
 שינויים יתכנו ,סופית לא המערכת -לבכם לתשומת
 !!!!!בהמשך

 

 אשכול הפרעות התנהגות- תשע"ו
 סמסטר א 

 

 יום משעה עד שעה קוד שיעור שם שיעור החדר המרצה נ.זיכוי ש"ש  

 00:00 00:00 16463-01 טכנולוגיה מסייעת ושימושי מחשב ) נאמן עדי 2.00 1.00  
   בחנ"מ לבעלי עיכובים  התפתחותיים 

  קורס מקוון) 

 א 08:15 09:45 16467-01 נוירופסיכולוגיה של למידה: מרכזיות   202כיתה  74בית  ד"ר ערן אילן 2.00 1.00  

   התפקודים הניהוליים בקשיי למידה 
  ולקויות למידה 

גישה  -הפרעות קשב והיפראקטיביות   202כיתה  74בית  ד"ר ערן אילן 4.00 2.00    א 10:00 11:30 16547-01 
  חינוכית וטיפולית לעבודה בכיתה 

 א 12:00 13:30 16456-01 התערבות חינוכית טיפולית לילדים  ד"ר תורן צבי 4.00 2.00  
  מתקשים 

ופיזיולוגיה של רגש והתנהגותפסיכ  207כיתה  74בית  ארדי זיו 2.00 1.00    א 14:00 15:30 16558-01 

 א 15:45 17:15 16557-01 מבוא לתאוריות אישיות  202כיתה  74בית  ארדי זיו 2.00 1.00  

פלס ג'ים-ד"ר פריש 4.00 2.00    ג 10:00 11:30 16409-01 פסיכופתולוגיה 

הוק-סגל דני 4.00 2.00    ג 12:00 13:30 16409-02 פסיכופתולוגיה   203כיתה  74בית  

 ג 15:45 17:15 16009-01 מבוא לנוירופסיכולוגיה של ליקויי    203כיתה  74בית  ד"ר ערן אילן 4.00 2.00  

  למידה 

 ה 10:00 11:30 16527-01 השימוש בתנועה ככלי טיפולי לילדים   304כיתה  74בית  כהן קרן 4.00 2.00  
  בעלי צרכים מיוחדים 

 ה 12:00 13:30 16479-01 שיטות טיפול, חינוך והוראה של  נאמן עדי 2.00 1.00  
  תלמידים עם הפרעה על רצף האוטיזם 

נג'אר ג'ומאן-טנוס 2.00 1.00    ה 14:00 15:30 16350-01 עקרונות בהבניית הלמידה של  
   תלמידים עם לקויות קוגניטיביות 

  והפרעה על רצף האוטיזם 

 סמסטר ב 

 יום משעה עד שעה קוד שיעור שם שיעור החדר המרצה נ.זיכוי ש"ש  

הראל דנה-ברק 2.00 1.00    2073876-00 היבטים רגשיים של לקויות למידה ) 
  מקוון) 

 00:00 00:00 16463-02 טכנולוגיה מסייעת ושימושי מחשב ) נאמן עדי 2.00 1.00  
   בחנ"מ לבעלי עיכובים  התפתחותיים 
  קורס מקוון) 

גישה  -הפרעות קשב והיפראקטיביות   202כיתה  74בית  ד"ר ערן אילן 4.00 2.00    המשך א 10:00 11:30 16547-01 
  חינוכית וטיפולית לעבודה בכיתה 

 המשך א 12:00 13:30 16456-01 התערבות חינוכית טיפולית לילדים  ד"ר תורן צבי 4.00 2.00  

  מתקשים 

פלס ג'ים-ד"ר פריש 2.00 1.00   לחץ ומשבר מצבי   ג 08:15 09:45 16352-01 

הוק-סגל דני 2.00 1.00    ג 10:00 11:30 16352-02 מצבי לחץ ומשבר  202כיתה  74בית  

פלס ג'ים-ד"ר פריש 4.00 2.00    המשך ג 10:00 11:30 16409-01 פסיכופתולוגיה 

הוק-סגל דני 4.00 2.00    המשך ג 12:00 13:30 16409-02 פסיכופתולוגיה   203כיתה  74בית  

 המשך ג 15:45 17:15 16009-01 מבוא לנוירופסיכולוגיה של ליקויי    203כיתה  74בית  ד"ר ערן אילן 4.00 2.00  
  למידה 

 המשך ה 10:00 11:30 16527-01 השימוש בתנועה ככלי טיפולי לילדים   304כיתה  74בית  כהן קרן 4.00 2.00  

 

נים רגשיים חברתיים של ילדים מאפיי ד"ר גרנות דודי 2.00 1.00   ג 15:45 17:15 2073777-00 
   בעלי לקויות למידה, הקנית יכולת 
 ת 


