
 חינוך מיוחדמגמת 

 - טתשע"-התמחות במוגבלות שיכלית

 ש"ש( 22)דרישות:  תזהבלי מסלול 
 

 
 ש"ש( 01) שנה ב'

 ש"ש ( 12)למדו בתשע"ח 

 

 .)התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה 

 והדרישות כמפורט  תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי  יהדות ואנגלית, וליתר התנאים

 school.biu.ac.il/takanon-http://graduateבתקנון. פרטים באתר 

  

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

77-984 
 
 
 

העשרה אקדמית  –פרוייקט 
 לבוגרים עם מוגבלות שיכלית

 שנתי  –יום ב'  חובה 2  דר' חן אירית
10:00-12:00 

 
77-884 

התפתחות ולמידה במעגל 
 -החיים באוכלוסיות חריגות 

 סמינריון

פרופ' חפציבה 
 ליפשיץ

 שנתי –יום ב'  חובה 2
 

12:00-14:00     
 

תוכניות לימודים לבעלי  77-985
מוגבלות שכלית בגיל ביה"ס 

 סדנה-תקופת הבגרות והזקנה

 סמסטר א' –יום ב'  חובה 1 דר'  דליה טל
14:00-16:00 

עבודה  –יכולות אקדמיות  77-988
 פרקטיקום –מעשית 

 סמסטר ב' –יום ב'  חובה 1 גב' טובה כץ
14:00-16:00 

משתנה עפ"י  1מחקר כמותי בסיס  77-707
 בחירה

1 

 ש"ש 

 2-מה 1בחירה 
עפ"י הנחיות 

 מחלקה

סמסטר א' –יום ב' 
16:00-18:00 

משתנה עפ"י  משולבותשיטות מחקר  77-924
 בחירה

 סמסטר ב'-מתוקשב

משתנה עפ"י  2מחקר כמותי בסיס  77-708
 בחירה

 סמסטר ב' –יום ב'  חובה ש"ש 1

16:00-18:00 

משתנה עפ"י  מחקר איכותי 77-904
 בחירה

סמסטר א' –יום ב'  חובה ש"ש 1
18:00-20:00 

77-770 spss  משתנה עפ"י
 בחירה

סמסטר ב' –יום ב'  חובה ש"ש 1
18:00-20:00 

  תבחינה בביבליוגרפי      77-960-28
  

 חובה

 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon


 מגמת חינוך מיוחד      
 - טתשע"-התמחות במוגבלות שיכלית

 ש"ש( 18)דרישות:  תזהמסלול עם -א'מסלול 
 

 ש"ש( 6) שנה ב'
 ש"ש בתשע"ח ( 8)למדו 

 

 
 חובה -ש"ש( 4) קורסי מחקר

 

 

 

 

 התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה(.

והדרישות כמפורט בתקנון. פרטים  תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי  יהדות ואנגלית, וליתר התנאים

 school.biu.ac.il/takanon-http://graduateבאתר 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

העשרה אקדמית  –פרוייקט  77-984
 לבוגרים עם מוגבלות שיכלית

 שנתי  –יום ב'  חובה  2 דר' חן אירית 
10:00-12:00 

 
77-884 

התפתחות ולמידה במעגל 
 -החיים באוכלוסיות חריגות 

 סמינריון

פרופ' חפציבה 
 ליפשיץ

 שנתי –יום ב'  חובה  2
12:00-14:00     

 

תוכניות לימודים לבעלי  77-985
מוגבלות שכלית בגיל ביה"ס 

 סדנה-תקופת הבגרות והזקנה

 סמסטר א' –יום ב'  חובה  1 דר'  דליה טל
14:00-16:00 

עבודה  –יכולות אקדמיות  77-988
 פרקטיקום –מעשית 

 סמסטר ב' –יום ב'  חובה 1 גב' טובה כץ
14:00-16:00 

  חובה    קוד תיזה  77-950

משתנה עפ"י  1מחקר כמותי בסיס  77-707
 בחירה

 

1 

 ש"ש 

 

 

 

 2-מה 1בחירה 
עפ"י הנחיות 

 מחלקה

 

 

סמסטר א' –יום ב' 
16:00-18:00 

77-770 spss  משתנה עפ"י
 בחירה

סמסטר ב' –יום ב' 
18:00-20:00 

משתנה עפ"י  2מחקר כמותי בסיס  77-708
 בחירה

 סמסטר ב' –יום ב'  חובה ש"ש 1

16:00-18:00 

משתנה עפ"י  מחקר איכותי 77-904
 בחירה

סמסטר א' –יום ב'  חובה ש"ש 1
18:00-20:00 

 מחקר איכותי מתקדם 77-983
משתנה עפ"י 

 בחירה

 
1 

 ש"ש  
 

 
ש"ש  1בחירה 

 2מתוך 
 

 סמסטר ב'  -יום ב'
18:00-20:00 

  דר' ניר מדג'ר מחקר כמותי מתקדם 77-997

 סמסטר ב' –יום ה' 

14:00-16:00 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

