
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 תוכנית הלימודים חינוך מיוחד
 

  ש"ש( 20תזה )דרישות: בלי  מסלול
   בשנת הלימודים תשפ"

 
  ש"ש  4-מחקר  ש"ש ;קורסי 4-סמינריונים 2יש ללמוד:

 ש"ש( 13) ום חמישיי

 ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס
חובה/בחיר

 ה
 מועד הקורס

77-9801 
גיל, קוגניציה, אפקט וסגנון חיים, 

חוסן באוכלוסיות עם  משאבי
  מוגבלות

פרופ' ליפשיץ 
 חפציבה

 חובה ש"ש 1
 סמסטר א'

8:00-10:00 

 חובה ש"ש  2 פרופ' נירה משעל שפה תקשורת ומוח 77-902
 שנתי

10:00-12:00 
 

77-723-02 
היבטים תאורטיים ויישומיים 

 בהוראת לקויי הלמידה
 חובה ש"ש 1 דר' שני קחטה

 'אסמסטר 
 :0014-:0012  

777592 
כלים דיגיטליים בחינוך המיוחד: 

 מתיאוריה למעשה
 חובה        ש"ש 1 סיגל עדןדר'  

 סמסטר ב'
 12:00-14:00 

 חובה ש"ש 2 דר'   סיגל עדן סמינריון-טכנולוגיות בחינוך מיוחד  77-951
 שנתי 

14:00-16:00 

 חובה ש"ש 1 איילת בנטל ד"ר  סוגיות בהורות וחינוך מיוחד 77-9512
 'אסמסטר 

18:00-20:00 

 חובה ש"ש 1 ד"ר מני יערי הפרעות קשב  779513
 סמסטר ב'
 מתוקשב

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

 

 1בחירה 
ש"ש עפ"י 

הנחיות 
 מחלקה

 
 

 משתנה על פי בחירה
 )יום ה'(

16:00-20:00 

 משתנה עפ"י בחירה מחקר איכותי     77-904

77-770 SPSS ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה 
 חובה

 חובה ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה 2מחקר כמותי בסיס  77-708

 מתוקשב  חובה ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה שיטות מחקר משולבות 77-924

 
  יום ראשון
 ש"ש 5-קורסי חובה 

 

 ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס
חובה/בחיר

 ה
 מועד הקורס

77-7491 
 :(ASD) הספקטרום האוטיסטי

מאפיינים ודרכי אבחון והערכה 
 תפקודית

פרופ' נירית 
 חובה  ש"ש 1 באומינגר

 סמסטר א'
  14:00-16:00 

77-8551 

תכניות התערבות בשפה 
וחשיבה לתלמידים עם צרכים 

 מיוחדים

 דר' הינדי שטרן

 חובה ש"ש 1
 סמסטר א'

  16:00-18:00 

778821-01 
בראי הטיפול הפרעות נפשיות 

 והחינוך

ד"ר פולאקביץ 
 יעקב

 חובה ש"ש 1
 ב'סמסטר 

  16:00-18:00 

77-9281 
אקדמיות וטיביות ייכולות קוגנ

 של תלמידים בחינוך המיוחד
 ד"ר שני קחטה

 חובה ש"ש 2
 שנתי

18:00-20:00 
77-918 

-הורות לילדים עם צרכים מיוחדים  
 סמינריון

 מועד ענת דר'



 
 
 

 :3מתוך  2 קורסי בחירה
 

 
 
 
 
 
 

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

  והדרישות כמפורט בתקנון. פרטים באתר וליתר התנאיםיהדות ואנגלית, תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי 
school.biu.ac.il/takanon-http://graduate   

 
 
 
 

 ש"ש  1 מועד ענת דר'  הורות ורגשות 77-872
-בחירה

 מתוקשב
 מתוקשב-סמסטר א'

 ש"ש  1 גב' אביגיל גילי כהן חינוך ליצירתיות 779720-01
-בחירה

 מתוקשב
 מתוקשב

 סמסטר א'

77-9641 
-העני נהיה עני יותר? מיצב סוציו

 אקונומי ותהליכי למידה
 בחירה ש"ש 1 שני קחטה

 מתוקשב
 סמסטר א'

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


 
 

 
 
 
 
 

 

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

  והדרישות כמפורט בתקנון. פרטים באתר וליתר התנאיםיהדות ואנגלית, תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי 
school.biu.ac.il/takanon-http://graduate   

 
 

                                 
 תוכנית הלימודים חינוך מיוחד

 

  ש"ש( 16תזה )דרישות: עם  מסלול
   בשנת הלימודים תשפ"

 
 ש"ש  4-ש"ש ;קורסי מחקר  2-יש ללמוד סמינריון אחד 

 
 ש"ש( 13) יום חמישי

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

77-9801 
גיל, קוגניציה, אפקט וסגנון חיים, 

משאבי חוסן באוכלוסיות עם 
  מוגבלות

פרופ' ליפשיץ 
 חפציבה

 חובה ש"ש 1
 סמסטר א'

8:00-10:00 

 חובה ש"ש  2 פרופ' נירה משעל שפה תקשורת ומוח 77-902
 שנתי

10:00-12:00 
 

77-723-02 
היבטים תאורטיים ויישומיים 

 בהוראת לקויי הלמידה
 חובה ש"ש 1 דר' שני קחטה

 'אסמסטר 
 :0014-:0012  

777592 
כלים דיגיטליים בחינוך המיוחד: 

 מתיאוריה למעשה
 חובה        ש"ש 1 סיגל עדןדר'  

 סמסטר ב'
 12:00-14:00 

 חובה ש"ש 2 דר'   סיגל עדן סמינריון-טכנולוגיות בחינוך מיוחד  77-951
 שנתי 

14:00-16:00 

 חובה ש"ש 1 ד"ר איילת בנטל  סוגיות בהורות וחינוך מיוחד 77-9512
 'אסמסטר 

18:00-20:00 

 חובה ש"ש 1 ד"ר מני יערי הפרעות קשב  779513
 סמסטר ב'
 מתוקשב

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

 

ש"ש  1בחירה 
עפ"י הנחיות 

 מחלקה

 
משתנה על פי 

 בחירה
 )יום ה'(

16:00-20:00 

 משתנה עפ"י בחירה מחקר איכותי     77-904

 ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה 77-998
 חובה

 חובה ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה 2מחקר כמותי בסיס  77-708

77-770 SPSS מתוקשב  חובה ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה 

 
 

  יום ראשון
 ש"ש 3-קורסי חובה 

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

77-7491 
 :(ASD) הספקטרום האוטיסטי

מאפיינים ודרכי אבחון והערכה 
 תפקודית

נירית פרופ' 
 חובה  ש"ש 1 באומינגר

 סמסטר א'
  14:00-16:00 

77-8551 

תכניות התערבות בשפה 
וחשיבה לתלמידים עם צרכים 

 מיוחדים

 דר' הינדי שטרן

 חובה ש"ש 1
 סמסטר א'

  16:00-18:00 

778821-01 
הפרעות נפשיות בראי הטיפול 

 והחינוך

ד"ר פולאקביץ 
 יעקב

 חובה ש"ש 1
 ב'סמסטר 

  16:00-18:00 

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

