
 לפרטים נוספים

 פרופ' רחל שיף

 ראשת התוכנית ומנהלת מרכז חדד

Rschiff@biu.ac.il 

 ר שני קחטה“ד

 מרכזת העבודה המעשית

Shani.Kahta@biu.ac.il 

 גב' יהודית גרונר

 רכזת מרכז חדד

30-5078135 

Hadad.Center2@biu.ac.il 

 גב' שרון מדינה

 ראש היחידה ללימודים מתקדמים

311-0360133 |sharon.medina@biu.ac.il  

 גב' חן גולן

מנהיגות וניהול מערכות מתאמת התוכניות תואר שני: 

חינוך, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מדעי טכנולוגי, 

 לקויות למידה, נחשונים. 

311-0360130   |learning-dis.edu@biu.ac.il  

 גב' שרית עמיאל

ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר מרכזת תואר שלישי 

 השני

30-5071653  |Sarit.amiel@biu.ac.il 

 קבלת קהל

  72:33-73:33בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי

 ראשת התוכנית: 

 פרופ' רחל שיף

ducat ion.b iu.ac. i lE 

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.
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 מטרת התוכנית

התואר השני בלקויות למידה מכשיר מומחים 

לאבחון ולהוראה מותאמת של תלמידים ובוגרים 

את  ר  י מכשי השנ אר  התו דה.  למי י  י ו לק

הסטודנטים לאבחן תלמידים, החל מראשית 

קריאה ועד חטיבות עליונות ומבוגרים, ללמד 

הוראה מותאמת ולפתח תוכניות התערבות. 

 בתואר השלישי, מגוון רחב של נושאי מחקר.

 מסגרת הלימודים

התוכנית מציעה מערך לימודים מקיף, אשר 

מאפשר רכישת ידע בתחום של ליקויי למידה 

ומכשיר את הסטודנטים הן למחקר בתחום והן 

 לעבודה מעשית.  

לתוכניות הלימודים מרכיב תיאורטי ומרכיב 

יישומי: לימודים עיוניים ומחקריים לצד התמחות 

 יישומית, הכוללת אבחון וטיפול בליקויי למידה.

בשל ההכשרה הקלינית התוכנית נמשכת 

 חמישה סמסטרים )שנתיים וחצי(.

מערכת השעות קשיחה ברובה ולא מאפשרת 

העברת הקורסים בין השנים או הארכת לימודים 

 מעבר לחמישה סמסטרים.

 הכשרה מעשית )פרקטיקום(

ם  שי ר ד נ  , ת י עש המ ה  ר כש הה ת  ר ג במס

הסטודנטים לאבחן עשרה אבחונים ולכתוב דו"ח 

ניים  ביים לשו גניטי קו דים  מקיף על תפקו

 ואקדמיים, כולל המלצות מתאימות.

ם  דנטי דים הסטו בנוסף, במהלך הלימו

נדרשים ללמד הוראה מותאמת בהיקף של 

 שעות. 55

* ציון עובר בהכשרה המעשית הוא תנאי 

 .לקבלת התואר בלקויות למידה

* שעות הפרקטיקום לא נכללות במסגרת 

 שעות ההרצאה הפרונטליות.

 קהל יעד

בוגרי תואר ראשון במקצועות: חינוך, חינוך 

מיוחד וייעוץ, וכן במקצועות הטיפוליים והפרא

רפואיים כגון: פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, -

 קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית.

 תהליך הקבלה

ישוקללו המרכיבים הבאים: ממוצע ציוני תואר 

ראשון, המלצות, התנסות בשדה וריאיון 

 קבלה.

 

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

 .בחינוך  לתוכניות הלימודים המידע מתייחס
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/

או לימודי אנגלית, יש לפנות למחלקות 
 הרלוונטיות.

 ראשת התוכנית: 

 פרופ' רחל שיף

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.
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