
 שנה א' תש"פ -לקויות למידהמגמת 
 

 (נ"ז 64, ש"ש 32)דרישות:  תזה ללאמסלול 

 
 ( ש"ש מחקר 4+ ש"ש 13) 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

אבחון לקויות למידה הבטים  77-722
 תאורטיים ומחקריים

 -סמסטר א -יום ד' חובה ש"ש 2 פרופ' רחל שיף
14:0018:00 

ים בתהליכי יטיביהיבטים קוגנ 77-740
 -אבחון צעירים ומבוגרים

 פרקטיקום

 ש"ש 1 יוסףד"ר לאה  
 חובה

 -בסמסטר  –יום ד' 
18:00-20:00 

אבחון וטיפול יסודות שפה  77-724
 -והבנת הנקרא
 פרקטיקום

 -סמסטר ב'–יום ד' חובה ש"ש 1 ד"ר  שני קחטה
14:00-16:00 

 -כרון וחשיבהיז אבחון: 77-782
 פרקטיקום

 -סמסטר ב' –יום ד' חובה ש"ש 1  ד"ר  שני  קחטה
16:00-18:00 

 -התפתחות שפה מוקדמת 77-739
 פרקטיקום

 -סמסטר א' -ה'יום  חובה ש"ש 1 רונית לויד"ר  
08:00-10:00 

ד"ר טל חנה  הפרעות קשב וזיכרון 77-725
 וישנה

 -סמסטר ב'-יום ה' חובה ש"ש 1
08:00-10:00 

היבטים תיאורטיים של לקויות  77-720
 שפה 

 שנתי-יום ה' חובה ש"ש 2 ד"ר שני  קחטה
10:00-12:00 

הבנת הנקרא: –סמינריון   77-957
היקשים, זיכרון עבודה 

 ומוטיבציה

 סמינריון ש"ש 2  ד"ר מני יערי
  חובה
 

 -שנתי–יום ה' 
12:00-14:00 

 -סמסטר א-יום ה חובה ש"ש 1 פרופ' רחל שיף הילד עם לקות למידה 77-833
14:00-16:00 

  -אבחון ואינטגרציה 77-793
 פרקטיקום

לוי שני גב'  
 שמעון

 ש"ש 1
 

 -'בסמסטר  -'היום  חובה
14:00-16:00 

  קורסי מחקר - שנה א' -חובה
 

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

  1מחקר כמותי בסיסי  77-707
משתנה עפ"י 

 בחירה
 ש"ש 1

 2מתוך  1בחירה 
 לפי הנחיות מחלקה

 

 -סמסטר א'–יום ה' 
16:00-18:00 

 איכותי מחקר 77-904
משתנה עפ"י 

 בחירה
 –סמסטר א'  –יום ה' 

18:00-20:00 

 2 ימחקר כמותי בסיס 77-708-06
 ד"ר שרה פרידל

 חובה ש"ש 1
 -'בסמסטר –יום ה' 

16:00-18:00 

77-770-08 SPSS  
 ד"ר שרה פרידל

 חובה ש"ש 1
 -סמסטר ב' -יום ה'

18:00-20:00 

 שיטות מחקר משולבות 77-924
משתנה עפ"י 

 חובה ש"ש  1 בחירה
 מתוקשב

 סמסטר ב'
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 "אשנה ב תשפ -מגמת לקויות למידה

  לימודיהם בשנת תש"פ( )לסטודנטים שהחלו את
 

 (נ"ז 64, ש"ש 32)דרישות:  תזה ללאמסלול 
 ש"ש(  14) שנה ב'

 

 נ"ז( 2ש"ש,  1) 'גשנה 

 

 .)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

קוגניציה ומטה קוגניציה ותיווך  77-778
עמיתי בקרב אוכלוסייה עם 

 סמינריון  –צרכים מיוחדים 

פרופ' עדינה 
 שמיר

 סמינריון ש"ש  2
 חובה

 שנתי–יום ד' 
14:00-16:00 

 י
 

תהליכים תקינים ולקויים בהבנת  77-721
 הנקרא

 -שנתי –יום ד'  חובה ש"ש  2 ד"ר מני יערי
16:00-18:00 

היבטים קונטיביים בתהליכי  77-742
  -אבחון בוגרים 

 פרקטיקום

 -סמסטר א' -יום ה' חובה ש"ש  1 ד"ר לאה יוסף
8:00-10:00 

ריגושיים של לקויות היבטים  77-955
   למידה

טל חנה ד"ר  
 וישנה

 -בסמסטר -יום ה'  חובה ש"ש  1
08:00-10:00 

היבטים תיאורטיים ומעשיים  77-726
 בתהליכי אבחון במתמטיקה

 -סמסטר א' -יום ה' חובה ש"ש  1 נופר סוקניקד"ר  
10:00-12:00 

היבטים מעשיים בהוראה לקויות  77-7261
 מתמטיקה

 -סמסטר ב'–יום ה'  חובה ש"ש  1 סוקניקד"ר נופר 
10:00-12:00 

  -שנתי -יום ה' חובה ש"ש  2 פרופ' נירה משעל קוגניציה ומח 77-908
12:00-14:00 

עקרונות בהוראה מתקנת  77-729
-בהיבט אישי ומערכתי

 פרקטיקום

 -סמסטר א-יום ה חובה ש"ש 1 גב' שני לוי שמעון
14:00-16:00 

ושיטות באבחון  עקרונות 77-717-02
 פסיכולוגי

 -סמסטר א'–יום ה'  חובה ש"ש  1 אלפסימרים ד"ר 
16:00-18:00 

עקרונות ושיטות באבחון  77-718-02
 נוירופסיכולוגי

 אלפסי מריםד"ר 
  -סמסטר ב' -יום ה' חובה ש"ש  1

16:00-18:00 

 -סמסטר א–יום ה'  חובה ש"ש  1 גיגי-ד"ר לוי וויסות רגשות  77-964
18:00-20:00 

     בחינה ביבליוגרפית 77-960-26

שילוב והתערבות בתי ספר  77-728
 יסודיים

 קחטהשני ד"ר 
 ש"ש  1

 חובה
 מתוקשב

 אבחונים 77-700
 

 
 חובה
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 תש"פשנה א'  – לקויות למידה 
 

 (נ"ז 56ש"ש,  28)דרישות:  מסלול עם תזה

 

 (ש"ש מחקר 3ש"ש+  13) 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

אבחון לקויות למידה הבטים  77-722
 תאורטיים ומחקריים

  -סמסטר אי -יום ד' חובה ש"ש 2 שיףרחל פרופ' 
14:00-18:00 

ים בתהליכי יטיביהיבטים קוגנ 77-740
 -אבחון צעירים ומבוגרים

 פרקטיקום

 ש"ש 1 יוסף לאה  ד"ר
 חובה

 -'בסמסטר  –יום ד' 
18:00-20:00 

אבחון וטיפול יסודות שפה  77-724
 -והבנת הנקרא
 פרקטיקום

 -סמסטר ב'–' דיום  חובה ש"ש 1 קחטהשני ד"ר  
14:00-16:00 

 -כרון וחשיבהיז :אבחון 77-782
 פרקטיקום

 -סמסטר ב' –יום ד' חובה ש"ש 1  קחטה שני  ד"ר 
16:00-18:00 

 -התפתחות שפה מוקדמת 77-739
 פרקטיקום

 -סמסטר א' -ה'יום  חובה ש"ש 1 רונית לויד"ר  
08:00-10:00 

ד"ר טל חנה  הפרעות קשב וזיכרון 77-725
 וישנה

 -סמסטר ב-יום ה' חובה ש"ש 1
08:00-10:00 

היבטים תיאורטיים של לקויות  77-720
 שפה 

 שנתי-יום ה' חובה ש"ש 2 קחטה שני  ד"ר
10:00-12:00 

 הבנת הנקרא:–סמינריון   77-957
היקשים, זיכרון עבודה 

 ומוטיבציה

 סמינריון ש"ש 2  ד"ר מני יערי
  חובה
 

 -שנתי– ה'יום 
12:00-14:00 

 -סמסטר א'– היום  חובה ש"ש 1 שיףרחל פרופ'  לקות למידה הילד עם   77-833
14:00-16:00 

  -אבחון ואינטגרציה 77-793
 פרקטיקום

לוי שני גב'  
 שמעון

 ש"ש 1
 

 -ב'סמסטר  -'היום  חובה
14:00-16:00 

  קורסי מחקר -שנה א'  -חובה
 

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

  1מחקר כמותי בסיסי  77-707
משתנה עפ"י 

 בחירה
 ש"ש 1

 2מתוך  1בחירה 
 לפי הנחיות מחלקה

 

 -סמסטר א'–יום ה' 
16:00-18:00 

 איכותי מחקר 77-904
משתנה עפ"י 

 בחירה
 –סמסטר א'  –יום ה' 

18:00-20:00 

 2 ימחקר כמותי בסיס 77-708-06
 ד"ר שרה פרידל

 חובה ש"ש 1
 -'בסמסטר –יום ה' 

16:00-18:00 

77-770-08 SPSS  
 פרידלד"ר שרה 

 חובה ש"ש 1
 -סמסטר ב' -יום ה'

18:00-20:00 
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 תשפ"אשנה ב  -מגמת לקויות למידה   

 )לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תש"פ( 
 

 (נ"ז 56ש"ש,  28: )דרישות מסלול עם תזה

 ש"ש(  11) שנה ב'

 

 נ"ז( 2ש"ש,  1) 'גשנה 

 

 .)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 הקורסמרצה  שם הקורס מס' קורס

תהליכים תקינים ולקויים בהבנת  77-721
 הנקרא

 -שנתי-יום ד' חובה ש"ש 2 ד"ר מני יערי 
16:00-18:00 

היבטים קוגנטיביים בתהליכי  77-742
 -אבחון בוגרים
 פרקטיקום

 -סמסטר א'-יום ה' חובה  ש"ש 1 ד"ר לאה יוסף
08:00-10:00 

לקויות היבטים ריגושיים של  77-955
   למידה

טל חנה ד"ר  
 וישנה

 -בסמסטר -יום ה'  חובה ש"ש  1
08:00-10:00 

היבטים תיאורטיים ומעשיים  77-726
 בתהליכי אבחון במתמטיקה

 -סמסטר א' –' יום ה חובה ש"ש  1 נופר סוקניקד"ר  
10:00-12:00 

היבטים תיאורטיים ויישומיים  77-7261
  המתמטיקהבהוראת 

 -סמסטר ב'–יום ה'  חובה ש"ש  1 ד"ר נופר סוקניק
10:00-12:00 

  -שנתי -יום ה' חובה ש"ש  2 פרופ' נירה משעל קוגניציה ומח 77-908
12:00-14:00 

עקרונות בהוראה מתקנת  77-729
 -בהיבט אישי ומערכתי

 פרקטיקום

 -סמסטר א' –'יום ה חובה ש"ש  1 גב' שני לוי שמעון
14:00-18:00 

 ד"ר ניר מדג'ר 1מחקר כמותי מתקדם  77-997

 ש"ש 1
 1קורס  -בחירה

 2מתוך 
 מחקר מתקדם

 -סמסטר ב'–יום ה' 
14:00-16:00 

 ט.נ 2מחקר כמותי מתקדם  77-998
 סמסטר ב' -יום ה'

 

עקרונות ושיטות באבחון  77-717-02
 פסיכולוגי

 -סמסטר א'–יום ה'  חובה ש"ש  1 אלפסימרים ד"ר 
16:00-18:00 

 תיזה 77-950-02
 

   

שילוב והתערבות בתי ספר  77-728
 יסודיים

 קחטהשני ד"ר 
 ש"ש  1

 חובה
 מתוקשב

 אבחונים 77-700
 

 
 חובה
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