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 מבנה הלימודים*

משך הלימודים שנתיים, יום בשבוע בכל 

שנה. ימי הלימוד: שנה ראשונה יום ה' ושנה 

שניה יום א. מוצעים שני מסלולים: מסלול 

זה.   ל ללא תי זה ומסלו מספר עם תי

 .המקומות למסלול עם תיזה מוגבל

 תוכנית הלימודים

התוכנית כוללת קורסים עיוניים בנושאים  

אבחון והתערבות,   -כגון: נוירופסיכולוגיה  

בסיס מוחי לשפה, הפרעות רגשיות וגישות 

יישומים קליניים  טיפוליות, יצירתיות ומח, 

 בסיס מוחי להפרעות קשב. לנוירופידבק,

התוכנית משלבת סמינריונים יישומים בהם 

ת  ו ב ר ע ת ה ת  ו י נ כ ת ם  ש י י ל ד  מ ל נ

נוירוקוגניטיביות בילדים, נוער ומבוגרים עם 

אוטיזם, דיסקלציה, סכיזופרניה ועוד; יילמדו 

כלים להתערבות מוחית )כגון, גרייה מוחית 

חשמלית ונוירופידבק(; ילמדו כלי מדידה של 

תפקודים פסיכובלשניים )כגון, תפקוד 

 המיספירי(.-המיספירי ובין

 קהל היעד 

התוכנית פתוחה לבוגרי מדעי החברה, 

בוגרי התארים הפרא רפואיים ובכללם 

חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, 

קלינאות תקשורת, ייעוץ, קרימינולוגיה, 

עבודה סוציאלית. בוגרים שאינם ממדעי 

 מטרות התוכנית

הקניית ידע ממדעי המוח לצורך מחקר, פיתוח 

ויישום של תכניות התערבות באוכלוסיה עם 

התפתחות תקינה ואוכלוסיות מיוחדות שונות 

)אוטיזם, סכיזופרניה, לקות למידה ספציפית, 

ועוד(. תכניות ההתערבות נועדות לשפר 

ונים  תפקודים שפתיים וקוגניטיביים מגו

הלקויים באוכלוסיות קליניות שונות. מטרת 

התכנית היא ליישם הבנות מחקר המוח 

והשדה הטיפולי לחינוך תוך הרחבת הידע 

אודות הבסיס המוחי של תפקודים שפתיים 

 קוגניטיביים תקינים ולקויים.

רפואיים, יכולים -החברה והתארים הפרא 

 להתקבל עם השלמה.

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס 
 חם, בשילוב עידוד למצוינות.

 .בחינוך לתוכניות הלימודים המידע מתייחס*

ה  ד ב ע מ ה ר  ת א ב ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ
 :NeuroEducation והתוכנית

https://www.niramashal.com/ 

ישנה   01:11-00:11בימים א' ג' ה' בין השעות  
 אפשרות לפגישה אישית בזום

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור מהיקף 
לסטודנטים מתחום החינוך,  הלימודים 

 לומדי תואר שני ותואר שלישי.
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