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שנת   המוסד אקדמי  ההתמחות  תואר

קבלת  

 /התואר

 התעודה

 הארץ בה 

נרכש   

 /התואר

 התעודה

Ph.D.    חינוך מיוחד -מחלקה לחינוך 

ההורים  תזה:   של  ושותפותם  מעמדם   "תפקידם  

ב מקצועי  הרב  הצוות  המיוחד   בעבודת  חינוך 

אינלת לקות  עם  בהנחיית    טלקטואלית"למידים 

 בנימיני.  –פרופ' שונית רייטר וד"ר איריס מנור 

 

 ישראל  2011 אוניברסיטת חיפה 

M.A מיוחד "הכנה  "  תזה:  –  חינוך  תכנית  השפעת 

ו העל    לעתיד"  לזקנה  החיים על  מוכנות    איכות 

פיגור שכלי" בהנחיית פרופ'     בקרב מבוגרים בעלי 

                                                                             ציבה ליפשיץחפ

בר -אוניברסיטת 

 אילן 

 ישראל  2004

M.Ed  ירו תנ"ך שלים  מכללה 

 לבנות בית וגן 

 ישראל  1997

B.Ed ירו ותנ"ך   חינוך מיוחד ים  שלמכללה 

 לבנות בית וגן 

 ישראל  1995

תעודת 

 הוראה

ירו "ך תנו  חינוך מיוחד ם  שלימכללה 

 לבנות בית וגן 

 ישראל  1995
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 רגות אקדמיותמינויים וד .3

 

 מחלקה/חוג  שם המוסד תאריך והיקף הקביעות דרגה

וגיל   מכללת תלפיות  1/9/2015 בכיר  מרצה מיוחד  חינוך/חינוך 

 הרך

   - 1/2/2012 קביעות

 ש"ש  16היקף הקביעות 

וגיל  /חינוך מכללת תלפיות  מיוחד  חינוך 

  הרך

 
 עיקריותות פרטים בדבר השתלמויות מקצועי

 

שם מוסד  שם ההשתלמות 

 ההשתלמות 

 שתלמות היקף הה ההשתלמות  תאריך

התאמת הכשרת מורים למיומנויות  
   21-המאה ה 

 

 שעות  40 2013-2014 מכון מופ"ת 

 שיטות מחקר 
 

 2017-2018 מכון מופ"ת 

 

 שעות  360

 שעות  30 2019-2020 מכון מופ"ת  הדפסה תלת מימד בחינוך 

 

 

 ריםתעסוקה במוסדות אח .4

 משרד החינוך והתרבות 

 

 התחום/נושא  שם המוסד שנה 

בית הספר הניסויי   2009-2017

 ממ"ד שלום פ"ת 

מנהלת מרכז ההפצה )השייך לגף ניסויים ויזמות של משרד 

"ד  החינוך( "להתבגר בשלום" של בית הספר הניסויי ממ

 "שלום" פתח   תקוה.    

הניסויי   הספר בית  2009-2013

 ממ"ד שלום פ"ת 

הוראת  מקצועית בבית ספר לחינוך מיוחד,  רהמו

דה, חינוך חברתי מיני, חינוך  חינוך לחיי עבו המקצועות:

 לקריירה, הגשתי לבגרות בתושב"ע. 

בית הספר הניסויי   1998-2007

 ממ"ד שלום פ"ת 

בלות שכלית  מחנכת בבית ספר לתלמידים עם מוג

 21ד ע  12התפתחותית מגיל  

ק  בית הספר קורצא' 1997-1998

 פתח תקוה 

 ת בבית הספר תלמידים עם מוגבלות שכלית  מחנכ

 ומעלה  6מגיל 

בתי ספר יסודיים   1996

 בגוש עציון 

מורה תומכת לילדים עיוורים המשולבים בכיתות רגילות 

 בגוש עציון 

אולפנת "נווה חנה"   1995

 יון בגוש עצ

 .לקויות למידהמורה לתלמידות 
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 בוהה ות להשכלה גהוראה במוסדניסיון ב שנים של ר ספמ .5

 
 התחום/נושא  שם המוסד שנה 

 מדריכה פדגוגית במסלול החינוך המיוחד.  מכללת אורות ישראל אלקנה 2007-2009

 

 מנחת סדנת סטאז'  מכללת אורות ישראל אלקנה 2012-2018

 

2016-2018 

 

הוראת   שון, אר, תואר מרצה בבית הספר לחינוך  אוניברסיטת בר אילן 

 " ברתי מיני בחינוך המיוחדהקורס:  "חינוך ח

בית הספר לחינוך התמחות  מרצה בתואר השני ב אוניברסיטת בר אילן  היום-2018

ת  תפתחות פסיכוסקסואלית והתנהגוה זם: "באוטי

 " יט מינית בקרב הספקטרום האוטיס

 

 

 

 קידים ציבוריים אקדמיים ותפ תפקידים   .6

 

 תפקיד שנה 

 קדמים וראש רשות המחקר ראש בית ספר לתארים מת היום-2021

וראש  תשאר 2020-2021 האקדמי  במכללה    תהמינהל  מתקדמים  לתארים  ספר  בית 

 האקדמית לחינוך תלפיות. 

תלפיותבמכלל  .M.edתכנית    תמתאמ 2019-2020 למידה      ת  בלקויות  הרך,  )בגיל 

 ובאנגלית( 

 מכללת תלפיות   בגיל הרך מרכזת תואר שני  2018-2017

ומנויות  בהטמעת מי  אהסגל ההורשותפה בצוות הובלת תקשוב: הנחיית  2015-2016

שותפה בצוות להנחיית סגלי ההוראה בבניית קורסים  , 21המאה 

 יםיבי ראקטמתוקשבים אינט

 בגיל הרך   .M.Edיבת תוכנית שותפה בצוות כת  2014-2016

 תלפיות מכללת   – ראש מסלול הגיל הרך 2011-2019

 במשרד החינוך , בחינוך המיוחד  21ל"ב  לימודים  מדריכה מחוזית לתכנית 2008-2009

:  ממכללות ואוניברסיטאותמורה מאמנת לסטודנטיות לחינוך מיוחד  1997-2007

 אילן. -בית ברל ואוניברסיטת בר כללת  אורות; מכללתפיות;  מת תל מכלל
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 מתן השתלמויות .7

 

 חום/נושא תה שם המוסד שנה 

ד" לצוות בית ספר  וחהשתלמות בנושא "חינוך מיני בחינוך המי  בית ספר קורצ'אק  2017

ספר   בית  פ"ת,  מוגקורצ'אק  עם  שכלית  לתלמידים  בלות 

 21עד   6התפתחותית מגיל  

 

קרני   2013 פסג"ה  מרכז 

 שומרון. 

 

מיני"  קורס   חברתי  עם    "חינוך  העובדים  לתרפיסטים 

 יוחד מרכז פסג"ה קרני שומרון. אוכלוסיית החינוך המ

 

"צביה"   2012 אולפנת 

 רבבה

לח   קורס   עם    משפחה"  יי "חינוך  העובד  מקצועי  רב  לצוות 

לקויות בנות  של  בדרך    כיתות  רבבה  "צביה"  באולפנת  למידה 

 מקצוע זה בכיתות. הטמעת ל

 

"עציון"   2012 הספר  בית 

 בני ברק 

בבית הספר    לצוות רב מקצועי העובד  "21"תוכנית ל"ב    קורס  

י ברק, בית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים עם פיגור  "עציון" בבנ

 . 21עד   6מגיל  לישכ

 

"צביה"   2011 אולפנת 

 רבבה

נ "מורה  כקורס  עם  העובד  מקצועי  רב  לצוות  ש בוכים"  ל  יתות 

 בה. תלמידות לקויות למידה באולפנת צביה ברב

 

ספר   2009-2010 "מעלה"  בית 

 תל אביב. 

לימוד "תוכנית  ל"ב  קורס  לחיים  ויישומה    21ים  בחינוך 

ינוך מיוחד "מעלה"  לח במשפחה" לצוות רב מקצועי בבית הספר  

 תל אביב.  

 

הניסויי   2007 הספר  בית 

 מ"ד שלום פ"ת מ

בשיתוף     -ינוך המיוחד"   תי מיני לח בר וך חחינ  –יישומין  קורס "  

נוספת מרצה  של    עם  ויזמות(  ניסויים  )גף  ההפצה  מרכז  מטעם 

ה  מקצועיים  בית  רב  לצוותים  "שלום"  ממ"ד  הניסויי  ספר 

 רכים מיוחדים.צ העובדים עם אוכלוסיות בעלות

 

ל"ב  קורס   מתי"א יבנה  2006-2007 התנהגות   כמס  21תכנית  להבניית  וף  בשית  -ייעת 

מטעם מרכז ההפצה של בית    במתי"א יבנה  תמרצות נוספו שתי

יתות של  הספר הניסויי ממ"ד שלום" למורות לחינוך מיוחד בכ

 תלמידים ליקויי למידה. 
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 שיפוט מאמרים בכתבי עת   .8

 
 אמר עליו ניתן משוב שם המ עת תב הכ שם שנה 

 
2020 Global Health Research Child and Adult Autism Spectrum Disorder in 

COVID-19 Pandemic” 

העת של  כתב   –"מכלול"  2020
 המכללה ירושלים 

דתיות   חינוך  נשות  בקרב  וקריירה  אימהות  "שילוב 

 המשמשות בתפקידי הדרכה"

 

2021 Health and Quality of life 
outcomes 

Quality of Life, Needs, and Fears of Mothers 

of Children with Disabilities in Saudi Arabia 

during the COVID-19 Lockdown 

 
 

  רשימת הפרסומים .9
 
 
 

 שפיטים עת  יבכתב יםמאמר

 
מיניות בגן הילדים מנקודת מבטם של    –(. "איזה מין גנן אני?"  2021)  דיבון, מ' ולוי, ג' -שרייבר*

 76 ,-21.45חוקרים@הגיל הרך,  . גננים

 

Manor-Binyamini, I., & Schreiber-Divon, M. (2020). Bedouin mothers of young 

children with developmental disability–Stigma, quality of life and collaboration with 

professionals. Research in Developmental Disabilities, 108, 103819. 

 

Manor-Binyamini, I., & Schreiber-Divon, M. (2019). Parental Perceptions of the 

Sexuality of Adolescents with Intellectual Disabilities. Sexuality and Disability, 1-14. 

 

Manor-Binyamini, I. & Schreiber-Divon M. (2019). Repetitive behaviors - listening  

        to the voice of people with ASD. Research in Autism Spectrum Disorders. 

      (IF- 1.67; 5-year IF-2.49; 6/39 Developmental and Educational Psychology.Q,2). 

 

Manor-Binyamini, I., & Schreiber-Divon, M. (2019). Listening to Bedouin women 

who were affected by intimate partner violence and sought help from a 
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doctor. Journal of interpersonal violence,  Published online: 11Oct 2019. doi: 

10.1177/0886260519881003.(IF-6.14; 5-year IF-2.82; 5/46 Family Studies. Q-1; 9/65 

Criminology & Penology). 

 

 

א'דיב  –שרייבר   ורובין  מ'  מעמס2016)  ון,  מוגבלות  (.  עם  למתבגרים  אימהות  בקרב  וצמיחה  ה 

-73,  28,  סוגיות בחינוך מיוחד ושילובשכלית התפתחותית קלה וקשה: התמודדות עם משמעות.   

87.  . 

 

2. Rubin, O., & Schreiber-Divon, M. (2014). Mothers of Adolescents with Intellectual 

Disabilities: The “Meaning” of Severity Level. Psychology, 5, 587-594. 

http://dx.doi.org/10.4236/psych.2014.56069 
 

 
 
 

 שפיטים  שאינם  י עת בכתבמאמרים 

 
ל בבית ספר  ינוך המיוחד המופענוך מיני בחחי . להתבגר בשלום המודל ל(2017דיבון, מ' )-שרייבר

 .  47-52,  13נקודת מפגש "ד "שלום" בפתח תקוה.  ממ

 

 

 
 בספריםפרקים 

 ספרי עיון ומחקר

 

ם עם  מבוגרי (. הכנה לזיקנה ואיכות חיים בקרב  2015ליפשיץ והב, ח'; שרייבר  דיבון, מ' ) .1

שכל  פמוגבלות  ד'  בתוך  )עורכות(  ית.  כהן  ומ'  מעול גרונטרילוצקי  רב  וגיה  מבט  שית: 

 ( ירושלים: אשל237-257)עמ'  מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים

מ'; .2 דיבון,  שרייבר   א';  בנימיני,  )   מנור  ת'  ושטרנליכט,  ע'  תפיסה  2013עמיהוד,  שינוי   .)

ניסויי דתי.   שכלי בבית ספרלמידים עם פיגור יני לתבקרב צוות רב מקצועי בנושא חינוך מ 

וש'בתוך   אלפרט  )עורכים(  ש  ב'  מחקרים  ,  לסקי  מקרוב  במבט  הספר  ובית  הכיתה 

 (. תל אביב: מכון מופת.398-367עמ" ) על חינוך  םאתנוגרפיי

 

 

3. Manor- Binyamini, I. Schreiber M. & Stein, R. (2013). Sexual Education for 

students with Mental Retardation –Practical Model for Teachers  In Ferrara, S. 

L.(Ed.)  Special Education: Standards, Teaching Practices and Parent Expectations. 

Nova Publisher, 104-89 .  

 

http://dx.doi.org/10.4236/psych.2014.56069
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 השתתפות פעילה בכנסים אקדמיים ז. 

 ארגון כנסים

 מקום  שם הכנס תאריך 

בכנס ארצי בחינוך לגיל הרך,   ועדה אקדמיתחברת  2015

 רך"ה  מאירים בגיל "מפגשים

 אביב -מכללת לוינסקי, תל

 

לזכרו של גדעון   שישיהגיל הרך ה תכנון ובניית כנס 2015

    דברים שלא מדברים עליהם בגן"לוין "

 מכון מופ"ת תל אביב 

"חינ 2014 הכנס   ובניית  הילדים  תכנון  בגן  למיניות    –וך 

לחינוך   האקדמית  המכללה  זה"  על  לדבר  חייבים 

 ת רובין(. סנפות עם ד"ר א תלפיות.)בשות

 

מכללה האקדמית לחינוך  

 "תלפיות" 

הגיל הרך   כנס -ית הכנס והנחייתו  תכנון, בני  2013

 "מחוויה להוויה"  לזכרו של גדעון לוין  חמישיה

 מכון מופ"ת תל אביב 

ביעי  הגיל הרך הר כנס -ית הכנס והנחייתו  תכנון, בני  2012

בונת  לזכרו של גדעון לוין "חוכמת ההערכה ות

   המעריך" 

 מכון מופ"ת תל אביב 

 

 

 הרצאות בכנסים ובימי עיון 

 כנסים בשיפוט

 נושא ההרצאה  מקום  הכינוס תאריך 

22.7.21  

International Conference 

on Improving University 

Teaching 

 

Improving 

university 

teaching 

There is another way: A support 

model for students pursuing a 

master’s degree in the field of 

education 

 

הישראלית    כנס האגודה 5.6.21

 לאוריינות ושפה 

יתים בקרב ילדים בני  ני שיח העמי מאפי בזום

שנתיים וחצי עד שלוש שנים בעת  

משחק בפינה הסוציו דרמטית. )בשיתוף  

טודנטית שלי אריהלית בן צבי,  עם ס

 היא בפועל העבירה את ההרצאה(

אוניברסיטת בר     6 -כנס מדעי הלמידה ה 25.5.21

הכנס    – אילן

 התקיים בזום 

" מודל תמיכה  "אפשר גם אחרת

 תואר השני ב ה לסטודנטים להורא
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22.1.2020 KEd2020 מכללת קיי, באר-

 שבע

העולם המצניע והעולם המדבר הילכו  

החברתי מיני  החינוך  –חדיו? שניהם י

 מנקודת מבטן של גננות חרדיות 

יעי למדעי  הכנס הרב  21.1.2018

 דה הלמי

אוניברסיטת תל  

 אביב 

דיבידואלית  אינ ה התאמ  –למידה 

"ר  ם דלהבדלים בין אישיים )בשיתוף ע

ההרצאה הועברה   איריס מנור בנימיני

 (על ידי

"אקדמיה כיתה"  כנס  9.2.2017

 שדה מהסוגיות מהמחקר ו

מכון מופ"ת תל  

 אביב 

 שותפויות בגני הילדים 

וניברסיטת בר  א כנס קולך התשיעי  13.7.2015

 ילן א

פיתוח תכנית לימודים    -  "מיןאני מא"

חינוך חברתי מיני  בית ספרית ב

  גור בבית ספר דתי.לתלמידים עם פי

הרצאה במושב "מין מגדר וחינוך  

 בחברה הדתית" 

ע"ש    כנס הגיל הרך שישי 8.2.2015

"דברים שלא   גדעון לוין

 מדברים עליהם בגן" 

מכון מופ"ת תל  

 אביב 

חס לחינוך  ננות והורים ביעמדות של ג

)בשיתוף עם ד"ר  .  למיניות בגני הילדים

 ת רובין, ההרצאה הועברה על ידי( אסנ

על אמנה   –כנס חומש  3.3.2014

 אמונות והגשמה, 

  –כפר המכביה 

 גן רמת 

עם  ודהמודל לעב  –ין אני מאמ 

  מתבגרים בנושא זוגיות ומיניות

ההרצאה  )בשיתוף עם ד"ר דן פולק,  

 ידי( הועברה על  

ך משנה  כנס " חינו 1-3.7.2013

מציאות" הכנס הבינלאומי  

 , הכשרת מוריםהשישי ל 

מכללת דוד ילין,  

 ושלים יר

שינוי תפיסתי וערכי בקרב צוות רב  

מקצועי בנושא חינוך מיני לתלמידים  

שיתוף עם עדי  )ב עם פיגור שכלי 

 עמיהוד, ההרצאה הועברה על ידי( 

כנס " חינוך משנה   1-3.7.2013

נלאומי  בי יאות" הכנס המצ

 י להכשרת מורים השיש

מכללת דוד ילין,  

 ירושלים 

מודל קבוצתי   –אימון באסרטיביות

 דנאי ליכולת פעולה המתגברת מוגנותס

בשיתוף עם עדי עמיהוד, ההרצאה 

 משותפת( 

חקר במרחב מכללה  כנס "מ 21.5.2013

 , לחינוך"

מכללה האקדמית  

 לחינוך "תלפיות" 

ב  כי בקרב צוות רתפיסתי וער  שינוי. 

מקצועי בנושא חינוך מיני לתלמידים  

 ת התפתחותית עם מוגבלות שכלי

ר במרחב מכללה  כנס "מחק 21.5.2013

 , לחינוך"

מכללה האקדמית  

 לחינוך "תלפיות" 

חינוך מוסיקאלי   משחקים בצלילים

)בשיתוף   רת שותפות מכללה שדהבמסג

ר בלהה בשן עם ד"ר עדי שור, ד"

 ן( ידההרצאה הועברה על  

כנס "משפחה חינוך ומדיה   16.1.2013

 בחברה רב גונית" 

ה  אוניברסיט

העברית ירושלים,  

קמפוס הר  

מבוססת מחקר  כנית התערבות ת

לשיתוף פעולה בין צוותים רב 

ות  מקצועיים והורים לתלמידים עם לק
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)בשיתוף עם ד"ר איריס   אינטלקטואלית ים. הצופ

 מנור בנימיני , ההרצאה הועברה על ידי( 

ס הבינלאומי בחינוך,  כנ 10.12.2012

בהכשרת מורים ובחינוך  

לציון מאה שנים   מוזיקלי,

ת  וסדה של מכלל ו להי

, "מחקר   לוינסקי לחינוך

וחדשנות בחינוך ובהכשרת  

 מורים בחינוך המוסיקאלי" 

  מלון דן פנורמה,

 תל אביב 

חינוך מוסיקאלי   –זמורת יש לנו ת

)בשיתוף   במסגרת שותפות מכללה שדה

ד"ר עדי שור,  בשן,ד"ר בלהה  עם

 הרצאה משותפת( 

לי הבינתחומי  הכנס הישרא 6-8.2.2012

ני  החמישי למחקר איכות

"מחקר איכותני ואתגרי  

 השינוי החברתי" 

אוניברסיטת בן  

 יון, באר שבע גור

י בקרב צוות רב  שינוי  תפיסתי וערכ 

מקצועי בנושא חינוך מיני לתלמידים  

ד"ר  )בשיתוף עם בעלי פיגור שכלי

ר בנימיני, עדי עמיהוד, תמי  איריס מנו

 על ידי(  שטרנליכט, ההרצאה הועברה

רי של האגודה  הכינוס העשי 22.5.2011

הישראלית לחקר שפה  

וחברה כנס "שפה ולמידה  

 ". בחברה משתנה

המכללה  

האקדמית  

 , אחווה.ךלחינו

  עברית שפה יפה גם לילדים מיוחדים

  –י )בשיתוף עם ד"ר איריס מנור בנימינ

 פת( משות הרצאה 

הכנס השני לתנועה   17.12.2010

  –ך להעצמת הרוח בחינו

""העצמת הרוח בחינוך  

 " עשההלכה למ 

מרכז חינוך לאו  

 בק,  חיפה . 

 

  ידים עם צרכיםחינוך חברתי מיני לתלמ

 מיוחדים 

16-

17.5.2010 

י  הכינוס הארצי הרביע

ול באדם עם  בנושא: הטיפ

 פיגור שכלי 

מלון דן פנורמה,  

 אביב.  תל

כנית "הכנה לעתיד" על  השפעת ת

  איכות החיים  המוכנות לזקנה ועל

 בקרב מבוגרים בעלי פיגור שכלי 

 

 הרצאות מוזמנות - וימי עיון כנסים 

 

 נושא ההרצאה  מקום  הכינוס תאריך 

פסיכוסקסואלית תקינה  התפתחות  פתח תקוה  הרצאה אגודת "לוטם"  5.11.21

ומעוכבת בקרב אנשים עם צרכים 

 מיוחדים 

עמינדב"  דת "הרצאה באגו  29.12.20

 שרות לאומי בנות  –

מיני  חינוך   –"כנגד כל הליקויים"  הרצאה בזום 

 חינוך המיוחד ב

עם   למתנדביםהרצאה  7.12.20

ינוך  אוכלוסיית הח 

תת שוועת  עמובהמיוחד 

 עניים

חינוך  קרב מתבגרים ב ינוך מיני בח הרצאה בזום 

 המיוחד 

צעירים קרב ילדים חינוך מיני ב הרצאה בזום עם   למתנדביםהרצאה  6.12.20
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ינוך  אוכלוסיית הח 

תת שוועת  עמוב המיוחד

 עניים

 חינוך המיוחד ב

לסטודנטיות   ההרצא 3.5.2020

חינוך מיוחד שנה ג'  

 אורות ישראל.  מכללת

 

 המיוחד חינוך מיני בחינוך  זום צאה בהר

  הרצאה לצוות בית ספר 12.1.20

 "חן השומרון" 

"כנגד כל הסיכויים" חינוך מיני   רבבה

 מידים עם צרכים מיוחדיםלתל

יום עיון למתנדבים   12.2019

 באגודת "מאירים"  

לאנשים עם צרכים   חינוך מיני ט"ע מדרשת נ

 מיוחדים 

ת  שבמרכז קהרצאה  25.2.2019

להתפתחות מקצועית  

 ה. עודת ולימודי 

 

 חינוך מיני בחינוך המיוחד  ברל   מכללת בית

הרצאה לצוות הרב   11.2.2019

 מקצועי 

גוונים"  "בית ספר  

 אשדוד

בקרב תכנית לחינוך חברתי מיני 

 תלמידים על הרצף 

ן  ביום עיון מכו האצהר 5.2.2019

 באר

 מיניות בריאה בגיל הרך  מכון באר ירושלים 

ה ביום עיון במכללה  צאהר 20.3.2018

 מיוחד סלול החינוך הלמ

כללת גבעת  מ

 ינגטון ווש

 חינוך חברתי מיני בחינוך המיוחד 

בנושא   יום עיוןב הרצאה 12.3.2018

 "השונה והשונות" 

מכללה האקדמית  

לחינוך "אורות"  

 אלקנה. 

 ות בחינוך המיוחד למוגנות וזוגי  חינוך

בית ברל  הרצאה במכללת  19.2.2018

קשת להתפתחות  מרכז ב

 די תעודה. לימומקצועית ו

 

חינוך מיני בחינוך המיוחד אתגרים   ללת בית ברל מכ

 סיכויים והצלחות 

ה לסגלי החינוך  הרצא 7.2.2018

 שדוד. אהמיוחד 

 

מרכז פסג"ה  

 אשדוד

נוך  תכנית לחינוך חברתי מיני לחי

 המיוחד 

הרצאה להורים ביום   21.1.2018

 הורים 

בית ספר "עציון"  

 רק ב יבנ

לדבר  "  –חינוך מיני בחינוך המיוחד 

 " על זה

להורים    ותהרצאשתי  2017

שנתית  השתלמות ב

 שניתנה להורי התלמידים. 

שרים  בית ספר מי

 שהם.

אתגרים    –מיוחד חינוך מיני בחינוך 

 והצלחות 

ון "חינוך  הרצאה ביום עי  9.3.2016

תוכניות לתלמידים   –  מיני

לוינסקי  מכללת 

 ל אביב ת

כנגד כל הליקויים חינוך לזוגיות  

 ומוגנות בחינוך המיוחד 
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עם צרכים מיוחדים"  

החינוך  ,מטעם  משרד 

המינהל הפדגוגי אגף  

 מיוחד  חינוך

הרצאה בכנס הגיל הרך   19.5.2014

 "חייבים לדבר על זה", 

המכללה  

האקדמית לחינוך  

  ות","תלפי 

יתוף עם  בש)חולון.

ד"ר אסנת רובין   

 הרצאה משותפת( 

 

נות ביחס לחינוך למיניות  עמדות של גנ

 לדים בגני הי

"כנגד    יום עיוןהרצאה ב 12.2.2014

 כל הליקויים" 

מכללה האקדמית  

לחינוך "אורות"  

 אלקנה. 

 

 חינוך למוגנות וזוגיות בחינוך המיוחד 

תוכניות   ןיום עיוהרצאה ב 3.7.2012

ית  ודיות לאוכלוסיייח 

 הפיגור השכלי 

פסג"ה   מרכז

 הרצליה 

יות והורות בקרב  ביחס ליחסים זוג  

 יות אנשים עם מוגבלו

הרצאה בכנס משרד   2.5.2010

 החינוך 

תל   משרד החינוך

 אביב 

 חינוך חברתי מיני בחינוך המיוחד 

לחיים   הרצאה בכנס חינוך 9.1.2007

במשפחה בקרב  

אוכלוסיות מיוחדות,  

 וך משרד החינ

  בניני האומה

 ירושלים 

תכנית לחינוך חברתי מיני לחינוך  

 המיוחד 

הרצאה ביום עיון   2005

 ואיים לסטודנטים בד

יטת בן  אוניברס

 ון, באר שבע גורי

 ומעגלי הפנמה  21תכנית ל"ב 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


