
התכנית מתמקדת בחקר וקידום אוכלוסיות עם הנמכה קוגניטיבית, 
רמה  אינטלקטואלית גבולית,  ו/או: נכוית פיזיות, חושיות ותקשורתיות 

)ASD + מוגבלות  שכלית( לאורך מעגל החיים.  

בוגרי מדעי החברה והרוח, מקצועות הבריאות, קלינאי תקשורת, 
מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, עו"סים, ציוותי הוראה וציוותי 

הדרכה וניהול מסגרות חינוך מגורים ותעסוקה לגיל הבוגר

לבעלי תואר שני - המעוניינים בלימודי דוקטורט 
השלמה של חצי תכנית במוגבלות שכלית + תיזה

פרוייקט עוצמות

בואו ללמוד תואר שני
מדע עם נשמהבמוגבלויות מגוונות 

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

בין נושאי ההתמחות:   

אפשרויות תעסוקה
ריכוז תוכניות קידום במסגרות למוגבלים בגיל המבוגר – מינהל מוגבלויות משרד הרווחה

הדרכה ניהול והוראה במגוון אוכלוסיות ושכבות גיל במשרד החינוך
)ניתן להשלים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד(

בוגרים בתפקידי מפתח:
שרית לוי, יפית כהן-בוננה, שירה פוזנר, אילנית אברהם, מעיין בן צבי, הדס דוויק, נורית פרופ,

ד"ר אידא איגרא, ד"ר נועה בוסתן, ד"ר אירית חן, ד"ר חגית חגואל, ד"ר מורן צמח, 
ד"ר שרית שטיין, ד"ר שלומית שניצר

פרקטיקום בתוך כתלי האוניברסיטה: 
"ספר - טרוני" – הקניית סיפור לילדים צעירים עם מוגבלות שכלית  

-  מרכז בייקר לחקר וקידום פעוטות וילדים עם מוגבלות שכלית
פרקטיקום פרוייקט "עוצמות" – שילוב אקדמי בן 3 שלבים לבוגרים 

עם מוגבלות התפתחותית שכלית  

מסלולים:  מסלול מחקרי עם תזה* )14 ש"ש(;    מסלול יישומי ללא תזה )18 ש"ש(. 
אפשרויות: שנה - יום וחצי, יום ה' 8:00-19:30 ויום א' – 14:00-19:30, אפשר גם בשנתיים.  

* אפשרות למענק מחקר בן 7000 ₪ לעבודת  התיזה

לפרטים: 
 intelectual-dis.edu@biu.ac.il מתאמת תכניות תואר שני – דניאלה אגם
avital.weiss@biu.ac.il  054-5707678 ,מזכירת ההתמחות – אביטל וייס

רכזת פרוייקט עוצמות- ד"ר שושנה ניסים, 052-2222982 
בוגרי התכנית ומנגישים בפרוייקט עוצמות- מורג כראדי 052-7295999, 

מתניה ריגר 052-8884726

הדף של ההתמחות באתר 
 https://education.biu.ac.il/node/9732

 לאתר  הרישום 
 https://www1.biu.ac.il/registration

לבית הספר לחינוך - פרוייקט ״עוצמות״
https://education.biu.ac.il/node/8421

מרכז ביקר לחקר וקידום פעוטות וילדים עם עיכוב התפתחותי
https://education.biu.ac.il/Baker_Research_Cente_children

מרכז בייקר
הקתדרה לקידום כושר ההשתנות

ע״ש מצ׳אדו ״עוצמות״ - 
שילוב אקדמי של בוגרים עם 

רב גוניות קוגניטיבית

מרכז ״בייקר״ לחקר וקידום תינוקות
וילדים עם עיכוב התפתחותי

גיל כרונולוגי, קוגניציה ופנאי - משאבי פיצוי באוכלוסייה עם מוגבלות
אבחונים פסיכולוגיים וחינוכיים ואיתור קשיי קריאה וכישורים מתמטיים 

בקרב אוכלוסיות עם מוגבלות
אוטיזם ובעיות רגשיות - אפיונים ודרכי התערבות

 הנגשה קוגניטיבית ואקדמית ופישוט לשוני
שימוש באמצעים טכנולוגיים )רובוטיקה, ארגז חול אינטרקטיבי, מדפסת 

תלת מימד(
תכניות לימודים מינקות ועד זקנה

מתמודדי נפש – חינוך ושיקום











הפקולטה 
לחינוך

אוניברסיטת בר אילן



https://education.biu.ac.il/Baker_Research_Cente_children

