
שנה א' ושנה ב', סמסטר א', תשפ"ג

  יום חמישי - שיעורים פרונטליים במכללה, פרט לתאריכים: 27/10; שעותיום שלישי - שיעורים מקווניםשעות
מפתח3/11; 10/11; 15/12; 12/1 בהם השיערים מקוונים

9:00-9:159:00-9:15

תרבות החרשים ושפת הסימנים הישראלית - בחירה9:15-9:30
  
 

שיעור פרונטליטקסט שחור התפתחות שפה בילדים דו-לשוניים9:15-9:30

שנה א' חובה102220011ש9:30-9:459:30-9:45

שנה ב' חובה חובה לשנה א'1022200229:45-10:00ש9:45-10:00

טקסט כתוםשיעור מקווןד"ר קופרסמיט ג'ודי10:00-10:15גב' שירית כהן קוקה וד"ר רוז סטמפ10:00-10:15

טקסט עם קו קורס בחירה10:15-10:3010:15-10:30
תחתון 10:30-10:4510:30-10:45

10:45-11:0010:45-11:00

11:00-11:1511:00-11:15
תהליכי הערכה ואבחון של לקויות שפה 

בילדים דו-לשוניים  שפה ומוח 11:15-11:3011:15-11:30

11:30-11:4511:30-11:45102220071

102220202שחובה לשנה א'11:45-12:0011:45-12:00

חובה לשנה ב'ד"ר אביבה לרמן 12:00-12:1512:00-12:15

ד"ר עתליה חי וייס12:15-12:3012:15-12:30

12:30-12:4512:30-12:45

12:45-13:0012:45-13:00

13:00-13:15

סטריאוטיפים במרחב הטיפולי - בחירה
 

ידע לקסיקלי ושליפה-תהליכים התפתחותיים והשלכות קליניות - בחירה13:00-13:15

13:15-13:3013:15-13:30

102220272ש13:30-13:4513:30-13:45

ד"ר חי וייס עתליה13:45-14:00 102220212ש13:45-14:00

14:00-14:15ד"ר אן אהרון14:00-14:15
ארבעת השיעורים הראשונים - יסתיימו בשעה 13:45. שני שיעורים יושלמו במתכונת 

אסינכרונית  14:15-14:3014:15-14:30

14:30-14:4514:30-14:45

14:45-15:0014:45-15:00

כתיבה אקדמית 15:00-15:15סמינר נושאים 15:00-15:15

15:15-15:30102220111סמינר מחקרי מתקדם בהפרעות בתקשורת15:15-15:30

חובה לשנה א'10222018215:30-15:45ס  102220182ס    15:30-15:45

ד"ר ג'ודי קופרסמיט15:45-16:00חובה שנה ב'חובה שנה א'15:45-16:00

ד"ר אביבית בן דוד וד"ר אביבה לרמן16:00-16:15
*הקורס יתחיל בשבוע החמישי 24/11 16:00-16:15רכזת: ד"ר הילה יעקובי

**השלמת 4 שיעורים במתכונת אסינכרונית 16:15-16:3016:15-16:30

תהליכי הדרכה בהפרעות בתקשורת16:30-16:45תהליכי הדרכה בהפרעות בתקשורת16:30-16:45
 102220162ש16:45-17:00 102220162ש16:45-17:00

ד"ר שרה מלכסון ופרופ' איליין גלר17:00-17:15ד"ר שרה מלכסון ופרופ' איליין גלר17:00-17:15

* קורס מרוכז בזום  **חובה לשנים א' וב' **17:15-17:30* קורס מרוכז בזום  **חובה לשנים א' וב' **17:15-17:30
27/10, 3/11, 17/11 בין 17:30-17:4514:00-17:00**בתאריך 25/10 בין 14:00-18:00 **17:30-17:45

10/11 בין 17:45-18:0014:00-17:30**בתאריך 15/11 בין 14:00-17:00**17:45-18:00

18:00-18:15מפגש פתיחה 20/10 בשעה 18:00-18:1519:30

18:15-18:3018:15-18:30

18:30-18:4518:30-18:45

18:45-19:0018:45-19:00

19:00-19:1519:00-19:15

19:15-19:3019:15-19:30

19:30-19:4519:30-19:45

19:45-20:0019:45-20:00

20:00-20:1520:00-20:15

20:15-20:30הילד הדו-לשוני: השפעת שפת האם על העברית - בחירה20:15-20:30

20:30-20:4520:30-20:45

10222011220:45-21:00ש 20:45-21:00

21:00-21:15ד"ר ג'ודי קופרסמיט21:00-21:15

21:15-21:3021:15-21:30

שנה א' ושנה ב' , סמסטר ב', תשפ"ג
יום חמישי- שיעורים פרונטלים במכללה,  פרט לתאריכים:  30/3; 4/5; 8/6  שעותיום שלישי - שיעורים מקוונים שעות

מפתחבהם השיעורים מקוונים 

9:00-9:159:00-9:15

יישומי הבלשנות בקליניקהשיטות מחקר כמותיות מתקדמות

שיעור פרונטליטקסט שחור 

9:15-9:30

אוריינות ודו-לשוניות בגיל הרך - בחירה
 

9:15-9:30
שנה א' חובה

שנה ב' חובה 102220462ש9:30-9:459:30-9:45102220121
טקסט כתוםשיעור מקווןחובה לשנה ב'חובה לשנה א'1022200129:45-10:00ש9:45-10:00

ד"ר אביבה לרמן10:00-10:15ד"ר סנדבנק אנה10:00-10:15
ד"ר ג'ודי קופרסמיט

טקסט  עם קו קורס בחירה
תחתון 10:15-10:3010:15-10:30

10:30-10:4510:30-10:45
10:45-11:0010:45-11:00
11:00-11:1511:00-11:15
פרגמטיקה ושיח - התפתחות טיפוסית ולקויה - בחירה11:15-11:3011:15-11:30

  11:30-11:4511:30-11:45
102220102ש11:45-12:0011:45-12:00
ד"ר ג'ודי קופרסמיט12:00-12:1512:00-12:15
12:15-12:3012:15-12:30
12:30-12:4512:30-12:45
12:45-13:0012:45-13:00
13:00-13:1513:00-13:15

13:15-13:3013:15-13:30

דיסלקציה: היבטים תיאורטיים ויישומיים - בחירה
 

102220222ש13:30-13:4513:30-13:45
ד"ר הילה יעקובי13:45-14:0013:45-14:00
לא יתקיימו שיעורים בתאריכים 14:00-14:1514:00-14:15
14:15-14:3014:15-14:3016/3 , 9/3
14:30-14:4514:30-14:45
14:45-15:0014:45-15:00
15:00-15:15סמינר נושאים 15:00-15:15

15:15-15:30
סמינר מחקרי מתקדם בהפרעות בתקשורת

15:15-15:30

דיסלקציה: היבטים תיאורטיים ויישומיים - בחירה
 

102220222ש10222018215:30-15:45ס  102220182ס    15:30-15:45
ד"ר הילה יעקובי15:45-16:00חובה שנה ב'חובה שנה א'15:45-16:00
ד"ר אביבית בן דוד וד"ר אביבה לרמן16:00-16:15

בתאריכים 22/6, 16:00-16:1529/6רכזת: ד"ר הילה יעקובי
יתקיימו שיעורים כפולים 16:15-16:3016:15-16:3013:00-16:30
16:30-16:4516:30-16:45
16:45-17:0016:45-17:00
17:00-17:1517:00-17:15
Brain Plasticity in Children and Adults - בחירה17:15-17:30

 
17:15-17:30

17:30-17:4517:30-17:45
17:45-18:00 10222037217:45-18:00
18:00-18:15פרופ' לורין אובלר וד"ר אביבה לרמן18:00-18:15
18:15-18:3018:15-18:30
18:30-18:4518:30-18:45
18:45-19:0018:45-19:00
19:00-19:1519:00-19:15
19:15-19:3019:15-19:30
19:30-19:4519:30-19:45
19:45-20:0019:45-20:00
20:00-20:1520:00-20:15

20:15-20:30

אפרקסיה של הדיבור בילדות  - בחירה

20:15-20:30
20:30-20:4510222024220:30-20:45
20:45-21:00 ד"ר אביבית בן דוד20:45-21:00
21:00-21:1521:00-21:15
21:15-21:3021:15-21:30


