותו למד לתעודת הוראה בהיקף של 

 

 

                                       מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה. ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים .  ט.ל.ח                                                        


