
 
 

 שנה"ל תש"פ-אוטיזם" -תוכנית הלימודים "חינוך מיוחד
  תזה ללאמסלול 

  ש"ש( 12) למתקבלים בשנה"ל תשע"ט –שנה ב' 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

77-967-01 
בקבוצה"  יאינטגרלי: "אנ-תוכנית התערבות חברתית

 פרקטיקום
 דר' ענת קסירר

 ש"ש 2

פרקטיקום 
 1בחירה -חובה

  2מתוך 

 שנתי -יום ה'

8:00-10:00 
77-967-02 

בקבוצה"  יאינטגרלי: "אנ-תוכנית התערבות חברתית
 פרקטיקום

 מגל–סמואל   גב' קרן

 חובה ש"ש  1 גיגי -דר' עינת לוי הפרעות קשב 77-943-01
 סמסטר א' -יום ה'

10:00-12:00 

77-969-01 
 -יישום הליכים עקרונות התנהגותיים במערכת החינוך

 פרקטיקום 
 חובה ש"ש 1 גב' דגנית איתן

 סמסטר ב' -יום ה'

10:00-12:00 

 

 חובה  ש"ש 2 נירה משעל פרופ' קוגניציה ומוח 77-908-01
 שנתי -יום ה'

12:00-14:00 

 ש"ש  2  דר'  סיגל עדן טכנולוגיות בחינוך המיוחד 77-951-01

 

 -סמינריון  חובה
 לבחירה  1

 2מתוך 

 שנתי -יום ה'

14:00-16:00 

    נירה משעל פרופ'  שפה וחשיבה 77-880-01

 חובה ש"ש 1 ד"ר נופר סוקניק ASDמאפייני שפה אצל ילדים עם  77-7102
 סמסטר א' -יום ה'

16:00-18:00 

77-7101 
התערבויות ממוקדות שפה לילדים על הספקטרום 

 האוטיסטי
 חובה ש"ש 1 ד"ר נופר סוקניק

 סמסטר ב' -יום ה'

16:00-18:00 

 חובה ש"ש 1 גיגי-עינת  לוי 'דר וויסות רגשות  77-964-01
 סמסטר א' -יום ה'

18:00-20:00 

 ד"ר נורית פז ברוך שימוש מדעי מושכל במאגרי מידע -ממחקר ליישום 77-9860

 ש"ש  1

 1לבחירה קורס 
 3מתוך 

 חובה 

סמסטר –מתוקשב 
 א' 

77-873-01 
   מוטורית-התפתחות סנסו

 
 פרופ' אסתר עדי יפה

 ד"ר ענת מועד הורות ורגשות 77-872-01

 - חובה - - בחינה ביבליוגרפית 77-960-16



 
 

 שנה"ל תש"פ-אוטיזם" -תוכנית הלימודים "חינוך מיוחד
 תזה עםמסלול 

 ש"ש(  6למתקבלים בשנה"ל תשע"ט ) –שנה ב' 

 

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

77-967-01 
בקבוצה"  יאינטגרלי: "אנ-תוכנית התערבות חברתית

 פרקטיקום
 דר' ענת קסירר

 ש"ש 2

פרקטיקום 
 1בחירה -חובה

  2מתוך 

 שנתי -יום ה'

8:00-10:00 
77-967-02 

בקבוצה"  יאינטגרלי: "אנ-תוכנית התערבות חברתית
 פרקטיקום

 מגל–סמואל   גב' קרן

77-969-01 
 -יישום הליכים עקרונות התנהגותיים במערכת החינוך

 פרקטיקום 
 חובה ש"ש 1 גב' דגנית איתן

 סמסטר ב' -יום ה'

10:00-12:00 

 

 חובה  ש"ש 2 נירה משעל פרופ' קוגניציה ומוח 77-908-01
 שנתי -יום ה'

12:00-14:00 

 ד"ר נופר סוקניק ASDמאפייני שפה אצל ילדים עם  77-7102

 ש"ש 1
 1בחירה קורס 

 2מתוך 

 סמסטר א' -יום ה'

16:00-18:00 

77-7101 
התערבויות ממוקדות שפה לילדים על הספקטרום 

 האוטיסטי
 ד"ר נופר סוקניק

 סמסטר ב' -יום ה'

16:00-18:00 

 - חובה - - בחינה ביבליוגרפית 77-960-16


