
 א' סמסטרא'  שנה פ"אתששעות  מערכת
 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
 התנסות קלינית 

 בשפה ודיבור שנה א' 
 מימי גרסטנפלד ד"ר

 ד"ר עתליה חי וייס
 גב' נועה מוסק

13:00-8:00 
 

 מפגשים 4 

 קוסטיקה א
 ד"ר ניר פינק

12:30-9:00 
 

 מפגשים  7
 
 

 אודיולוגיה בסיסית
 (שנתי)

 ד"ר רחל פרנקל
09:30-08:00 

 
  

 תרגול אקוסטיקה
 הרשקוביץ שיר
:3009-:0008 
 מפגשים 8

 18.01עד  23.11-מה
 

 
 

 
08:00-10:00 

 
 

 סטיסטיקה א'
 אנה חלמסקי

10:30-9:00 
 
 

  

פיזיולוגיה כללית 
 ונוירופיזיולוגיה

 ד"ר שרה פנטילאט
11:30-10:00 

 

 פונטיקה ופונולוגיה א'
 ד"ר אביבית בן דוד

 11:30-00:10 

10:00-11:00 
 

 בלשנות
 ג'ודי קופרסמיט

13:30-11:00 
 

 מבוא לפסיכולוגיה
 פרופ' אבי בסר

12:30-11:00 

11:00-12:00 
 
 

 נוירואנטומיה
 ד"ר נועה זכריה

13:30-12:00 
 

 (מצולמת)

 התפתחות תקינה 
 (שנתי) של שפה ודיבור

 ד"ר רות ליט אפורי
:3013-:0012 

 

12:00-13:00 

גדילה והתפתחות במחזור החיים 
 ומחלות ילדים
 ד"ר ירון נוה

00:16-03:31 
 

 (מצולמת)
 

 פסיכולוגיה התפתחותית
 ד"ר אן אהרון

14:30-13:00 

13:00-14:00 
 

 

 אנגלית
A+B 

14:30-18:00 
 

שעות ייקבעו 
 בהתאם לרמה

 
 

תרגול אודיולוגיה 
(מאמצע  בסיסית

 סמסטר)
 רעות נגרין

:3051-:0041 

 סטיסטיקה תרגול 
 כרמית שטרן

 45:14-14:00 
 

14:00-15:00 

 תרגול אקוסטיקה
  הרשקוביץ שיר

16:30-15:00 
 18.01רק בתאריך 

  חד פעמי

 אנטומיה ופיזיולוגיה 
 של מערכות

 ד"ר אנה לנדסמן
 17:30-15:00 

 

15:00-16:00 

 תרגול פונטי
 לדוברי השפה הערבית

 מפגשים 3
 רון דר

14:00-15:30 

16:00-17:00 
 

 אנגלית
B+A 

17:00-20:00 
 

שעות ייקבעו בהתאם 
 לרמה

 17:00-18:00 

 

 19:00-20:00 

             הרשמה עצמאית החל משנה ב' –נ"ז לבחירתכם  2** עליכם ללמוד לאורך התואר קורס בחירה של      ** ייתכנו שינויים
    



 'ב סמסטרא'  שנה פ"אתששעות  מערכת
 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
 

 
 התנסות קלינית

 בשפה ודיבור שנה א' 
 גב' מימי גרסטנפלד
 ד"ר עתליה חי וייס

 גב' נועה מוסק
13:00-8:00 

 
 מפגשים 10

 פיזיולוגיה 
 של השמיעה

 ד"ר רחל פרנקל
09:30-08:00 

 
 (מצולמת)

 

 התפתחות תקינה 
 של דיבור ושפה

 (שנתי)
 ד"ר רות ליט אפורי

9:30-8:00 
 
 

 
 

08:00-10:00 

 אנטומיה ופיזיולוגיה
 ראש צוואר

 ד"ר עטרת דוידוביץ
11:15-09:00 

 
 מצולמת)(

 קלינית באודיולוגיה התנסות
 שרי לוטם
 נועה מוסק

 דבורה בראנד
30:31-9:00 

אישיות ופסיכולוגיה 
 אבנורמלית

 ד"ר אן אהרון
11:30-10:00 

 פונטיקה ופונולוגיה ב'
 דוד ד"ר אביבית בן

11:30-10:00 
 

10:00-12:00 
 

 פתולוגיה כללית
 אביגיל בריוזקין מוניץ

00:13-11:30 

 התפתחות שפה 
ואוריינות בגיל בית 

 הספר
  רונית לויד"ר 

13:30-12:00 
 

 סטטיסטיקה ב' 
 אנה חלמסקי

:3031-:0021 

12:00-14:00 
 

  

 אנגלית
A 

14:30-18:00 
 

 מהשעות ייקבעו בהתאם לר
 

 בסיסית אודיולוגיה
 (שנתי)

 רחל פרנקל ר"ד
15:30-14:00 

 
 (מצולמת)

נוירולוגיה כללית 
 והתפתחותית

 אביגיל בריוזקין מוניץ
15:40-14:10 

 מבוא למדע הדיבור 
 ד"ר רונית פרינר

15:30-14:00 
 

14:00-16:00 
 

 תרגול בסטיסטיקה  
 כרמית שטרן

16:45-00:16 

 פסיכואקוסטיקה
 ק ר ניר פינ"ד
0:371-:0061 

 

16:00-18:00 

 אנגלית
A  

17:00-20:30 
 

שעות ייקבעו בהתאם 
 לרמה

 

 

   18:00-21:00 

 

             החל משנה ב' הרשמה עצמאית –נ"ז לבחירתכם  2** עליכם ללמוד לאורך התואר קורס בחירה של      ** ייתכנו שינויים
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