
 
 

                           
 

 

 מחכה לכם חוויה לימודית חדשנית,                                                                                                  
 ייחודית ומאתגרת                             

 
 בואו ללמוד                                 

 תואר שני בחינוך מיוחד בהתמחות

 ב"מוגבלות שכלית"                                                           

 והב-ראש ההתמחות  : פרופ' חפציבה ליפשיץ                                                          
 

 "בעולם ושלום צדק לחירות, כבסיס ,השוות ובזכויותיהם ,האדם משפחת בני כל של יש להכיר בכבוד והערך"

השכלית. לות בתחום המוגב התכנית לתואר שניעומדת בבסיס  (2006עם מוגבלויות ) אנשים של זכויותיהם אמנת האו"ם בדבר

ותכניות התערבות אשר יתרמו לשיפור אוריות ומחקרים לגבי דרכי הערכה ית, דע חדשנימיסטודנטים העניק ללנועדה התכנית 

 . ם ושיתופם במידה המקסימלית בחברה והקהילה, לשילובחברתיתרגשית והתפקוד של בעלי מוגבלות שכלית מבחינה קוגניטיבית, 

    מטרות התכנית:           

  ובוגרים בעלי מוגבלות קשה בגיל הרך  עם מוגבלות שכליתלפעוטות וילדים  הקניית מידע על תכניות התערבות 

  עם מוגבלות שכליתהקניית יכולת לאתר קשיים אקדמיים בקרב ילדים ובוגרים   

 מוגבלות שכלית במעגל החיים )התבגרות, בגרות וזקנה(.   אנשים עםפתחות והלמידה של הקניית מידע על ההת 

  הקניית מידע על תסמונות שונות: תסמונת דאון, תסמונת וויליאמס, פרג'ילX כן מוגבלות פיזיתו 

 טיקה ומדעי המוח בתחום זההקניית מידע חדשני בתחום הגנ 

עם מוגבלות שכלית, שתקדם  תלמידים עם לעבודה ומעשית עיונית מקנה הכשרהההתמחות 

 הוראה במגוון אוכלוסיות ושכבות גיל.  כם לתפקידי ריכוז, הדרכה, ניהול ואת

 

 לא תסמונת דאון לומדים בבר אילןלסטודנטים עם/ –פרוייקט "עוצמות" 
 

בבני  הגלומות היכולות את לפתחא.  :במטרה החיים לאורך ובלמידה בכל הרמות מכילה חינוך מערכת"יש להבטיח 
 הגלומות מירב האפשרויות את לפתח מוגבלויות עם לאנשים לאפשרב.  .העצמי והערך הכבוד תחושת אתם והאד

 (. 2006)אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות, והפיזיים"  השכליים ובכישוריהם כישרונותיהם ויצירתיותם ,באישיותם
: מבוא לפסיכולוגיה, כגון אים ללמוד בבית הספר לחינוך ב"בר אילן". הקורסיםתסמונת דאון בללא בהמשך לכך, סטודנטים עם/

 ר שושנה ניסים(."מודעות עצמית, ספריה ומחשבים מועברים ע"י הסטודנטים הלומדים בהתמחות )מנהלת: ד

 

  ד החינוך., האגף לחינוך מיוחד, משרבדימוסד"ר דליה טל, מפקחת  -                          תכניות לימודים 

  אילן" –ד"ר ורדה רוזנטל, מכון בייקר, בית הספר לחינוך, "בר  –    גישות התערבותיות לגיל הרך 

  מאבחנות בניצ"ן, פסיכולוגית וטובה כץגב' ו ד"ר חיה עמינדב  - למוגבלות שכליתאבחון וטיפול בקשיים אקדמיים  

 מוח ולמידה,  \כרוןיפסיכולוגיה של הרגשות,  קשב וז פסיכולוגיים, נוירו-אבחונים נוירו  קורסים נוספים:     

 

לבעלי תואר ראשון בכל המקצועות של מיועד  שעות(. 22-זה כמסלול יישומי )ללא ת, (מקרן שלם ₪ 7000; מענק בן שעות 18-זה כלול מחקרי )עם ת: מסםמסלולי

ביה"ס  לפרטים: מזכירות תואר שני (.לא כולל אנגלית ולימודי יסוד : שניה בבשנ ימי הלימוד) מתקיימים בימי חמישי 'בשנה א הלימודים  מדעי החברה. 

  nissimshoshana@gmail.com 0522222982ר שושנה ניסים "דאו     toar2edu@mail.biu.ac.il, 5318456 לחינוך

 הפקולטה למדעי החברה
 ע"ש חורגין לחינוךה"ס בי

 המגמה לחינוך מיוחד
 התמחות מוגבלות שכלית
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