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 ג תשפ" -  חוכנית לחינוך וחקר המוהת

   ש"ש תזה   4+  ש"ש 14 - תזה עם מסלול      

 ש"ש  8-שנה א' קורסי חובה בימי חמישי 
 

 מועד קורס  חובה/בחירה  ש"ש  שם מרצה  שם קורס מספר קורס

ישומים קליניים   77-9037-02
לנוירופידבק  

 ופלסטיות המוח 

ד"ר ילנה אבן 
 ש"ש   1 סימקין

ב' סמסטר  חובה  
10:00-08:00  

' 
הבסיס המוחי   77-9034

להפרעות רגשיות:  
גישות לאבחון  

 והתערבות טיפולית 
 

 ד"ר עודד מאירון 

 ש"ש  1

א' סמסטר   חובה   
08:00-10:00 

נירה  פרופ'  וח שפה תקשורת ומ  77-902-01
 משעל 

 ש"ש  2
 שנתי  חובה 

12:00-10:00  

הערכות   77-9032
נוירופסיכולוגיות  

בילדים ומתבגרים  
 אבחון והתערבות 

 ד"ר עודד מאירון 

 ש"ש  1

 סמסטר ב'  חובה 
12:00-14:00 

77-9033 
סדנה יישומית של  
מדעי הקוגניציה  

 ח בחינוך ווהמ

 ד"ר עודד מאירון 
 ש"ש  2

 שנתי  סמינריון 
14:00-16:00 

 ד"ר מני יערי  הפרעות קשב  77-9513

 בחירה  ש"ש  1

 סמסטר ב' 
היבטים תאורטיים   77-723-02 מתוקשב 

ויישומיים בהוראת  
 לקויי הלמידה 

 ד"ר שני קחטה 

סמסטר א'  
14:00-12:00  

סימפוטמים פוסט   77-861-01
טראומטיים: זיהוי  
  מניעה וטיפול 

 

פרופ' עינת לוי  
 גיגי 

 מתוקשב 
 סמסטר ב' 

 
 חובה שנה א' קורסי מחקר  בימי חמישי – 3 ש"ש : 

 מועד קורס  חובה/בחירה  ש"ש  מרצה  שם קורס מספר קורס

01-708-77 2מחקר כמותי בסיס   ש"ש  1 ד"ר דפנה עציון    
 סמסטר ב'   חובה 

18:00-16:00  
 

770-77 -09 SPSS  ש"ש  1 ד"ר צוריאל מוריה  
סמסטר ב'   חובה 

 מתוקשב 

77-924-03 
שיטות מחקר  

 משולבות 
ש"ש  1 משתנה עפ"י בחירה   

סמסטר ב'      חובה
    מתוקשב
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 היחידה ללימודים מתקדמים 
 

 
 
 

 דתשפ" - זהעם תשנה ב' מסלול  
 
 ש"ש קוד תיזה  4+  ש"ש  3 –שנה ב' בימי ראשון קורסי חובה  

 
 מועד קורס  חובה/בחירה  ש"ש  שם מרצה  שם קורס מספר קורס

01-9036-77  
יצירתיות,  
חשיבה רב  
 משמעית ומח 

ורד  ד"ר   
 ש"ש   1 חירותי 

 סמסטר א'  חובה 
10:00-08:00  

77-9035-01 
 

זכרון אנושי:  
   מוחיים  מנגוננים

התפתחות  
והפרעות  
 קוגניטיביות 

ד"ר עודד  
 מאירון 

 ש"ש  1

 סמסטר ב'   חובה 
 מתוקשב 

77-998-01 
מודלים  

מתקדמים  
 בסטטיסטיקה 

 ש"ש  1 ד"ר אור כץ  
 סמסטר ב'  חובה 

 20:00-18:00  

77-3004 
 

 ש"ש  4  קוד תזה 
  

 


