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 מערכת חינוך מיוחד תשפ"ג (תכנית טנטטיבית, יתכנו שינויים) 
 

 ש"ש)  25ש"ש) / דו חוגי מובנה (תקשורת, ספרות משווה מגמת תיאטרון ואומנות יהודית*) ( 27דו חוגי (
 קרימינולוגיה/פסיכולוגיה ישלחו מערכות אחרות -* בשילוב עם דו חוגי מובנה

 
 בשילוב עם התוכניות השונות (כל שילוב מומלץ לבדוק מערכת סופית)• יתכנו שינויים  בקורסים 

 התוכנית של תעודת הוראה מועברת בנפרד –• בשילוב עם תעודת הוראה 

 ש"ש)   14מובנה  - ש"ש  15קורסי חובה ( -  שנה א'
 

 מרצה הקורס  מועד הקורס  ש"ש שם הקורס  מס' קורס 

 יסודות בסוציולוגיה חינוכית 77-006-01
 –סמסטר א'  – יום ב'  ש"ש  1 

 ד"ר אייל בר חיים  10:00-12:00

נושאים נבחרים בפילוסופיה  77-105-01
 סמסטר ב' -יום ב' ש"ש  1 פטור ממובנה -של החינוך

 פרופ' אלי הולצר  10:00-12:00

מחקר כמותי  א' + תרגיל   77-0300-01
 –סמסטר א'  – יום ה'  ש"ש  1 (מתוקשב) 

 ד"ר אור כץ 10:00-12:00
מחקר כמותי ב' + תרגיל   77-0310-01 

ש"ש  1 (מתוקשב)   –סמסטר ב'  – יום ה'  
10:00-12:00 

 ד"ר שרה פרידל סמסטר א'  ש"ש  1 שיטות מחקר (מתוקשב)  77-052-01

 מבוא לפסיכולוגיה 77-3100-01
-18:00 –שנתי  – יום ב'  ש"ש  2 

 פרופ' ניר מדג'ר  20:00

-12:00שנתי' –יום ג'   ש"ש  2 מבוא לילד המיוחד   77-400-01
 ד"ר אסתי איזמן  14:00

77-406-01 
 הוראה מתקנת בחשבון  

 ש"ש  1
  –סמסטר ב'  –יום ג'  

08:00-10:00 
 ד"ר דורית ברט  

77-406-02 
  –סמסטר ב'  –יום ג'   ש"ש  1 

10:00-12:00 

77-407-01 
 מתודיקה להוראת החשבון 

 ש"ש  1
  –סמסטר א'  –יום ג'  

08:00-10:00 
 ד"ר דורית ברט  

77-407-02 
  –סמסטר א'  –יום ג'   ש"ש  1 

10:00-12:00 

עבודה  –דידקטיקה כללית  77-408-01
 –סמסטר א'  – יום ב'  ש"ש  1 מעשית שלב א' 

 ד"ר אסתי איזמן 14:00-16:00

 –סמסטר ב'  – יום ב  ש"ש  1 דידקטיקה בכיתה הטרוגנית 77-409-01
14:00-16:00 

 גב' אפרת זעירא

התנסות בשדה/פרקטיקום +  77-4141-01
-08:00 –שנתי  –יום ד'    סיורים 

 ט.נ 14:00

התפתחות תקינה ולקויות   77-432-01
-16:00 –שנתי  – יום ב'  ש"ש  2 בתחום התקשורת והשפה

 שלו  -ד"ר הילה גנדלר 18:00
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    ) ש"ש  6קורסי חובה  ( -  שנה ב'

77-040 
 ש"ש  1 מבוא למחקר איכותי 

  8:00-10:00יום ב' 
 ד"ר אריאל לוין סמסטר א' 

  8:00-10:00יום ב' 
 ד"ר אריאל לוין סמסטר ב' 

-16:00יום ב' 
 ד"ר איילת בנטל  סמסטר ב'18:00

מבוא לתורת ההוראה בחינוך   77-430-01
 ש"ש  2 המיוחד 

 יום ד 
-12:00 –שנתי  –' 

14:00 
 ד"ר אסתי איזמן

 יום ד,  ש"ש  2 מבוא לילדים עם ליקויי למידה 77-463-01
 ד"ר הינדי שטרן  שנתי 8:00-10:00

77-4880-01 
שילוב הילד עם הצרכים  

 המיוחדים במסגרות רגילות
 (חצי מתוקשב)

סמסטר א'  –יום ג'   ש"ש  1
 ד"ר אסתי איזמן 10:00-12:00 –

 שנה ב' או ג'.     -קורסים ייחודיים   וסדנאות לבחירה 
   ש"ש (פטור מובנה)    1סה"כ 

סמסטר א'  –יום ד'   ש"ש  1 הילד עם שיתוק מוחין  77-427-01
 ד"ר אסתי איזמן 14:00-16:00 –

  

ילדים כבדי שמיעה   -ילדי "כוח"  77-4410-01
סמסטר ב'  –יום ד'   ש"ש  1 וילדים חרשים 

 ד"ר הינדי שטרן  14:00-16:00 –
  

-פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי 77-433-01
סמסטר ב'  –יום ג'   ש"ש     1 מתיאוריה למעשה 

 ד"ר אסתי איזמן 10:00-12:00 –
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 ש"ש   4 - : שני סמינריונים מתוך הרשימה-שנה ג'
   

77-405-01 
שומעים,  שפה וחשיבה בקרב ילדים  

ילדים עם לקויות שמיעה וילדים עם  
 לקות למידה

שנתי    –יום ג'   ש"ש  2
 ד"ר הינדי שטרן  10:00-12:00

התבגרות ובגרות בקרב אנשים עם   77-4360-01
שנתי  -יום ג'  ש"ש  2 נכות התפתחותית

12:00-14:00 
פרופ' בתיה חפציבה  

 ליפשיץ 

טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה  77-474-01
שנתי    –יום ג'   ש"ש  2 ולמידה: התפתחות תקינה ולקויות 

 ד"ר סיגל עדן 10:00-12:00

 
 

 שנה ג' –  חובה (1 ש"ש) 
 

77-
428-01 

 
 ש"ש  1 מבחר שיטות בחינוך המיוחד

סמסטר  –יום ג'  
-14:00 –ב' 

16:00 
 ד"ר רקפת לורבר


