
 פ"אתש –בחינוך מיוחד תעודת הוראה 

 
 

  ש"ש 24דרישות למסלול זה ה       אסתר איזמןד"ר  – ראש המסלול 

 

 

 .להתעדכן  נא – במערכת שינויים ייתכנו* 

   קורסי חובה שנה א'

 היקף  שם הקורס מס' קורס
 ש"ש

 הערות סמסטר שעות יום מרצה

 פרקטיקום עבודה מעשית שלב א 79-8002
 + סיורים

 -ד'הסיורים בימי  שנתי בשטח שני  2

בתיאום עם טלי 
 פולק-סינקביץ

 פרקטיקום עבודה מעשית שלב ב 79-8001
 

  שנתי בשטח שני  2

 דידקטיקה בכתה הטרוגנית 79-8409
 

פטור ללומדות  ב' 14-16 רביעי גב' תמר קלנג 1
 ח"מ שהשתתפו

79-8013 
 

 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד
 

  א 10-12 רביעי איזמןד"ר אסתי  1

 ניווט כתה ובעיות משמעת 79-505
 

 ב   16-18 רביעי גב' טלי סינקביץ 1
 

 

 מתודיקה להוראת הקריאה 79-8009
 

  א 12-14 שלישי ד"ר הינדי שטרן 1

 בקריאה ותאמתהוראה מ 79-8010
 

 חצי מתוקשב ב 18-20 שני יוליה רזניק ד"ר 1

  ב     10-12 רביעי ד"ר אסתי איזמן 1 המיוחדכלים מתקדמים בחינוך  79-8007

 מחקר איכותי  79-040
 

פטור ללומדות  לפי הקבוצות הקיימות  1
 שהשתתפו ח"מ

הוראה לתלמידים עם צרכים  77-0004
 מיוחדים 

 ח"מ מגמתפטור ל לפי הקבוצות הקיימות  1

-77-שהשתתפו ב
400 

 

 

, בהתאם קורסים 3-2עוד ו ות,סדנא2-1ניתן לבחור של תעודת הוראה ) 'או ב 'סדנאות/קורסי בחירה שנים א 4
  לשיבוצים לעבודה מעשית(

 היקף שם הקורס קבוצה מס' הקורס
 ש"ש

 הערות סמסטר שעות יום מרצה

 סדנאות 77-433
  לבחירה

פיתוח כושר השתנות 
מתאוריה  - קוגנטיבי
 למעשה 

  ב 10-12 שלישי ד"ר אסתי איזמן 1

כנולוגיות שילוב ט 79-8434
 בהוראה בחינוך המיוחד

  ב 14-16 שני ד"ר סיגל עדן 1

 12 -שפת סימנים 79-823-01
 סטודנטים בקבוצה

  א 14-16 שני גב' שרה לנסמן 1

 12 -שפת סימנים 79-823-02
 סטודנטים בקבוצה

  א 16-18 שני שרה לנסמןגב'  1

קורסים  77-427
לבחירה 
בהתאם 
לשיבוץ 

עבודה ל
 מעשית

 שיתוק מוחיןעם הילד 
 

  א 14-16 רביעי ד"ר אסתי איזמן 1

כבדי שמיעה  -ילדי כו"ח 77-441
 וחירשים

  ב 18-20 רביעי ד"ר הינדי שטרן 1

הילד  -אתגר שכלי 79-8425
 המאותגר בשכלו

  ב 18-20 שני ד"ר דליה טל 1



המשך  79-8411
קורסים 

לבחירה 
בהתאם 
לשיבוץ 

לעבודה 
 מעשית

 עם אוטיזם הילד
 

  ב 16-18 שני ד"ר ענת קסירר 1

)חצי  א 18-20 שני ד"ר צמח אסיף 1 הילד המאותגר רגשית   79-815
 מתוקשב(

 

 

 ב' קורסי חובה שנה

 היקף שם הקורס קבוצה מס' הקורס
 ש"ש

 הערות סמ' שעות יום מרצה

ד"ר אסתי  2 פרקטיקום עבודה מעשית שלב ג 01 79-8003
 איזמן

  שנתי בשטח ד'

77-407-
01-02 

 מתודיקה להוראת  החשבון 01
 

ד"ר דורית  1
 ברט

ח"מ  מגמתפטור ל א' או ב' 10-12 ג'
 שהשתתפו

77-406-
01-02 

  הוראה מתקנת בחשבון 01
 

ד"ר דורית  1
 ברט

 10-8 ג'
 

ח"מ מגמת פטור ל א' או ב'
 שהשתתפו

79-8456 
 

ד"ר הינדי  2 דידקטיקה בחינוך מיוחד 01
 שטרן

  שנתי 16-18 ד'

יוליה  ד"ר 1 תהליכי קריאה במחקר ויישום 01 79-8024
 רזניק

  א' 18-20 ב'

יוליה  ד"ר 1 בכתיבה ותאמתהוראה מ 01 79-8006
 רזניק

   מקוון

 


