
 לפרטים נוספים

  צביאלי-פרופ' נירית באומינגר

 ראשת התוכנית

 Nirit.Bauminger@biu.ac.il 

 שרון חקלאי(‘ מ גב“גב' חן כהן )מ

 ייעוץ חינוכי, יועצת ומרכזת הוועדה לתואר שני: 

 הצעות מחקר

Sharon.Haklay@biu.ac.il 

700-3773077 

 גב' מיטל גולדברגר

חינוך מיוחד, מוגבלות שכלית, מתאמת התוכניות: 
 אוטיזם-התפתחות הילד, חינוך מיוחד

Meytal.Goldberger@biu.ac.il 

700-3773073  

 גב' שרית עמיאל

מרכזת הוועדה לתואר שלישי והתוכנית לתואר שני 

 חינוך וחקר המוח

Sarit.amiel@biu.ac.il 

73-3330737 

 קבלת קהל ומענה טלפוני

 תואר שני:

 30:77-33:37ימים א', ד', בין השעות: 
 37:37-0:37ימים ב', ה', בין השעות: 

 שעות מענה טלפוני תואר שני:

 30:37-33:37, 33:37-37:37ה', בין השעות -ימים א'

 תואר שלישי:

 33:77-0:77ה', בין השעות -ימים א'
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 מטרת התוכנית

הכשרה עיונית ומעשית לעבודה עם ילדים ברצף 

 האוטיזם.

 מבנה הלימודים 

 .משך הלימודים כשנתיים, יום בשבוע בכל שנה

 תוכנית הלימודים

-קורסים עיוניים בתחומים כגון: תפקוד חברתי 

-מוטוריים, תפקוד שפתי -רגשי, מאפיינים סנסו 

 . תקשורתי, עבודה עם הורים וחינוך מיני

 הכשרה מעשית )פרקטיקום(

מתמקד בהתנסות בעבודה טיפולית עם ילדים 

בגיל הרך ובגילאי בית הספר ברצף האוטיסטי 

 במוקדים הבאים:  

תקשורתי, כולל לימוד -רגשי -תפקוד חברתי  •

תוכניות חברתיות שונות המותאמות לגיל 

נות  הרך, לגילאי בית הספר ולרמות שו

 גבוה(.-)בתפקוד נמוך

, כולל הוראה -תפקוד אקדמי  • בי טי גני קו

אקדמיות לגיל הרך -מתקנת, יכולות טרום 

 ויכולות קוגניטיביות.

 עיבוד חושי וטיפול בהפרעות התנהגות. •

 ראשת התוכנית: 

  צביאלי-פרופ' נירית באומינגר

 קהל היעד 

מורים בחינוך המיוחד, יועצים, מטפלים או 

מדריכים בחינוך המיוחד והורים לילדים על 

רצף האוטיזם בעלי תואר ראשון במקצועות 

 טיפוליים.-חינוכיים

בעלי תואר ראשון במקצועות הטיפוליים 

י -והפרא  : פסיכולוגיה, ריפו רפואיים כגון

 בעיסוק, קלינאות תקשורת ועבודה סוציאלית.

 

 נדרש ניסיון בעבודה עם ילדים עם אוטיזם.

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס 
 חם, בשילוב עידוד למצוינות.

 .בחינוך  לתוכניות הלימודים  המידע מתייחס
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או 
יש לפנות למחלקות  לימודי אנגלית, 

 הרלוונטיות.
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