
קורסי העשרה אקדמית בזום
לבוגרים עם צרכים מיוחדים

פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ
ראש ההתמחות במוגבלות שכלית, הקתדרא 

לקידום כושר ההשתנות  ע"ש  מצ'אדו 
ופרוייקט "עוצמות"

ד"ר שושנה ניסים
רכזת פרוייקט עוצמות
ומיזם "עוצמות בזום"

ביה"ס  לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
ההתמחות לתואר שני בחינוך מיוחד - מוגבלות שכלית

הקתדרא לחקר וקידום כושר השתנות ע"ש מצ'אדו 
ופרוייקט עוצמות

משפיעים  על המחר - היום

"עוצמות     בזום"
בוגר  יקר,

מעוניין ללמוד קורסי ההעשרה אקדמית? 
מתקשה להגיע לאוניברסיטה?

פרוייקט "עוצמות" – שילוב  אקדמי  בן 3  שלבים  לבוגרים  עם מיגוון מוגבלויות  
בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת  בר אילן מציע  לך  קורסי  ההעשרה אקדמית בזום.

תוכל  להנות  ממגוון רחב של קורסים אקדמיים מהבית / ההוסטל או המעון.
הקורסים יותאמו לצרכים הייחודיים של בוגרים עם מיגוון מוגבלויות

לוח  זמנים: 
מועד פתיחה: פברואר 1.2.2021.  סיום – 30.6.2021
הנירשמים יעברו ראיון  קבלה  בזום  החל  מחודש ינואר

avital.weiss@biu.ac.il לפרטים  והרשמה:  אביטל וויס

גודל קבוצה בזום: עד 25 משתתפים
מחיר למשתתף: 2000 ש"ח ליום לימודים בן 4 קורסים )התשלום הוא עבור סט של 4 קורסים(

סמסטר א'סמסטר א'

סמסטר ב' סמסטר ב'

ימי רביעיימי שני

ימי רביעי ימי שני

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית  
מרצה: ד"ר שושנה  נסים

סמסטר א': יום שני 16.30-18.00
הנושאים: שלבי ההתפתחות 

הקוגניטיבית והרגשית  
של האדם לאורך מעגל חיו על  פי 

פיאזה ואריקסון

מבוא לגרונטולוגיה 

מורשת ישראל ופרקי אבות 

וידיאו תרפיה )שנתי(וידיאו תרפיה )שנתי(

מרצה:  מתניה ריגר
סמסטר ב': יום רביעי 16.30-18.00
הנושאים: ערכים ביהדות, סמלים 

יהודיים, אגדות חז"ל, 
ניתוח פרקי אבות בהקשר להתנהגות 

היחיד בחברה

מרצה: אבי הלר
סמסטר ב': יום שני 18.00-19.30

הנושאים: הכרת המצלמה, 
התבוננות והקשבה. 

צילום וידאו, כתיבת תסריט אישי

מרצה: אבי הלר
סמסטר ב': יום רביעי 18.00-19.30

הנושאים: הכרת המצלמה, 
התבוננות והקשבה. 

צילום וידאו, כתיבת תסריט אישי

תובנות וקבלת החלטות במצבי חיים
מרצה:  ד"ר שושנה  נסים 

סמסטר א': יום שני 16.30-18.00
הנושאים: ניתוח ותפקוד על פי 

שלושת המרכיבים: 
ידע, רגש והתנהגות במהלך דילמות 

של מצבי יומיום

מרצה:  ד"ר שושנה ניסים 
סמסטר ב': יום רביעי 16.30-18.00

הנושאים: גיבוש תכנית הכנה 
להתמודדות עם אתגרי הזקנה  

מול השינויים המתחוללים בגיל 
מבוגר

סיפור החיים שלי - סיפורי חייםסיפור החיים שלי - סיפורי חיים
מרצה: מורג  כראדי

סמסטר א': יום שני 18.00-19.30
הנושאים:  הנחייה לכתיבת וניתוח 

סיפור החיים האישי, זיהויי 
חוזקות וקידום יכולת ייצוג עצמי  
מיטבי על פי סיפור החיים האישי

מרצה: מורג  כראדי
סמסטר א': יום רביעי 18.00-19.30
הנושאים:  הנחייה לכתיבת וניתוח 

סיפור החיים האישי, זיהויי 
חוזקות וקידום יכולת ייצוג עצמי  
מיטבי על פי סיפור החיים האישי


