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 גתשפ" – תעודת הוראה בחינוך מיוחד 
 מערכת טנטטיבית

 

       ד"ר אסתר איזמן    –המסלול  תראש  

 נא  להתעדכן.  –* ייתכנו שינויים במערכת  
   קורסי חובה שנה א' 

 היקף  שם הקורס  מס' קורס 
 ש"ש 

 מועד הקורס  שם המרצה 

 התנסות בשדה,   - 2 פרקטיקום עבודה מעשית שלב א  79-8002
 בתיאום עם הרכזת 

  8:00-14:00יום ב'  - 2 פרקטיקום עבודה מעשית שלב ב  79-8001
 שנתי, בשדה

-14:00ב'  ' סמ  -יום ב'  גב' אפרת זעירא  1 דידקטיקה בכתה הטרוגנית  77-409
16:00 

-10:00א'  ' סמ  -יום ד'  ד"ר אסתי איזמן  1 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד  79-8013
12:00 

-10:00ב'  ' סמ  -יום ד'  ד"ר אסתי איזמן  1 כלים מתקדמים בחינוך המיוחד 79-8007
12:00 

  16:00-18:00יום ד'  פולק -גב' טלי סנקביץ 1 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת  79-505
 א' 'סמ

- 18:00-20:00יום ד'  ד"ר הינדי שטרן  1 מתודיקה להוראת הקריאה  79-8009
 א'   'מס

  18:00-20:00יום ב'  שני לוי שמעון ד"ר  1 הוראה מותאמת בקריאה 79-8010
 מתוקשב  ב'   'סמ

הוראה לתלמידים עם צרכים   77-0004
 מיוחדים 

 ד"ר אסתי איזמן   1
 או  

 פולק -גב' טלי סינקביץ

  14:00-16:00יום א' 
 ב'   'סמ

  12:00-14:00יום ב' 
 ' א'  סמ

  14:00-16:00יום ד' 
 ב'   'סמ

 מס' אפשריות   - 1 מחקר איכותי   79040
בתיאום עם גב' טלי   - + סיורים 0415-77

 פולק -סינקביץ
   8:00-14:00יום ד'  פולק -גב' טלי סינקביץ -

 בשדה , סמ' ב' 
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 קורסי חובה שנה ב' 
 היקף  שם הקורס  מס' הקורס 

 ש"ש
 מועד הקורס  מרצה 

 ,  8:00-14:00בוקר  ד"ר הינדי שטרן  2 פרקטיקום עבודה מעשית שלב ג  79-8003
 שנתי, בשדה

 א'  '  סמ  8:00-10:00יום ג'  ד"ר דורית ברט  1 מתודיקה להוראת  החשבון  77-407
   10:00-12:00יום ג' 

 א'   מ'ס
   8:00-10:00יום ג'  ד"ר דורית ברט  1 הוראה מתקנת בחשבון  77-406

 ב' '  סמ
   10:00-12:00יום ג' 

 ב'   'סמ
   16:00-18:00יום ד'  ד"ר הינדי שטרן  2 דידקטיקה בחינוך מיוחד  79-8456

 שנתי 
 18:00-20:00יום ב'  ד"ר שני לוי שמעון  1 תהליכי קריאה במחקר ויישום  79-8024

 א' '  סמ
   16:00-18:00יום ב',  ד"ר שני לוי שמעון  1 הוראה מתקנת בכתיבה  79-8006

 סמ' א' 
 

 + להוסיף מכאן לצורך השלמות*)  4(מינימום  ילקחו במהלך שנים א' או ב'  -קורסי בחירה

 היקף  שם הקורס  מס' הקורס 
 ש"ש

 מועד הקורס  מרצה 

סדנאות   77-433
 בחירה  

 

טיבי  יפיתוח כושר השתנות קוגנ
 מאבחון להתערבות  

   10:00-12:00יום ג'  ד"ר אסתי איזמן  1
 ב' '  סמ

שילוב טכנולוגיות בהוראה   79-8434
   - בחינוך המיוחד

  14:00-16:00' דיום   ד"ר סיגל עדן   1
 ב'   'סמ

סטודנטים    12 - שפת סימנים 79-823-01
 בקבוצה 

  14:00-16:00יום ב'  שרה לנסמן  1
 א'   'סמ

סטודנטים    12 - שפת סימנים 79-823-02
 בקבוצה 

  16:00-18:00יום ב'  שרה לנסמן  1
 ב'   'סמ

קורסים   77-427
יחודיים  

  בחירהל
ובהתאם  
לשיבוץ  

להכשרה  
 מעשית 

הילד עם שיתוק מוחין ונכויות  
 פיזיות 

 14:00-16:00יום ד'  ד"ר אסתי איזמן  1
 א' '  סמ

כבדי שמיעה   - "חו ילדי כ 77-4410
 וחירשים 

   12:00-14:00יום ג'  ד"ר הינדי שטרן  1
 א'   'סמ

  18:00-20:00יום ד'  ד"ר דליה טל   1 הילד עם מש"ה  - אתגר שכלי 79-8425
 מתוקשב  -ב'   'סמ

  -16:00-18:00יום ב'  ד"ר ענת קסירר  1 הילד עם אוטיזם  79-8411
   מתוקשב -סמ' ב' 

  18:00-20:00יום ב'  ד"ר צמח אסיף  1 הילד המאותגר רגשית  79-815
 חצי מתוקשב  -א' '  סמ

 


