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 חינוך מיוחד  תואר שני  א"פשעות תשערכת מ

 רביעי יום 

 

 סמסטר ב'  סמסטר א'  שעות 

8.30 – 10.00 
 שנה א'

 * סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות
 ד"ר הילה פלור 

 

 שנה ב

כישורים   -מוכנות לביה"ס היסודי 
 קוגניטיביים רגשיים וחברתיים 

 )רק לקבוצה של יום שלישי( 
 ד"ר רוני לנגרמן 

 שיתוף פעולה עם צוות רב מקצועי 

 ד"ר ארז מילר 

 )כולל סימולציות(

10.15 – 11.45 
 שנה א'

 סטטיסטיקה ושיטות מחקר למתקדמים 
 ד"ר עדית ליבנה 

 
 שנה ב'

 *הערכת יכולת הקריאה והכתיבה
 ד"ר הילה פלור 

12.15 – 13.45   
 שנה א'

 
 

  
 הפרעות בתקשורת )אוטיזם( 

 מהתיאוריה לפרקטיקה 
 עמוס פלישמן  פרופ'

 
 * לקויות למידה במתמטיקה

 ד"ר אביטל רותם 

12.15 – 13.45   
 שנה ב'

 

 :תוכנית התערבות קוגניטיבית
 העשרה אינסטרומנטלית 

 פרופ' אלכס קוזולין/גב' סיגי קזז 
 לקויות למידה וקשב בהתבוננות רב מערכתית 

 ד"ר ריבי פריי 
 יסודות האבחון הפסיכולוגי 

 ד"ר ארז מילר 

14.00 – 15.30 
 שנה א'   

 סוגיות  במחקר איכותני 
 ד"ר ריבי פריי 

 
: הורות ללא סוף:משפחה מיוחדת לילדים  סמינריון 

 מיוחדים 
   הילה המרמן לפידותד"ר 

סמינריון: קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין  
 התלמיד עם הצ"מ

 עמוס פלישמן  פרופ'

 שנה ב'

 עם צרכים מיוחדים  עמדות הנוגעות לשילוב תלמידים סמינריון: 
 ד"ר היידי פלביאן 

 לקויות למידה בחשבון סמינריון: 
 אביטל רותם  ד"ר 

   פיתוח תכנית לניהול התנהגות לתלמידים עם קשיים בויסות רגשי/התפתחותי :סמינריון
 ד"ר ארז מילר 

 הערכה והתערבות המבוססים על מושג הלמידה המתווכת  
 סיגי קזז גב' /פרופ' אלכס קוזולין 

 
15.45 – 17.15 

 שנה א 
 הגישה החברתית תרבותית ללמידה 

 פרופ' אלכס קוזולין/גב' סיגי קזז 

חקר המוח להשבחת ההוראה   :פדגוגיהנוירו
 והלמידה* 

 ד"ר אביטל רותם 
 שנים א + ב 

 שנה ב
היבטים תיאורטיים ויישומיים  

 באבחון לקויות למידה וקשב* 
 ריבי פריי ד"ר  

 הערכת הפוטנציאל הלימודי* 
 פרופ' אלכס קוזולין/גב' סיגי קזז 

 שנים א + ב 

17.30- 19.00 
 שנה א'  

 
: הורות ללא סוף:משפחה סמינריון 

 מיוחדת לילדים מיוחדים 
 הילה המרמן לפידות ד"ר 

   יזמות בחינוך
 פרופ' אורית אבידב אונגר 
 )לקבוצה של יום שלישי 

סמינריון: קידום שיתוף הפעולה בין   ( ולשנה א' 
 התלמיד עם הצ"מ המורה לבין 

 עמוס פלישמן  פרופ'

 

 * לתעודת מורה מומחה באבחון וטיפול בלקויות למידה 


