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יחד עם העלייה  .כיחות הפרעת לקות למידה הולכת וגדלה באופן משמעותי בעשרים השנה האחרונותש

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית באחוז הילדים בעולם המערבי בשכיחות לקות הלמידה, 

  שונות.המאובחנים כסובלים מפסיכופתולוגיות 

נדרשים להתמודד בו זמנית הן עם העבודה השוטפת של ניהול הכיתה, תכני ההוראה,  צוותים חינוכיים

סוגיות משמעת וחינוך והן עם ראיית הפרט ומתן מענה דיפרנציאלי על פי צרכיהם השונים של 

ת רגשיות והפרעו על כן קימת חשיבות רבה להקניית מושגי יסוד בתחום ליקויי הלמידה, התלמידים

 נפוצות בקרבי ילדים.

תוך חיבור לפרקטיקה: הכרות עם לקויות והפרעות רגשיות לקויות הלמידה , בקורס יוצג נושא השילוב

שונות, עמדות כלפי הנושא, דיון סביב הצרכים הלימודיים, החברתיים והפרעות רגשיות למידה 

למידה מותאמות והיכרות עם והרגשיים של תלמידים בעלי לקות למידה, שימוש באסטרטגיות 

אפשרויות הסיוע הקיימות במערכת. כל זאת, על רקע ההשפעות השונות הקיימות במעגלים הסובבים 

 בסביבה הביתית והבית ספרית. -והפרעות רגשיות תלמידים בעלי לקות למידה

 



 פרשיות לימודים

 
 

 * הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 מבחןב 56 -מ נמוךסטודנט שיקבל ציון . 56 -בחינה רציון מעב. 56  סופי :בקורס ציון מעבר
 .את לימודיו בקורסבסמסטר א' לא יוכל להמשיך 

  

 ליקויי למידה סמסטר א' :

  תלמידים בעלי לקויות למידה במערכת החינוךמודלים ותאוריות בנושא שילוב 

 הגדרות, מאפיינים ואטיולוגיה -לקות למידה 

 מאפיינים ודרכי התמודדות -לקויות בתחום השפתי ובהבנת הנקרא 

 מאפיינים ודרכי התמודדות  -הפרעת קשב 

 דרכי איתור ואפשרויות סיוע במערכת החינוכית 

 התמודדות רגשית של תלמידים עם לקויות למידה 

 השלכות לתחומים החברתיים -לקות למידה 

  הקול ההורי: לקויות למידה מנקודת המבט של ההורה, דגש על המפגש עם המערכת

 החינוכית 

 סמסטר ב' : הפרעות רגשיות

 הפרעות רגשיות נפוצות: דיכאון, הפרעה דו קוטבית, חרדה, הפרעות אכילה 

 דרכי איתור ואפשרויות סיוע במערכת החינוך 

 

 משקל בציון הסופי **

 בחירה __חובה_×_% ______  -  נוכחות 

 ___%20 ___  - העבוד

 __%80 ____  -  מבחנים

 100% -  סה"כ

 



 רשימה ביבליוגרפית:
 

 
 יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים. *

 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **
 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***
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Department of Education 2019-2020 
Course Name:  Learning disabilities and emotional disorders - students 
with difficulties in the education system 

Goals: 

 

Today in the regular education systems there are many students with different learning disabilities 

and emotional disorders. Educational staffs are required to deal simultaneously with  daily class 

management, teaching contents, discipline and educational issues, as well as with seeing the 

individual and providing  differential responses according to the students' different needs.   

The course will introduce different  learning disabilities and emotional disorders, and discuss 

different integration methods and attitudes, while combining theory and practice to address the 

topics of: social and emotional needs of students with learning disabilities, utilizing adjusted 

learning strategies and acquaintance with the existing aiding possibilities that are available in the 

educational system. The discussions will take into consideration different influences that may play 

a role in the different circles around the students with learning disabilities and emotional disorders 

in both the domestic and the school environment.  

 



Course Chapters: 

 
 

  

Semester A: 

 Integration of students with learning disabilities in the education system: Models and 

theories  

 Learning disability - definitions, characteristics and etiology 

 Language and reading disabilities - characteristics and coping methods 

 ADHD - characteristics and coping methods 

 Ways of locating and providing assistance in the educational system 

 Emotional coping of students with learning disabilities 

 Learning Disabilities and social skills 

 Parental Voice: Learning disabilities from the perspective of the parent, emphasizing the 

encounter with the educational system 

Semester B: 

Common emotional disorders: depression, bipolar disorder, anxiety, eating disorders 

Components of final grade 
 
Exam at the end of each semester 80%  
Paper20% 
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