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 ד תשפ"  -  חוכנית לחינוך וחקר המוהת

   ש"ש  18 - מסלול ללא תזה

 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  
12:00-10:00  

' 
הבסיס המוחי   77-9034

להפרעות רגשיות:  
גישות לאבחון  

 והתערבות טיפולית 
 

 ד"ר עודד מאירון 

 ש"ש  1

א' סמסטר   חובה   
12:00-10:00  

 
77-873-01 

 

 
 

 שפה ומוח 

 
  פרופ' אסתי עדי

 ש"ש  1 יפה

 
 חובה 

 

 
 מתוקשב 

 סמסטר ב' 
 

הערכות   77-9032
נוירופסיכולוגיות  

ומתבגרים  בילדים 
 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 

 סמינריון  ש"ש  2

 סמסטר א' 
14:00-12:00  

 סמסטר ב' 
14:00-16:00 

 ד"ר מני יערי  הפרעות קשב  77-9513

 בחירה  ש"ש  1

 סמסטר ב' 
 מתוקשב 

היבטים תאורטיים   77-723-02
ויישומיים בהוראת  

 לקויי הלמידה 

 ד"ר שני קחטה 

סמסטר א'  
16:00-14:00  

התפתחות   77-873-01
סנסומוטורית  

 )מתוקשב( 

אסתר עדי  פרופ' 
 יפה

 
 ש"ש   1

 בחירה 

 מתוקשב 
 סמסטר א' 

סימפוטמים פוסט   77-861-01
טראומטיים: זיהוי  

  מניעה וטיפול 

פרופ' עינת לוי  
 גיגי 

 מתוקשב 
 סמסטר ב' 
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 היחידה ללימודים מתקדמים 
 

 

 

 חובה שנה א' קורסי מחקר  בימי חמישי – 4 ש"ש : 

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

03-707-77 1מחקר כמותי בסיס    ד"ר דפנה עציון  
ש"ש 1    

 
 חובה 

 

 סמסטר א' 
18:00-16:00  
 

 

01-708-77 2כמותי בסיס מחקר   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  
 חובה 

סמסטר ב'  
 מתוקשב 

77-924-01/02 
שיטות מחקר  

 משולבות 
ש"ש  1 משתנה עפ"י בחירה   

סמסטר ב'      חובה
    מתוקשב
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 היחידה ללימודים מתקדמים 
 

 ה תשפ"   - שנה ב' מסלול ללא תזה
 
 ש"ש  4 –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 
:0001-:0008  

77-9035-01 

כרון אנושי:  ז
מנגוננים  
מוחיים,  

התפתחות  
והפרעות  
 קוגניטיביות 

ד"ר עודד  
 מאירון 

 ש"ש  1

 סמסטר א'  חובה 
 12:00-10:00  

77-9038-01 

סמינר תכניות  
התערבות  
באוכלוסיות  

 מיוחדות 

פרופ' נירה  
 משעל 

 ש"ש  2

נריון יסמ - חובה  שנתי  
14:00-12:00  

 

 

 

 

 

 

 : ש"ש  3 מתוך ש"ש  2קורסי בחירה 

 

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

01-7852-77  
מלכודת ההתמכרות:  

מהחיים אל המסך 
  

ד"ר יניב אפרתי      
ש"ש  1      מתוקשב בחירה  

77-872-01 
   הורות ורגשות

ש"ש  1 ד"ר ענת מועד   
 בחירה 

מתוקשב    
 

01-8822-77 מתמודדי נפש בראי   
 הטיפול והחינוך 

 ד"ר פולאקביץ יעקב 
 

ש"ש  1  
 בחירה 

 סמסטר ב'  
18:00-16:00יום א'   

 


