
כולל התייחסות לתלמידים ובוגרים ברמה גבולית ו/או עם נכות פיזית
/ לקות חושית / תקשורתית עם הנמכה קוגניטיבית הלומדים בבתי 
ספר רגילים או בתי ספר לחינוך מיוחד במיגוון היבטים כולל הנגשה 

קוגניטיבית ואקדמית

מורים, בוגרי מדעי החברה והרוח, קלינאי תקשורת, 
מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים עו"סים

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

פרוייקט עוצמות

בואו ללמוד תואר שני 
בחינוך מיוחד - רב גוניות קוגניטיבית 

)"מוגבלות שכלית"( בשנה אחת )אפשר בשנתיים(

מדע עם נשמה

"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(

פרקטיקום בתוך כתלי האוניברסיטה )עכשיו בזום      (: 
"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: 
מזכירות תואר שני ביה"ס לחינוך מיטל גולדברג 03-5318456 

ד"ר דליה טל 050-6282459 
ד"ר שושנה ניסים, רכזת פרוייקט "עוצמות" 052-2222982 

מורג כראדי: 052-7295999, הדס צוויק: 052-8802729 מנגישות בפרוייקט "עוצמות"

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/node/1468

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

הפקולטה 
לחינוך

אוניברסיטת בר אילן

מוזמנים ליום הפתוח ביום שישי  ה-20.5

לנירשמיםמתנהטבלט 

גיל כרונולוגי, קוגניציה ופנאי - משאבי פיצוי באוכלוסיה עם מוגבלות  
שכלית וגבולית

אבחונים פסיכולוגיים ואיתור קשיים אקדמיים בקרב ילדים ובוגרים עם 
מוגבלות שכלית  ורמה גבולית

אוטיזם ובעיות רגשיות - אפיונים ודרכי התערבות 
הנגשה קוגניטיבית ואקדמית ופישוט לשוני

טכנולוגיות באוכלוסיות עם מוגבלות התפתחותית שכלית- אמצעי 
להסתגלות לקהילה ולחברה

תוכניות לימודים מינקות ועד זקנה באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית ורמה 
גבולית וטכנולוגיות

הפרעות נפשיות 














