היחידה ללימודים מתקדמים
תוכניות תואר שני ושלישי

תוכנית הלימודים חינוך מיוחד -מוגבלות שכלית
שנת הלימודים – תשפ"ג
מסלול בלי תזה (דרישות 18 :ש"ש)
יום ה' ( 12ש"ש)
מס' קורס
77-9801

שם הקורס

גיל ,קוגניציה ,אפקט וסגנון
חיים ,משאבי חוסן
באוכלוסיות עם מוגבלות

מרצה הקורס
פרופ' חפציבה
ליפשיץ

ש"ש
 1ש"ש

חובה/בחירה
חובה

מועד הקורס
סמסטר א'
08:00-10:00

ד"ר אירית חן

 1ש"ש

חובה

סמסטר ב'
08:00-10:00

ד"ר אירית חן

 1ש"ש

חובה

סמסטר א'
10:00-12:00

ד"ר אירית חן

 1ש"ש

חובה

סמסטר ב'
10:00-12:00

דר' דליה טל

 1ש"ש

חובה

סמסטר א'
12:00-14:00

גב' אלשך אורלי

 1ש"ש

חובה

סמסטר ב'
12:00-14:00

פרופ' חפציבה
ליפשיץ
ד"ר דליה טל

 2ש"ש

סמינריון -חובה

שנתי
14:00-16:00

77-9880

כישורים אקדמיים  -אמצעי
להסתגלות באוכלוסייה עם
מוגבלות שכלית התפתחותית
עוצמות – תיאוריות של
העשרה אקדמית פישוט לשוני
לבוגרים עם מוגבלות
פרויקט עוצמות העשרה
אקדמית לבוגרים עם מוגבלות
שכלית -התנסות מעשית
תכניות לימודים מאתגרות
השתתפות בקהילה ובחברה
באוכלוסייה עם מוגבלות
שכלית התפתחותית
טכנולוגיות באוכלוסיות עם
מוגבלות התפתחותית שכלית-
אמצעי להסתגלות לקהילה
ולחברה
התפתחות ולמידה במעגל
החיים באוכלוסיות חריגות -
סמינריון

77-707

מחקר כמותי בסיס 1

77-904

מחקר איכותי

משתנה עפ"י
בחירה

77-9840
77-9842
77-9850

77-8561

77-884

משתנה עפ"י
בחירה
 1ש"ש

בחירה  1מה2-
עפ"י הנחיות
מחלקה

יום ה' -סמסטריאלי
16:00-20:00

77-770

SPSS

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה

77-708

מחקר כמותי בסיס 2

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה

77-924

שיטות מחקר משולבות

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה-מתוקשב

משתנה לפי בחירה

היחידה ללימודים מתקדמים
תוכניות תואר שני ושלישי

יום א' ( 6ש"ש)
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-8632

מוגבלות -הגדרה עצמית
וקבלת החלטות נתמכת

ד"ר אירית חן

 1ש"ש

חובה

סמסטר א'

מתמודדי נפש בראי הטיפול
והחינוך

ד"ר פולאקביץ
יעקב

 1ש"ש

חובה

778822-01

77-9281

77-918

16:00-18:00

יכולות קוגניטיביות
ואקדמיות של תלמידים
בחינוך המיוחד
הורות לילדים עם צרכים
מיוחדים -סמינריון

שני קחטה
 2ש"ש

סמסטר ב'
16:00-18:00

בחירה  1סמינריון
מתוך2

שנתי
18:00-20:00

דר' מועד ענת

קורסי בחירה
–  2ש"ש
בחירה-
מתוקשב
בחירה-
מתוקשב

סמסטר א'-
מתוקשב
סמסטר ב'-
מתוקשב
מתוקשב
סמסטר א'
יום א'-סמסטר א'
14:00-16:00

בחירה-
מתוקשב
בחירה-
מתוקשב

מתוקשב
סמסטר ב'
מתוקשב
סמסטר ב'

77-872

הורות ורגשות

דר' מועד ענת

 1ש"ש

77-9513

הפרעות קשב

ד"ר מני יערי

 1ש"ש

שני קחטה

 1ש"ש

בחירה

פרופ' נירית
באומינגר

 1ש"ש

חובה

77-9641
77-7491
77-7852-01
77-9035-01

העני נהיה עני יותר? מיצב סוציו-
אקונומי ותהליכי למידה
הספקטרום האוטיסטי (ASD):
מאפיינים ודרכי אבחון והערכה
תפקודית
מלכודת ההתמכרות :מהחיים אל
המסך
זיכרון אנושי :מנגנונים מוחיים,
התפתחות והפרעות קוגניטיביות

•
•

ד"ר יניב אפרתי

 1ש"ש

ד"ר עודד מאירון

 1ש"ש

התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים (כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה).
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היחידה ללימודים מתקדמים
תוכניות תואר שני ושלישי

תוכנית הלימודים חינוך מיוחד -מוגבלות שכלית
שנת הלימודים – תשפ"ג
מסלול עם תזה (דרישות 14 :ש"ש)

יום ה' ( 12ש"ש)
מס' קורס
77-9801

שם הקורס

גיל ,קוגניציה ,אפקט וסגנון
חיים ,משאבי חוסן
באוכלוסיות עם מוגבלות

מרצה הקורס
פרופ' חפציבה
ליפשיץ

ש"ש
 1ש"ש

חובה/בחירה
חובה

מועד הקורס
סמסטר א'
08:00-10:00

ד"ר אירית חן

 1ש"ש

חובה

סמסטר ב'
08:00-10:00

ד"ר אירית חן

 1ש"ש

חובה

סמסטר א'
10:00-12:00

ד"ר אירית חן

 1ש"ש

חובה

סמסטר ב'
10:00-12:00

דר' דליה טל

 1ש"ש

חובה

סמסטר א'
12:00-14:00

גב' אלשך אורלי

 1ש"ש

חובה

סמסטר ב'
12:00-14:00

פרופ' חפציבה
ליפשיץ
ד"ר דליה טל

 2ש"ש

סמינריון -חובה

שנתי
14:00-16:00

בחירה  1מה2-
עפ"י הנחיות
מחלקה

יום ה' -סמסטריאלי

77-9880

כישורים אקדמיים  -אמצעי
להסתגלות באוכלוסייה עם
מוגבלות שכלית התפתחותית
עוצמות – תיאוריות של
העשרה אקדמית פישוט לשוני
לבוגרים עם מוגבלות
פרויקט עוצמות העשרה
אקדמית לבוגרים עם מוגבלות
שכלית -התנסות מעשית
תכניות לימודים מאתגרות
השתתפות בקהילה ובחברה
באוכלוסייה עם מוגבלות
שכלית התפתחותית
טכנולוגיות באוכלוסיות עם
מוגבלות התפתחותית שכלית-
אמצעי להסתגלות לקהילה
ולחברה
התפתחות ולמידה במעגל
החיים באוכלוסיות חריגות -
סמינריון

77-707

מחקר כמותי בסיס 1

77-904

מחקר איכותי

משתנה עפ"י
בחירה

77-9840

77-9842
77-9850

77-8561

77-884

משתנה עפ"י
בחירה
 1ש"ש

16:00-20:00
משתנה לפי בחירה

77-708

מחקר כמותי בסיס 2

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה-מתוקשב

77-770

SPSS

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה

77-924

שיטות מחקר משולבות

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה-מתוקשב

יום א' ( 2ש"ש)
מס' קורס
77-8632

מרצה הקורס
ד"ר אירית חן

שם הקורס

מוגבלות -הגדרה עצמית
וקבלת החלטות נתמכת

16:00-18:00

778822-01

מתמודדי נפש בראי הטיפול
והחינוך

77-903501

זיכרון אנושי :מנגנונים מוחיים,
התפתחות והפרעות
קוגניטיביות

•
•

ש"ש
 1ש"ש

חובה/בחירה
חובה

מועד הקורס
סמסטר א'

ד"ר פולאקביץ
יעקב

סמסטר ב'
16:00-18:00
 1ש"ש

בחירה  1מה2-

ד"ר עודד מאירון

מתוקשב
סמסטר ב'

התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים (כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה).

תשומת ליבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות ואנגלית ,וליתר התנאים והדרישות כמפורט בתקנון .פרטים באתר
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