
אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה16207-28
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-12
למידה בחשבון יום ג' 14:00-17:15

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-12
למידה בחשבון יום ג' 14:00-17:15

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-13
למידה בחשבון יום ה' 8:15-11:30

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-13
למידה בחשבון יום ה' 8:15-11:30

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-13
למידה בחשבון יום ה' 8:15-11:30

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-13
למידה בחשבון יום ה' 8:15-11:30

(שנה ב

0חסון  סוניה 1.00.00

(טכנולוגיה מסייעת ושימושי מחשב16463-01
בחנ"מ לבעלי עיכובים  התפתחותיים

(קורס מקוון

1ד"ר נאמן עדי 2.001.00

2מרצה זמני(לקות למידה - מסיכון לסיכוי (מקוון9875769-00 2.001.00

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-12
למידה בחשבון יום ג' 14:00-17:15

(שנה ב

0חסון  סוניה 1.00.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16337-02
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 8:

15-11:30

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 1.00.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16337-02
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 8:

15-11:30

0מייבום ליאורה 1.00.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16337-02
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 8:

15-11:30

0ד"ר ניצן-סלע רונית 1.00.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16337-02
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 8:

15-11:30

0מירקין אלה 1.00.00

(הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי12:0013:3016334-02
למידה בחשבון (חנ"מ ערבית

0חטיב אבו-ליל עולא 1.00.00

0יניב שרית(פסיכודרמה (מתחילים08:1509:4516381-01א 4.002.00בית 57 כיתה 110

תרפיה ביצירה והבעה לילדים בעלי08:1509:4516537-01א
עיכובים התפתחותיים

1לנגנס טל 4.002.00בית 47 כיתה 203

התפתחות רגשית-חברתית בילדות10:0011:3016528-01א
התיכונה בעיות התנהגות ותפקוד

מסתגל - סמינריון

0ד"ר גרנות דודי 6.002.00בית 42 כיתה 301

סוגיות יסוד ואתיקה בטיפול בילדים10:0011:3016538-02א
ומתבגרים

0מרצה זמני 2.001.00

מאפיינים רגשיים חברתיים של ילדים12:0013:3016500-01א
בעלי לקויות למידה,  הקנית יכולת

הערכה וטיפול

0ד"ר גרנות דודי 4.002.00
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

סוגיות יסוד ואתיקה בטיפול בילדים12:0013:3016538-01א
ומתבגרים

0מרצה זמני 2.001.00

הפרעות התנהגות אצל ילדים ובני נוער12:0013:3016548-01א
התמודדות עם התרסה ומרדנות של

תלמידים

0ד"ר ערן אילן 4.002.00בית 46 כיתה 203

('מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית14:0015:3015891-02א
(חנ"מ א

0מרצה זמני בית 46 אולם
הדומי

4.002.00

מבוא לנוירופסיכולוגיה של ליקויי14:0015:3016009-01א
למידה

0ד"ר ערן אילן 4.002.00בית 46 כיתה 301

חינוך ילדים דו-לשוניים: היבטים14:0015:3016364-00א
התפתחותיים - סמינריון

6.002.00פרופ' שוורץ מילה

הפרעות קשב והיפראקטיביות - גישה15:4517:1516547-01א
חינוכית וטיפולית לעבודה בכיתה

0ד"ר ערן אילן 4.002.00בית 46 כיתה 203

נוירופסיכולוגיה של למידה: מרכזיות17:3019:0016467-01א
התפקודים הניהוליים בקשיי למידה

ולקויות למידה

0ד"ר ערן אילן 2.001.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי08:1509:4516336-11ב
למידה בחשבון יום ב' 8:45-9:45

0בן-פורת סמדר 1.00.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי08:1509:4516336-11ב
למידה בחשבון יום ב' 8:45-9:45

0קרלינסקי זהבה 1.00.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי08:1509:4516336-11ב
למידה בחשבון יום ב' 8:45-9:45

0קאופמן אורית 1.00.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי08:1509:4516336-11ב
למידה בחשבון יום ב' 8:45-9:45

0ד"ר גידלביץ סטלה 1.00.00

התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0011:3015876-03ב
והתערבות לליקויי למידה

0בן-פורת סמדר 4.002.00

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016037-04ב
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (שנה ב

0מירקין אלה 4.002.00בית 56 כיתה 105

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016037-05ב
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (שנה ב

0קאופמן אורית 4.002.00בית 56 כיתה 104

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-01ב
(שנה ג

0מייבום ליאורה 4.002.00

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-06ב
(שנה ב

ד"ר שלו-לייפר
כרמית

0 4.002.00

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-08ב
(שנה ב

0שחר-ימס דפנה 4.002.00

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016195-01ב
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (שנה ג

0קרלינסקי זהבה 4.002.00בית 56 כיתה 106

('מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית12:0013:3015891-09ב
(חנ"מ א

0ד"ר שנרך רות 4.002.00בית 42 אולם 306

0ד"ר גידלביץ סטלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-01ב 3.002.00בית 56 כיתה 102

0קאופמן אוריתסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-05ב 3.002.00בית 56 כיתה 103

0קרלינסקי זהבהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-09ב 3.002.00בית 56 כיתה 105

0בן-פורת סמדרסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-13ב 3.002.00בית 56 כיתה 106
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

0מייבום ליאורהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-01ב 3.002.00בית 57 כיתה 103

0מירקין אלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-05ב 3.002.00בית 57 כיתה 104

0ד"ר ניצן-סלע רוניתסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-17ב 3.002.00בית 57 כיתה 107

ד"ר שכטר-סולומוןסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-21ב
הילה

0 3.002.00בית 56 כיתה 104

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי12:0013:3016336-16ב
למידה בחשבון יום ב' 12:00-13:30

0 1.00.00

0ד"ר גידלביץ סטלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-02ב 3.002.00בית 56 כיתה 102

0קאופמן אוריתסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-06ב 3.002.00בית 56 כיתה 103

0קרלינסקי זהבהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-10ב 3.002.00בית 56 כיתה 105

0בן-פורת סמדרסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-14ב 3.002.00בית 56 כיתה 106

0מייבום ליאורהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-02ב 3.002.00בית 57 כיתה 103

0מירקין אלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-06ב 3.002.00בית 57 כיתה 104

0ד"ר ניצן-סלע רוניתסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-18ב 3.002.00

ד"ר שכטר-סולומוןסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-22ב
הילה

0 3.002.00בית 56 כיתה 104

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי14:0015:3016336-17ב
למידה בחשבון יום ב' 14:00-15:30

0 1.00.00

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות15:4517:1516195-04ב
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (שנה ג

0קרלינסקי זהבה 4.002.00בית 56 כיתה 102

כלים יישומיים לעבודה עם תלמידים08:1509:4516186-01ג
בעלי צרכים מיוחדים

0שלחביץ קיריל 4.002.00בית 46 כיתה 301

4.002.00שלח טליהוראה מותאמת באוכלוסיות מיוחדות08:1509:459876003-00ג

תפקידה של מורת השילוב - ניהול צוות10:0011:3016032-01ג
בין מקצועי והראה  משלבת של קבוצה

הטרוגנית (הדרכה

0מירקין אלה 2.001.00בית 57 כיתה 109

העצמת התלמיד בעל הצרכים10:0011:3016187-01ג
המיוחדים – סמינריון יישומי

0שלחביץ קיריל 6.002.00בית 46 כיתה 301

4.002.00שלח טליפדגוגיה ודידקטיקה בחינוך המיוחד10:0011:309876004-00ג

('הערכת תפקודי הקריאה והכתיבה12:0013:3015993-09ג
של תלמידים מתקשים (חנ"מ ערבית ב

0חטיב אבו-ליל עולא 4.002.00

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות12:0013:3016037-02ג
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (שנה ב

0קאופמן אורית 4.002.00

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה12:0013:3016151-02ג
(שנה ג

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 4.002.00בית 57 כיתה 102

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה12:0013:3016151-07ג
(שנה ב

ד"ר שלו-לייפר
כרמית

0 4.002.00

0שלחביץ קירילהפרעה על רצף האוטיזם14:0015:3016048-01ג 2.001.00בית 56 כיתה 201

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה14:0015:3016151-03ג
(שנה ג

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 4.002.00
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות14:0015:3016195-02ג
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (שנה ג

0קאופמן אורית 4.002.00בית 56 כיתה 202

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות14:0015:3016322-01ג
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (חנ"מ
ערבית ג

0חטיב אבו-ליל עולא 4.002.00

עקרונות בהבניית הלמידה של14:0015:3016350-01ג
תלמידים עם לקויות קוגניטיביות

והפרעה על רצף האוטיזם

0ד"ר נאמן עדי 2.001.00

אסטרטגיות של ויסות עצמי אצל ליקויי14:0015:3016445-01ג
למידה - סמינריון

0ד"ר ליכטינגר עינת 6.002.00בית 57 כיתה 109

(היבטים תיאורטיים ומעשיים של15:4517:159875768-00ג
התפתחות רגשית במהלך החיים

(סמינריון

0ד"ר ערן אילן 6.002.00בית 46 כיתה 403

(אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה17:3019:0016323-01ג
(חנ"מ ערבית

0חטיב אבו-ליל עולא 4.002.00

ייעוץ קוגניטיבי - התנהגותי, שיטות17:3019:0016549-01ג
לקידום דיאלוג מורה

0ד"ר ערן אילן 4.002.00בית 46 כיתה 301

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-29ד
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-30ד
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-31ד
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-32ד
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-33ד
- שנה ב' (בבית הספר

0חסון  סוניה 3.002.00

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-34ד
- שנה ב' (בבית הספר

0הראל קורן דקלה 3.002.00

(הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות08:1509:4516109-01ה
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (חנ"מ ערבית ב

0מארון לטיפה 4.002.00בית 43 כיתה 202

0יניב שרית(פסיכודרמה (מתחילים08:1509:4516381-03ה 4.002.00בית 57 כיתה 110

התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0011:3015876-01ה
והתערבות לליקויי למידה

0ד"ר גידלביץ סטלה 4.002.00

התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0011:3015876-02ה
והתערבות לליקויי למידה

0קאופמן אורית 4.002.00בית 56 כיתה 104

התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0011:3015876-04ה
והתערבות לליקויי למידה

0מירקין אלה 4.002.00בית 56 כיתה 106

(היבטים התפתחותיים ואוריינים של10:0013:3015885-00ה
קריאה וכתיבה (חנ"מ ערבית

0ד"ר מחול בהאא 4.002.00

0ד"ר רווה אירינהגאומטריה ואריתמטיקה10:0011:3016013-03ה 2.001.00בית 47 כיתה 203

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016037-06ה
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (שנה ב

0בן-פורת סמדר 4.002.00

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-04ה
(שנה ג

0מייבום ליאורה 4.002.00

06/07/2017

יב' תמוז תשע"ז
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11מתוךעמודעמוד 4



אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-05ה
(שנה ב

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 4.002.00

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016195-03ה
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (שנה ג

0קרלינסקי זהבה 4.002.00בית 57 כיתה 104

השימוש בתנועה ככלי טיפולי לילדים10:0011:3016527-01ה
בעלי צרכים מיוחדים

0כהן קרן 4.002.00בית 57 כיתה 110

0ד"ר יבזורי יונתהתפתחות סנסומוטורית12:0013:3015901-01ה 2.001.00בית 49 קרוואן 101

0ד"ר רווה אירינהגאומטריה ואריתמטיקה12:0013:3016013-01ה 2.001.00בית 46 כיתה 302

0ד"ר נאמן עדיהפרעה על רצף האוטיזם12:0013:3016048-03ה 2.001.00

0ד"ר גידלביץ סטלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-03ה 3.002.00בית 56 כיתה 102

0קאופמן אוריתסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-07ה 3.002.00בית 56 כיתה 103

0קרלינסקי זהבהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-11ה 3.002.00בית 56 כיתה 105

0בן-פורת סמדרסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-15ה 3.002.00בית 57 כיתה 107

0מייבום ליאורהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-03ה 3.002.00בית 57 כיתה 103

0מירקין אלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-07ה 3.002.00בית 57 כיתה 104

0ד"ר ניצן-סלע רוניתסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-19ה 3.002.00בית 56 כיתה 106

ד"ר שכטר-סולומוןסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-23ה
הילה

0 3.002.00בית 56 כיתה 104

(הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי12:0013:3016333-02ה
למידה בקריאה (חנ"מ ערבית

0חלו בדארנה עביר 1.00.00

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי12:0013:3016337-04ה
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 12:

00-13:30

0 1.00.00

0ד"ר פריש-פלס ג'יםמצבי לחץ ומשבר12:0013:3016352-02ה 2.001.00בית 47 כיתה 202

נפש חיה - מבוא לטיפול הנעזר בבעלי12:0013:3016525-01ה
חיים

2בראל ענבר 4.002.00

0בולה-פרידמן שרוןאודיולוגיה והערכת שמיעה אצל ילדים12:0013:3016540-01ה 2.001.00בית 47 כיתה 203

0ד"ר יבזורי יונתהתפתחות סנסומוטורית14:0015:3015901-03ה 2.001.00

0ד"ר גידלביץ סטלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-04ה 3.002.00בית 56 כיתה 102

0קאופמן אוריתסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-08ה 3.002.00בית 56 כיתה 103

0קרלינסקי זהבהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-12ה 3.002.00בית 56 כיתה 105

0בן-פורת סמדרסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-16ה 3.002.00

0מייבום ליאורהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-04ה 3.002.00בית 57 כיתה 103

0מירקין אלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-08ה 3.002.00בית 57 כיתה 104

0ד"ר ניצן-סלע רוניתסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-20ה 3.002.00בית 56 כיתה 106

ד"ר שכטר-סולומוןסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-24ה
הילה

0 3.002.00בית 56 כיתה 104

06/07/2017
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי14:0015:3016337-05ה
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 14:

00-15:30

0 1.00.00

0ד"ר פריש-פלס ג'יםפסיכופתולוגיה14:0015:3016409-01ה 4.002.00בית 44 כיתה 101

0לנגנס טלידיים יוצרות ומספרות14:0015:3016524-01ה 4.002.00בית 47 כיתה 203

0ד"ר יבזורי יונתמוגבלות שכלית התפתחותית15:4517:1516092-04ה 2.001.00בית 56 כיתה 205

0נאור נופרמבוא חוויתי לביבליותרפיה15:4517:1516394-01ה 4.002.00

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה16207-28
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00 המשך

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-12
למידה בחשבון יום ג' 14:00-17:15

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00 המשך

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-12
למידה בחשבון יום ג' 14:00-17:15

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00 המשך

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-13
למידה בחשבון יום ה' 8:15-11:30

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00 המשך

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-13
למידה בחשבון יום ה' 8:15-11:30

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00 המשך

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-13
למידה בחשבון יום ה' 8:15-11:30

(שנה ב

0מרצה זמני 1.00.00 המשך

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-13
למידה בחשבון יום ה' 8:15-11:30

(שנה ב

0חסון  סוניה 1.00.00 המשך

('הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16336-12
למידה בחשבון יום ג' 14:00-17:15

(שנה ב

0חסון  סוניה 1.00.00 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16337-02
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 8:

15-11:30

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 1.00.00 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16337-02
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 8:

15-11:30

0מייבום ליאורה 1.00.00 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16337-02
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 8:

15-11:30

0ד"ר ניצן-סלע רונית 1.00.00 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי16337-02
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 8:

15-11:30

0מירקין אלה 1.00.00 המשך

(שימוש בטכנולוגיות מתקדמות00:0000:0016008-01
לתמיכה בתלמידים עם לקויות למידה

– סדנה (מקוון

0ד"ר נאמן עדי .00.00

06/07/2017

יב' תמוז תשע"ז
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11מתוךעמודעמוד 6



אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

(טכנולוגיה מסייעת ושימושי מחשב00:0000:0016463-02
בחנ"מ לבעלי עיכובים  התפתחותיים

(קורס מקוון

0ד"ר נאמן עדי 2.001.00

(הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי12:0013:3016334-02
למידה בחשבון (חנ"מ ערבית

0חטיב אבו-ליל עולא 1.00.00 המשך

0יניב שרית(פסיכודרמה (מתחילים08:1509:4516381-01א 4.002.00בית 57 כיתה 110 המשך

תרפיה ביצירה והבעה לילדים בעלי08:1509:4516537-01א
עיכובים התפתחותיים

1לנגנס טל 4.002.00בית 47 כיתה 203 המשך

הערכת תפקודי הקריאה והכתיבה של10:0013:3015993-06א
תלמידים מתקשים

זילברמן-שהם
בהירה

0 4.002.00

הערכת תפקודי הקריאה והכתיבה של10:0013:3015993-08א
תלמידים מתקשים

0שחר-ימס דפנה 4.002.00בית 43 כיתה 301

ארגז הצבעים - מבוא לשימוש10:0011:3016426-01א
בטכניקות אומנותיות עם הילד בחינוך

המיוחד

0לנגנס טל 2.001.00בית 47 כיתה 203

התפתחות רגשית-חברתית בילדות10:0011:3016528-01א
התיכונה בעיות התנהגות ותפקוד

מסתגל - סמינריון

0ד"ר גרנות דודי 6.002.00בית 42 כיתה 301 המשך

מאפיינים רגשיים חברתיים של ילדים12:0013:3016500-01א
בעלי לקויות למידה,  הקנית יכולת

הערכה וטיפול

0ד"ר גרנות דודי 4.002.00 המשך

הפרעות התנהגות אצל ילדים ובני נוער12:0013:3016548-01א
התמודדות עם התרסה ומרדנות של

תלמידים

0ד"ר ערן אילן 4.002.00בית 46 כיתה 203 המשך

('מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית14:0015:3015891-02א
(חנ"מ א

0מרצה זמני בית 46 אולם
הדומי

4.002.00 המשך

מבוא לנוירופסיכולוגיה של ליקויי14:0015:3016009-01א
למידה

0ד"ר ערן אילן 4.002.00בית 46 כיתה 301 המשך

חינוך ילדים דו-לשוניים: היבטים14:0015:3016364-00א
התפתחותיים - סמינריון

6.002.00פרופ' שוורץ מילה המשך

0ד"ר ארדי זיופסיכופיזיולוגיה של רגש והתנהגות14:0015:3016558-01א 2.001.00בית 57 כיתה 103

הפרעות קשב והיפראקטיביות - גישה15:4517:1516547-01א
חינוכית וטיפולית לעבודה בכיתה

0ד"ר ערן אילן 4.002.00בית 46 כיתה 203 המשך

0ד"ר ארדי זיומבוא לתאוריות אישיות15:4517:1516557-01א 2.001.00בית 56 כיתה 202

הערכת תפקודי הקריאה והכתיבה של08:1511:3015993-04ב
תלמידים מתקשים

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 4.002.00בית 43 כיתה 302

הערכת תפקודי הקריאה והכתיבה של08:1511:3015993-05ב
תלמידים מתקשים

זילברמן-שהם
בהירה

0 4.002.00בית 56 כיתה 103

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי08:1509:4516336-11ב
למידה בחשבון יום ב' 8:45-9:45

0בן-פורת סמדר 1.00.00 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי08:1509:4516336-11ב
למידה בחשבון יום ב' 8:45-9:45

0קרלינסקי זהבה 1.00.00 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי08:1509:4516336-11ב
למידה בחשבון יום ב' 8:45-9:45

0קאופמן אורית 1.00.00 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי08:1509:4516336-11ב
למידה בחשבון יום ב' 8:45-9:45

0ד"ר גידלביץ סטלה 1.00.00 המשך

התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0011:3015876-03ב
והתערבות לליקויי למידה

0בן-פורת סמדר 4.002.00 המשך

06/07/2017
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016037-04ב
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (שנה ב

0מירקין אלה 4.002.00בית 56 כיתה 105 המשך

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016037-05ב
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (שנה ב

0קאופמן אורית 4.002.00בית 56 כיתה 104 המשך

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-01ב
(שנה ג

0מייבום ליאורה 4.002.00 המשך

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-06ב
(שנה ב

ד"ר שלו-לייפר
כרמית

0 4.002.00 המשך

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-08ב
(שנה ב

0שחר-ימס דפנה 4.002.00 המשך

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016195-01ב
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (שנה ג

0קרלינסקי זהבה 4.002.00בית 56 כיתה 106 המשך

('מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית12:0013:3015891-09ב
(חנ"מ א

0ד"ר שנרך רות 4.002.00בית 42 אולם 306 המשך

0ד"ר גידלביץ סטלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-01ב 3.002.00בית 56 כיתה 102 המשך

0קאופמן אוריתסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-05ב 3.002.00בית 56 כיתה 103 המשך

0קרלינסקי זהבהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-09ב 3.002.00בית 56 כיתה 105 המשך

0בן-פורת סמדרסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-13ב 3.002.00בית 56 כיתה 106 המשך

0מייבום ליאורהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-01ב 3.002.00בית 57 כיתה 103 המשך

0מירקין אלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-05ב 3.002.00בית 57 כיתה 104 המשך

0ד"ר ניצן-סלע רוניתסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-17ב 3.002.00בית 57 כיתה 107 המשך

ד"ר שכטר-סולומוןסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-21ב
הילה

0 3.002.00בית 56 כיתה 104 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי12:0013:3016336-16ב
למידה בחשבון יום ב' 12:00-13:30

0 1.00.00 המשך

0ד"ר גידלביץ סטלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-02ב 3.002.00בית 56 כיתה 102 המשך

0קאופמן אוריתסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-06ב 3.002.00בית 56 כיתה 103 המשך

0קרלינסקי זהבהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-10ב 3.002.00בית 56 כיתה 105 המשך

0בן-פורת סמדרסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-14ב 3.002.00בית 56 כיתה 106 המשך

0מייבום ליאורהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-02ב 3.002.00בית 57 כיתה 103 המשך

0מירקין אלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-06ב 3.002.00בית 57 כיתה 104 המשך

0ד"ר ניצן-סלע רוניתסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-18ב 3.002.00 המשך

ד"ר שכטר-סולומוןסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-22ב
הילה

0 3.002.00בית 56 כיתה 104 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי14:0015:3016336-17ב
למידה בחשבון יום ב' 14:00-15:30

0 1.00.00 המשך

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות15:4517:1516195-04ב
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (שנה ג

0קרלינסקי זהבה 4.002.00בית 56 כיתה 102 המשך
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

כלים יישומיים לעבודה עם תלמידים08:1509:4516186-01ג
בעלי צרכים מיוחדים

0שלחביץ קיריל 4.002.00בית 46 כיתה 301 המשך

4.002.00שלח טליהוראה מותאמת באוכלוסיות מיוחדות08:1509:459876003-00ג המשך

העצמת התלמיד בעל הצרכים10:0011:3016187-01ג
המיוחדים – סמינריון יישומי

0שלחביץ קיריל 6.002.00בית 46 כיתה 301 המשך

4.002.00שלח טליפדגוגיה ודידקטיקה בחינוך המיוחד10:0011:309876004-00ג המשך

('הערכת תפקודי הקריאה והכתיבה12:0013:3015993-09ג
של תלמידים מתקשים (חנ"מ ערבית ב

0חטיב אבו-ליל עולא 4.002.00 המשך

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות12:0013:3016037-02ג
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (שנה ב

0קאופמן אורית 4.002.00 המשך

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה12:0013:3016151-02ג
(שנה ג

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 4.002.00בית 57 כיתה 102 המשך

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה12:0013:3016151-07ג
(שנה ב

ד"ר שלו-לייפר
כרמית

0 4.002.00 המשך

0סוסקין גיילתנועה וצליל חנ"מ12:0013:302073877-00ג 2.001.00בית 57 כיתה 108

0שלחביץ קירילהפרעה על רצף האוטיזם14:0015:3016048-02ג 2.001.00בית 46 כיתה 102

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה14:0015:3016151-03ג
(שנה ג

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 4.002.00 המשך

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות14:0015:3016195-02ג
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (שנה ג

0קאופמן אורית 4.002.00בית 56 כיתה 202 המשך

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות14:0015:3016322-01ג
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (חנ"מ
ערבית ג

0חטיב אבו-ליל עולא 4.002.00 המשך

אסטרטגיות של ויסות עצמי אצל ליקויי14:0015:3016445-01ג
למידה - סמינריון

0ד"ר ליכטינגר עינת 6.002.00בית 57 כיתה 109 המשך

0ד"ר נאמן עדיקורס מתקדם להוראת אוטיזם14:0015:3016479-01ג 2.001.00

(היבטים תיאורטיים ומעשיים של15:4517:159875768-00ג
התפתחות רגשית במהלך החיים

(סמינריון

0ד"ר ערן אילן 6.002.00בית 46 כיתה 403 המשך

(אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה17:3019:0016323-01ג
(חנ"מ ערבית

0חטיב אבו-ליל עולא 4.002.00 המשך

ייעוץ קוגניטיבי - התנהגותי, שיטות17:3019:0016549-01ג
לקידום דיאלוג מורה

0ד"ר ערן אילן 4.002.00בית 46 כיתה 301 המשך

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-29ד
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00 המשך

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-30ד
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00 המשך

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-31ד
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00 המשך

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-32ד
- שנה ב' (בבית הספר

0מרצה זמני 3.002.00 המשך

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-33ד
- שנה ב' (בבית הספר

0חסון  סוניה 3.002.00 המשך
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

(סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-34ד
- שנה ב' (בבית הספר

0הראל קורן דקלה 3.002.00 המשך

(הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות08:1509:4516109-01ה
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (חנ"מ ערבית ב

0מארון לטיפה 4.002.00בית 43 כיתה 202 המשך

0יניב שרית(פסיכודרמה (מתחילים08:1509:4516381-03ה 4.002.00בית 57 כיתה 110 המשך

0בולה-פרידמן שרוןשיקום שמיעה פדיאטרי והנגשה08:1509:4516541-01ה 2.001.00בית 46 כיתה 105

התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0011:3015876-01ה
והתערבות לליקויי למידה

0ד"ר גידלביץ סטלה 4.002.00 המשך

התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0011:3015876-02ה
והתערבות לליקויי למידה

0קאופמן אורית 4.002.00בית 56 כיתה 104 המשך

התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0011:3015876-04ה
והתערבות לליקויי למידה

0מירקין אלה 4.002.00בית 56 כיתה 106 המשך

(התפתחות תפיסה חשבונית – הערכה10:0013:3015904-01ה
והתערבות לליקויי למידה (חנ"מ ערבית

0מארון לטיפה 4.002.00 המשך

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016037-06ה
מותאמות לתלמידים עם קשיים
במתמטיקה - תחום המספרים

הטבעיים (שנה ב

0בן-פורת סמדר 4.002.00 המשך

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-04ה
(שנה ג

0מייבום ליאורה 4.002.00 המשך

('אסטרטגיות למידה בקריאה וכתיבה10:0011:3016151-05ה
(שנה ב

ד"ר שכטר-סולומון
הילה

0 4.002.00 המשך

('הערכה דיאגנוסטית ואסטרטגיות10:0011:3016195-03ה
מותאמות לתלמידים עם קשיים

במתמטיקה - תחום השברים (שנה ג

0קרלינסקי זהבה 4.002.00בית 57 כיתה 104 המשך

השימוש בתנועה ככלי טיפולי לילדים10:0011:3016527-01ה
בעלי צרכים מיוחדים

0כהן קרן 4.002.00בית 57 כיתה 110 המשך

תפיסת הדיבור, פונטיקה והפקת דיבור10:0011:3016543-01ה
אצל ילדים כבדי שמיעה

0בולה-פרידמן שרון 2.001.00בית 57 כיתה 103

0ד"ר יבזורי יונתהתפתחות סנסומוטורית12:0013:3015901-02ה 2.001.00בית 46 כיתה 402

הערכת תפקודי הקריאה והכתיבה של12:0015:3015993-07ה
תלמידים מתקשים

0ארבל עדי 4.002.00בית 10 כיתה 101

0ד"ר רווה אירינהגאומטריה ואריתמטיקה12:0013:3016013-02ה 2.001.00בית 43 כיתה 201

0ברלינר מתתחינוך והוראת תלמידים לקויי שמיעה12:0013:3016076-01ה 2.001.00בית 56 כיתה 205

0ד"ר נאמן עדימוגבלות שכלית התפתחותית12:0013:3016092-00ה 2.001.00בית 42 כיתה 403

0ד"ר גידלביץ סטלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-03ה 3.002.00בית 56 כיתה 102 המשך

0קאופמן אוריתסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-07ה 3.002.00בית 56 כיתה 103 המשך

0קרלינסקי זהבהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-11ה 3.002.00בית 56 כיתה 105 המשך

0בן-פורת סמדרסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון12:0013:3016202-15ה 3.002.00בית 57 כיתה 107 המשך

0מייבום ליאורהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-03ה 3.002.00בית 57 כיתה 103 המשך

0מירקין אלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-07ה 3.002.00בית 57 כיתה 104 המשך

0ד"ר ניצן-סלע רוניתסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-19ה 3.002.00בית 56 כיתה 106 המשך
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מיוחד שנה:א,ב,ג,ד תשעח
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סמסטר ב

ד"ר שכטר-סולומוןסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה12:0013:3016207-23ה
הילה

0 3.002.00בית 56 כיתה 104 המשך

(הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי12:0013:3016333-02ה
למידה בקריאה (חנ"מ ערבית

0חלו בדארנה עביר 1.00.00 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי12:0013:3016337-04ה
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 12:

00-13:30

0 1.00.00 המשך

0ד"ר פריש-פלס ג'יםמצבי לחץ ומשבר12:0013:3016352-03ה 2.001.00

0בולה-פרידמן שרוןהתפתחות תקינה של שפה ודיבור12:0013:3016361-01ה 2.001.00

נפש חיה - מבוא לטיפול הנעזר בבעלי12:0013:3016525-01ה
חיים

2חכים גל 4.002.00 המשך

('הערכת תפקודי הקריאה והכתיבה14:0017:1515993-10ה
של תלמידים מתקשים (חנ"מ ערבית א

0ד"ר מחול בהאא 4.002.00

0ד"ר רווה אירינהגאומטריה ואריתמטיקה14:0015:3016013-04ה 2.001.00בית 47 כיתה 204

0ברלינר מתתחינוך והוראת תלמידים לקויי שמיעה14:0015:3016076-03ה 2.001.00בית 49 קרוואן 101

0ד"ר גידלביץ סטלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-04ה 3.002.00בית 56 כיתה 102 המשך

0קאופמן אוריתסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-08ה 3.002.00בית 56 כיתה 103 המשך

0קרלינסקי זהבהסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-12ה 3.002.00בית 56 כיתה 105 המשך

0בן-פורת סמדרסדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון14:0015:3016202-16ה 3.002.00 המשך

0מייבום ליאורהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-04ה 3.002.00בית 57 כיתה 103 המשך

0מירקין אלהסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-08ה 3.002.00בית 57 כיתה 104 המשך

0ד"ר ניצן-סלע רוניתסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-20ה 3.002.00בית 56 כיתה 106 המשך

ד"ר שכטר-סולומוןסדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה14:0015:3016207-24ה
הילה

0 3.002.00בית 56 כיתה 104 המשך

הדרכה אישית - סדנה לטיפול בלקויי14:0015:3016337-05ה
למידה בקריאה וכתיבה יום ה' 14:

00-15:30

0 1.00.00 המשך

0ד"ר פריש-פלס ג'יםפסיכופתולוגיה14:0015:3016409-01ה 4.002.00בית 44 כיתה 101 המשך

0לנגנס טלידיים יוצרות ומספרות14:0015:3016524-01ה 4.002.00בית 47 כיתה 203 המשך

0ברלינר מתתחינוך והוראת תלמידים לקויי שמיעה15:4517:1516076-04ה 2.001.00בית 46 כיתה 303

0נאור נופרמבוא חוויתי לביבליותרפיה15:4517:1516394-01ה 4.002.00 המשך

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ק

0לוי אורנה(שפת סימנים (קיץ 16380-012018 4.002.00
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