
מחזור נוסף
 לימודי תואר שני לגברים

בלקויות למידה

M.Ed. בית הספר ללימודים מתקדמים תואר שני

בוגר יקר,
הנך מוזמן להצטרף לתכנית מאתגרת ומעשירה ללימודי תואר שני ).M.Ed( בלקויות למידה, עם סגל אקדמי מוביל 

ותומך, בכיתת לימוד ייעודית לגברים.

קוגנטיבי  לחינוך  הבינלאומית  האגודה  נשיא  לשעבר  וחינוכי.  קליני  פסיכולוג  צוריאל,  דוד  פרופ'  התכנית:  ראש 
ופסיכולוגיה ותפקידים בכירים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.

מרכזי התכנית: ד"ר שוע אנגלמן רכז אקדמי 
מלווה התכנית: הרב דוד פינסקי 054-6661408

אודות התכנית ללימודי תואר שני בלקויות למידה:
ילדים עם לקויות  התכנית מכשירה מורים מומחים מובילים, בנושאים הקשורים לתכניות התערבות דינאמית עם 

למידה. במסגרת התכנית יודגשו המטרות הבאות:
העמקתן וחיזוקן של עמדות מכילות ומכבדות כלפי תלמידים עם לקויות למידה והפיכתן לתפיסות עולם מוצקות, . 	

המאפשרות את הנחלתן בסביבה החינוכית.
הכרת מודלים ותכניות התערבות בעבודה עם תלמידים בעלי לקויות למידה.. 	
היכרות מעמיקה עם השלבים של תהליך ההתערבות הדינאמית וההתנסות בה.. 	



תכנון תכניות התערבות דינאמיות תוך הכרת מחסומים רגשיים, הנעתיים וחברתיים של תלמידים עם לקויות . 	
למידה.

הכרת מכלול הגורמים השותפים לתהליך החינוכי בבית הספר ומחוצה לו ופיתוח מיומנות עבודות משותפת . 	
שתסייע לקידום תלמידים עם לקויות למידה.

שכלול היכולת המחקרית והאוריינות האקדמית תוך חשיפה למחקר עדכני בתחום לקויות הלמידה.. 	

משך הלימודים: הלימודים יתקיימו במשך 4 סמסטרים, יום בשבוע, במתכונת היברידית )למידה משולבת בזום ובקמפוס(
היקף הלימודים: 19 שעות שבועיות

פתיחת התכנית: הלימודים יחלו לאחר חג הסוכות תשפ"ב )פתיחת התכנית מותנית במס' הנרשמים(.

תנאי קבלה: 
	.תואר ראשון בחינוך מיוחד )או מדיסציפלינה קרובה, מותנה בהשלמות( בציון 80 לפחות
	.תעודת הוראה
	.ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה חינוכית במסגרת מוכרת, בתחום רלוונטי
	.רמת אנגלית ראויה
	.עמידה בדרישות ועדת הקבלה

שכר לימוד: 
	.שכר לימוד אקדמי לתואר שני
	.החזרי שכר לימוד לזכאים
	.אפשרות למלגות
	.1000 ₪ מלגה ייחודית לבוגרי תלפיות

יתרונות לבוגרי התכנית לתואר שני בלקויות למידה:
אפשרות ללימודים )מקוצרים( לקראת תעודת מאבחן דידקטי.. 	
אפשרות לעבודה בתפקידי הדרכה ובמרכזי מתי"א.. 	
אפשרות לתפקידי מפתח בבית הספר כדוגמת רכזי שילוב. . 	
אפשרות ללמד הוראה מותאמת – במרכז למידה ובבית הספר.    . 	

חטיבת לימודי תשתית:
מתודולוגיה	 
מחקר	 
אוריינות אקדמית	 
סמינריון	 

חטיבת התמחות א:
מדיניות התערבות 	 
שפה, קריאה, כתיבה, חשבון	 
איתור לקויות	 
פסיכומוטוריקה	 
טכנולוגיות מתקדמות	 
נוירופסיכולוגיה	 
סמינריון	 

חטיבת התמחות ב:
פרקטיקום 	 

בהתערבות חינוכית
עבודת גמר יישומית	 

תוכנית הלימודים

 לפרטים נוספים ולתיאום פגישת ייעוץ אישית, 
 התקשר למרכז הייעוץ וההרשמה: טלפון: 1-800-071-500 

www.talpiot.ac.il :אתר המכללה
המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, רח' יטבתה 7 חולון.

*בהתאם לתקנון

טאבלט 
 מתנה 

לכל נרשם!*


