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 לפרטים נוספים

 ר אסתי איזמן“פרופ' עדינה שמיר וד

 חינוך מיוחד בשילוב תעודת הוראה 

Shamira@biu.ac.il   |Esther.Isman@biu.ac.il  

 גב' ענת אמסלם

 יועצת תואר ראשון

30-9048135  |Anat.Waichman@biu.ac.il 

 גב' דניאלה אגם

 מתאמת תואר ראשון ושני

30-9048105  

Toar4.edu@biu.ac.il | agamdan@biu.ac.il 

 קבלת קהל

  40:33-43:33בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי

 ראשת התוכנית:

 פרופ' עדינה שמיר

למתאימים ניתן לבנות תוכנית משולבת 
לתואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה 

 שנים. 4-בחינוך מיוחד ב

education.biu.ac.il
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ללומדים בתוכנית עם תעודת הוראה קיימת 

מערכת שעות נוחה, המתפרסת על פני יומיים 

וחצי. ניתן להתחיל בסטאז' עם סיום שלוש 

 שנות לימוד.

 

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

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

 הרלוונטיות.

 הצטרפו אלינו!
למדו בתוכנית חדשנית עם סגל אקדמי 
בעל שם בחינוך המיוחד, הן באקדמיה 

 והן בשדה החינוכי.
 

ייחודיות תוכנית הלימודים באוניברסיטת  

 אילן-בר

 -בתואר ראשון בתוכנית לחינוך מיוחד בבר 

זמנית לימודים אקדמיים -אילן ניתן לשלב בו 

לצד הכשרה לקראת תעודת הוראה בחינוך 

מיוחד, המאפשרת עבודה עם ילדים עם 

 .3-04צרכים מיוחדים בגילאי 

במהלך הלימודים ניתן להתמחות במגוון 

רחב של מוגבלויות, כגון הפרעות למידה 

ת  הפרעו קשב,  ת  הפרעו ת,  ו פי ספצי

התנהגותיות, הפרעות רגשיות, כבדי ראייה 

ועיוורים, כבדי שמיעה וחירשים, אוטיזם, 

גבלות שכלית  מו ו ות  זי פי ת  ו י גבלו -מו

 התפתחותית.

ניתן לשלב לימודים לתואר ראשון ותעודת 

הוראה בחינוך המיוחד עם מגוון רחב של 

חוגים המוכרים כדיסציפלינות הוראה. 

החוגים המובנים הם: פסיכולוגיה, ספרות 

 , ת ו נ מ א  , ן ו ר ט א י ת ת  מ ג מ ב ה  ו ו ש מ

קרימינולוגיה ותקשורת. כמו כן, קיימים 

שילובים אפשריים נוספים, שאינם מובנים, 

"ך,  ריה, תנ : היסטו ן ו כג עם מחלקות 

מתמטיקה ותולדות ישראל. שילוב עם 

 מחלקות נוספות דורש בדיקה.

 ראשת התוכנית:

 פרופ' עדינה שמיר

למתאימים ניתן לבנות תוכנית משולבת 
לתואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה 

 שנים. 4-בחינוך מיוחד ב
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