
 ראשת התוכנית:

 פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ

ducat ion.b iu.ac. i lE 

 לפרטים נוספים

 פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ

 ראשת התוכנית

Hefziba.lifshitz@biu.ac.il  

 גב' שרון מדינה

 ראש היחידה ללימודים מתקדמים

077-3063700 |sharon.medina@biu.ac.il  

 גב' דניאלה אגם

ניהול מתאמת תואר ראשון ותואר שני בתוכניות: 

 .ופיתוח מערכות בלתי פורמליות, מוגבלות שכלית

03-9348135 intelectual-dis.edu@biu.ac.il  |  

 גב' שרית עמיאל

ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר מרכזת תואר שלישי 

 השני

03-9347690  |Sarit.amiel@biu.ac.il 

 ד"ר דליה טל

 מרצה בהתמחות

090-2682195 

 ד"ר שושנה ניסים וד"ר אירית חן

 רכזות פרויקט "עוצמות"

092-2222582 

NissimShoshana@gmail.com 

 למידע ניתן לפנות ל:

 092-7259555: מורג כראדי

 092-8881726: מתניה ריגר

 קבלת קהל

  42:00-40:00בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.

 מ ד ע   ע ם   נ ש מ ה 

 התפתחותי  עיכוב  עם  ילדים  מרכז בייקר לחקר קידום

 בפרוייקט "עוצמות"  סטודנטים
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  משך הלימודים לבחירת הסטודנט/ית

 יום ה' + יום א' מהצהריים. -שנה אחת

ם  י '   -שנתי א ם  ו י ב'  שנה   ; ה' ום  י א'  ה  שנ
 מהצהריים.

לכותבי ₪  0,777*אפשרות למענק מחקר בן 
 עבודת תזה.

לאתר ההתמחות תואר שני במוגבלות שכלית: 
Education.biu.ac.il/node/5732 

 

 ":פרויקט "עוצמות –לפקולטה לחינוך 
Education.biu.ac.il/node/8124 

 

מרכז בייקר לחקר וקידום פעוטות וילדים עם 
 עיכוב התפתחותי:

Education.biu.ac.il/node/4168 
 
  .בחינוך לתוכניות הלימודים המידע מתייחס*

לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או 
ת  לפנות למחלקו יש  די אנגלית,  לימו

 הרלוונטיות.

 נושאי הלימוד

ם  רצי דרך בתחו פו ות ומחקרים  רי או תי
המוגבלות השכלית לצד הכשרה מעשית 

 :“עוצמות”פרויקט  -)פרקטיקום( חדשנית

מנגנונים מפצים באוכלוסייה עם מוגבלות  •
 שכלית

 אבחונים פסיכולוגיים וכישורי קריאה   •

מודלים חדשניים של הסתגלות לחברה  •
 ולקהילה

 הפרעות נפשיות   •

תוכניות לימודים כמכשיר הסתגלות  •
במעגל החיים באוכלוסייה עם מוגבלות 

 התפתחותית ושכלית

טכנולוגיות כאמצעי הסתגלות לקהילה  •
 ולחברה

 -בחירה: אוטיזם/התפתחות חברתית •

 רגשית

ם(  קו מי   -הכשרה מעשית )פרקטי בתחו

 האוניברסיטה

הדרכת ילדים עם מוגבלות   -טרוני"  -"ספר 
 .שכלית לעבודה בספר אלקטרוני

הוראת חומר אקדמי   -פרויקט "עוצמות"  
בפרוייקט "עוצמות", שילוב אקדמי בן שלושה 

 שלבים לבוגרים עם מוגבלות שכלית.

 ר שושנה ניסים“רכזת: ד

 *ניתן להשלים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד

 

 אפשרויות תעסוקה

ריכוז תוכניות קידום במסגרות לאנשים עם  •

 מנהל מוגבלויות, משרד הרווחה. –מוגבלות 

הדרכה, ניהול והוראה במגוון אוכלוסיות  •
 ושכבות גיל במשרד החינוך.

תעודת תומך קבלת החלטות לאנשים עם 
 מקצוע חדש*: –מוגבלויות 

לימוד קורס "תומכי קבלת החלטות בשכר 
לאנשים עם מוגבלות" )היחידה להתפתחות 

 מקצועית בבר אילן, מעבר ללימודי התואר(  

 מקצוע חדש*: –תעודת מנחה לגיל השלישי 

לימוד קורס "מנחים לגיל השלישי" )היחידה 
להתפתחות מקצועי בבר אילן, מעבר ללימודי 

 התואר(

 ש"ש(  41)   מסלול מחקרי עם תזה*

 ש"ש(  48)  מסלול יישומי ללא תזה

 בפרוייקט "עוצמות"  סטודנטים

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.
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