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בואו ללמוד בתכנית חדשנית עם סגל אקדמי 

ן  ה  , חד ו המי ך  ו נ י הח ם  בתחו בעל שם 

 באקדמיה והן בעשייה החינוכית.

המסלול לתעודת הוראה בחינוך מיוחד 
 .6-12לגילאי 

 
מתאים להוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים 

 בבתי הספר הרגילים והמיוחדים.
 

 מבנה התוכנית

לימודים במסלול לתעודת הוראה בחינוך  

המיוחד מאפשרים לסטודנטים, לבעלי תואר 

ראשון וללומדים לקראת תואר שני או שלישי 

-3לקבל תעודת הוראה בחינוך המיוחד לגילאי   

04. 

הלימודים מספקים הכשרה מקצועית לקראת 

עבודה במגוון המסגרות של החינוך המיוחד: 

שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 

הרגיל, חינוך והוראה בכיתות מיוחדות בבתי 

הספר הרגילים וחינוך והוראה בבתי הספר 

 המיוחדים.

ניתן להתמחות במגוון רחב של אוכלוסיות, כגון 

הפרעות למידה ספציפיות, הפרעת קשב, 

הפרעות התנהגות, הפרעות רגשיות, אוטיזם, 

כבדי שמיעה וחירשים, כבי ראיה ועיוורים, 

ת  י ל כ ש ת  ו ל ב ג ו מ ו ת  ו י ז י פ ת  ו י ו ל ב ג ו מ

 התפתחותית.

התוכנית נפרשת על פני שתי שנות לימוד. 

בנוסף, קיים מסלול מצומצם, המותאם 

במיוחד לסטודנטים מהמגמה לחינוך מיוחד 

בתואר הראשון ולסטודנטים מהתואר השני 

 והשלישי בתחומים קרובים.

 

 

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

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

או לימודי אנגלית, יש לפנות למחלקות 
 הרלוונטיות.
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