
 תשע"ט-התפתחות הילד 
 פרקטיקום ויסות עצמי מולד ונרכש

 ש"ש( 18)דרישות:  תזה עם מסלול 
 יום א' -למתקבלים בתשע"ט

 

 'איום -ש"ש( 9) שנה א'

 

 

 

 

 

 

 
 .)התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה 

  והדרישות כמפורט בתקנון. פרטים באתר וליתר התנאיםיהדות ואנגלית, תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי 

school.biu.ac.il/takanon-http://graduate   

 

 

 

 

 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 חובה ש"ש 2 פרופסור עפרה קורת סדנה-הורים כמתווכים 77-922-01
 שנתי -א' יום

8:00-10:00 

77-911-01 
עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס 

 להתפתחות תקינה ולקויה 

 

 דר' נורית יגרמן 
 חובה  ש"ש 1

 'אסמסטר  -א' יום

10:00-12:00 

77-760-01 
גישות לעבודה עם הורים לילדים 

  צעירים
 חובה  ש"ש 1 דר' אריאלה וניאל

 סמסטר ב' –' איום 

 12:00-10:00  

 סמינריון –למידה בגיל הרך  77-945-01

 

 פרופסור אסתר

 יפה-עדי 

 חובה-סמינריון  ש"ש 2  

 סמסטר א'  -'איום 

12:00-14:00 

 סמסטר ב'  -'איום 

16:00-18:00 

77-829-01 
התפתחות חברתית רגשית של ילדים 

 עם לקויות 
 חובה  ש"ש 1 דר' אופירה רג'ואן

 סמסטר א'  -'איום 

14:00-16:00 

 

77-736-01 
גישות –קשר הורה ילד בגיל הרך 

-פרקטיקום)תנאי מקדים–להתערבות 
 (77-760קורס 

 חובה  ש"ש 1 דר' אריאלה וניאל
 ב'סמסטר -'איום 

14:00-16:00 

77-913-01 
הבדלים אינדיבידואליים מולדים בעיבוד 

פרקטיקום )תנאי –חושי וויסות עצמי 
 (77-911קורס  -מקדים 

 חובה ש"ש 1 דר' נורית יגרמן 
 סמסטר א'-'איום 

16:00-18:00 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon


 

 

 ש"ש( 4) קורסי מחקר -חובה

 

 'ביום -ש"ש( 5)תש"פ  'בשנה 

 
 

 
 .)התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה 

  והדרישות כמפורט בתקנון. פרטים באתר וליתר התנאיםיהדות ואנגלית, תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי 

school.biu.ac.il/takanon-http://graduate   

 

 

 

 

 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

77-707 
מחקר כמותי 

 1בסיס 
משתנה עפ"י 

 בחירה
 ש"ש 1

 

ש"ש  1בחירה 
עפ"י הנחיות 

 מחלקה

 

 

 

 יום ב' 

16:00-20:00 

 מחקר איכותי     77-904
משתנה עפ"י 

 בחירה

77-770 SPSS 
משתנה עפ"י 

 בחירה
 ש"ש 1

 חובה

77-708 
מחקר כמותי 

 2בסיס 
משתנה עפ"י 

 בחירה
  חובה ש"ש 1

77-924 
שיטות מחקר 

 משולבות
משתנה עפ"י 

 בחירה
 סמסטר ב'–מתוקשב  חובה ש"ש 1

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 חובה ש"ש 1 ט.נ שימוש מדעי מושכל –ממחקר ליישום  77-9860-01
 -סמסטר א' 

 מתוקשב

 קשב וזכרון 77-894-01

 

 פרופסור אסתר

 יפה-עדי 

 חובה  ש"ש 1
 'אסמסטר  -'ביום 

8:00-10:00 

77-933-01 
התפתחות שפה ואינטרקציה בין 

  סדנה-אישית
 חובה ש"ש 1 כרמית אלטמן  ר'ד

 'אסמסטר  -'ביום 

12:00-14:00 

 הפרעה התפתחותית  77-874-01
 פרופסור אסתר

 יפה-עדי 
 חובה ש"ש 1

 סמסטר ב' -'ביום 

12:00-14:00 

77-905-01 
ילד :היבטים -הורה אינטראקציות 

 תיאורטיים
 חובה ש"ש 1 דר' ענת מועד 

 סמסטר א'-'ביום 

14:00-16:00 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon


 תשע"ט-התפתחות הילד 
 פרקטיקום ויסות עצמי מולד ונרכש

 ש"ש( 18)דרישות:  תזה עםמסלול 
 יום ב' -למתקבלים בתשע"ט

 ש"ש( 4) קורסי מחקר -חובה

 

 

 'ביום -ש"ש( 6) שנה א'
 

 .)התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה 

  והדרישות כמפורט בתקנון. פרטים באתר וליתר התנאיםיהדות ואנגלית, תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי 

school.biu.ac.il/takanon-http://graduate   

 

 

 

 הקורס מועד חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

77-707 
מחקר כמותי 

 1בסיס 
משתנה עפ"י 

 בחירה
 ש"ש 1

 

ש"ש  1בחירה 
עפ"י הנחיות 

 מחלקה

 

 

 

 יום ב' 

16:00-20:00 

 מחקר איכותי     77-904
משתנה עפ"י 

 בחירה

77-770 SPSS 
משתנה עפ"י 

 בחירה
 ש"ש 1

 חובה

77-708 
מחקר כמותי 

 2בסיס 
משתנה עפ"י 

 בחירה
  חובה ש"ש 1

77-924 
שיטות מחקר 

 משולבות
משתנה עפ"י 

 בחירה
 סמסטר ב'–מתוקשב  חובה ש"ש 1

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 קשב וזכרון 77-894-01

 

 פרופסור אסתר

 יפה-עדי 

 חובה  ש"ש 1
 'אסמסטר  -'ביום 

8:00-10:00 

 סמינריון חובה ש"ש 2 פרופסור עפרה קורת  סמינריון-אוריינות במשפחה 77-764-01
 שנתי  –' ביום 

 12:00-10:00  

77-933-01 
התפתחות שפה ואינטרקציה בין 

  סדנה-אישית
 חובה ש"ש 1 כרמית אלטמן  ר'ד

 'אסמסטר  -'ביום 

12:00-14:00 

 הפרעה התפתחותית  77-874-01
 פרופסור אסתר

 יפה-עדי 
 חובה ש"ש 1

 סמסטר ב' -'ביום 

12:00-14:00 

77-905-01 
ילד :היבטים -הורה אינטראקציות 

 תיאורטיים
 חובה ש"ש 1 דר' ענת מועד 

 סמסטר א'-'ביום 

14:00-16:00 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon


 'איום -ש"ש( 8)תש"פ – 'בשנה 

 

  

 .)התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה 

  כמפורט בתקנון. פרטים באתר והדרישות וליתר התנאיםיהדות ואנגלית, תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי 

school.biu.ac.il/takanon-http://graduate   

 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 חובה ש"ש 2 פרופסור עפרה קורת סדנה-הורים כמתווכים 77-922-01
 שנתי -א' יום

8:00-10:00 

77-911-01 
עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס 

 להתפתחות תקינה ולקויה 

 

 דר' נורית יגרמן 
 חובה  ש"ש 1

 'אסמסטר  -א' יום

10:00-12:00 

77-760-01 
גישות לעבודה עם הורים לילדים 

  צעירים
 חובה  ש"ש 1 דר' אריאלה וניאל

 סמסטר ב' –' איום 

 12:00-10:00  

77-829-01 
התפתחות חברתית רגשית של ילדים 

 עם לקויות 
פרופסור נירית 

  באומינגר
 חובה ש"ש 1

 'אסמסטר  -א יום

12:00-14:00 

 התפתחות רגשית של ילדים עם לקויות  77-830-01
פרופסור נירית 

  באומינגר
 חובה ש"ש 1

 סמסטר ב' -'א'יום 

12:00-14:00 

77-913-01 
הבדלים אינדיבידואליים מולדים בעיבוד 

פרקטיקום )תנאי –חושי וויסות עצמי 
 (77-911 קורס - מקדים

 חובה ש"ש 1 דר' נורית יגרמן 
 סמסטר א'-'איום 

14:00-16:00 

77-736-01 
גישות –קשר הורה ילד בגיל הרך 

-פרקטיקום)תנאי מקדים–להתערבות 
 (77-760קורס 

 חובה  ש"ש 1 דר' אריאלה וניאל
 ב'סמסטר -'איום 

14:00-16:00 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

