
 שנה א' סמסטר א'   - גפ"תשמערכת שעות 
  ראשון  שני שלישי רביעי  חמישי

 התנסות קלינית  
 בשפה ודיבור שנה א'  

 מימי גרסטנפלד גב' 
 ד"ר אשרת זביב
 גב' נועה מוסק

 גב' שולי הרמלין
13:00-8:00 

 מפגשים(  4)
 

2503 

 אודיולוגיה בסיסית )שנתי(  
 ד"ר רחל פרנקל 

09:30-08:00   
1518 

 
 !!! ובהח-חד פעמי  בטיחות דרכות ה

 24.10-ב
 09:30עד   08:30משעה 

 1519באולם  

 08:00-09:00 

 אקוסטיקה  
 דבורה גורדון ד"ר 

12:30-9:00 
 ( כפולים  מפגשים 7)

 
)שיעור ראשון ביום  

 אוריינטציה(
 

1518 
 
 

 תרגול סטיסטיקה  
 כרמית שטרן גב' 

09:45-09:00 
 מקוון

09:00-10:00 

 ה  אנטומיה ופיזיולוגי 
 ת של מערכו

 אנה לנדסמן ר ד"
 00:12-30:09 

 
1518 

 

 ית ה התפתחות פסיכולוגי
 אן אהרוןד"ר 
:3011-:0010 

2103 

 פונטיקה ופונולוגיה א' 
 ד"ר אביבית בן דוד 

 11:30-10:00 
2503 

 10:00-11:00 

 מבוא לפסיכולוגיה 
 פרופ' אבי בסר

00:12-30:01 
 מקוון

11:00-12:00 

  

 ה נוירואנטומי 
 ד"ר נועה זכריה 

13:30-12:00 
2103 

 נה  התפתחות תקי
 של שפה ודיבור )שנתי( 

 ר רות ליט אפורי ד"
13:30-12:00 

1518 

 12:00-13:00 

 בלשנות 
 ד"ר ג'ודי קופרסמיט 

00:15-30:12 
 

1518 

פיזיולוגיה כללית   
 ונוירופיזיולוגיה 

 ד"ר שרה פנטילאט 
00:14-30:12 

 ווןק מ

 
 ! !חובה!  –מפגש היכרות חד פעמי בספרייה 

 26.10-ב
 :0014עד   13:00משעה 

13:00-14:00 

   

 יקה א' יסטטסט
 אנה חלמסקי ד"ר

:3015-:0014 
4700 

 גדילה והתפתחות במחזור החיים 
 ומחלות ילדים 
 ד"ר ירון נוה 

3016:-00:14 
 

3105 
 

 14:00-15:00 

 קוסטיקה תרגול א
 ז ועדניאל  גב'
00:16-30:14 
 ( מפגשים 8)

 מקוון
30.10,  6.11   ,13.11  ,

20.11  ,27.11 ,4.12  ,11.12 

 15:00-16:00 

 

יה בסיסית  ודיולוגתרגול א
 )מאמצע סמסטר( 

 חנה לאה ברוך   
00:19-00:61 

 ( חדר אקוסטי)
29.11,  06.12  ,13.12, 27.12  

03.01,  10.01 , 17.01 

 16:00-17:00 

 

17:00-20:00 

 אנגלית 
A+B 

17:30-20:00 
 ה בהתאם לרמשעות ייקבעו 

 אנגלית 
B+A 

17:30-20:00 
 ם לרמה בעו בהתאיקשעות י

 
 

19:00-20:00 

             . ' גהחל משנה הרשמה עצמאית   –נ"ז לבחירתכם  2לאורך התואר קורס בחירה של  ** עליכם ללמוד     סינכרוני-ולב ארוני ו/או מש **מקוון=סינכ   * ייתכנו שינויים



 
 ב'  סמסטרשנה א'   - גפ"תשמערכת שעות 

  שון רא שני שלישי רביעי  חמישי

 סטטיסטיקה ב' 
 אנה חלמסקי ד"ר

:3009-:0008 
 

 התנסות קלינית 
 א'   בשפה ודיבור שנה 

 גב' מימי גרסטנפלד 
 אשרת זביבד"ר 

 ' נועה מוסקגב
 גב' שולי הרמלין

:0012-8:00 
 חדרים  4  מפגשים( 10)

 

 תרגול סטיסטיקה  
 ית שטרן כרמגב' 

 :4508-:0008 
 מקוון

 גנטיקה
 ה דובדבניגב' מורש
09:30-08:00 

 08:00-09:00 

 וגיה ינית באודיולקל התנסות  
 ביד אוחנהרגב' 
 נועה מוסקגב' 

 ש אאלי תמר גב'
13:30-9:00 

09:00-10:00 

  

 אנטומיה ופיזיולוגיה 
 ראש צוואר 

 ד"ר עטרת דוידוביץ 
30:12-:0010 

 לוגיה אבנורמלית אישיות ופסיכו
 ד"ר אן אהרון

11:30-10:00 
 קווןמ

 ה ב' פונטיקה ופונולוגי
 ד"ר אביבית בן דוד 

11:30-:0010 
 

10:00-11:00 
 

2:001-11:00  
 

  

 פתולוגיה כללית  
 ץ אביגיל מוניד"ר 
30:13-00:12 

 מקוון

 התפתחות תקינה  
 של דיבור ושפה)שנתי( 

 ד"ר רות ליט אפורי 
013:3-12:00 

12:00-13:00 

 ית )שנתי( אודיולוגיה בסיס 
 ד"ר רחל פרנקל 

00:14-30:12 
 

 ור מבוא למדע הדיב
 פרינר  רונית ד"ר
0:314-00:13 

13:00-14:00 

   

 וירולוגיה כללית והתפתחותית נ 
 יל מוניץ אביגד"ר 

15:30-14:00 
 מקוון

 של השמיעה פיזיולוגיה 
 ד"ר רחל פרנקל 

:3015-:0014 

14:00-15:00 

 

יסית  יה בסדיולוגו תרגול א
 )מאמצע סמסטר( 

 רביד סבןגב' 
00:18-00:15 

 חדרי תרגול( )

15:00-16:00 

    

 תרגול סטיסטיקה  
 כרמית שטרן גב' 

 16:45-16:00 
 מקוון

 וסטיקה פסיכואק 
   דבורה גורדוןד"ר 

:3017-16:00 

16:00-17:00 

 17:00-20:30 

 אנגלית 
A   

17:30-20:30 
 שעות ייקבעו בהתאם לרמה 

גלית אנ  
A   

17:30-20:30 
 שעות ייקבעו בהתאם לרמה 

 



        . ' גמאית החל משנה הרשמה עצ –נ"ז לבחירתכם  2ר קורס בחירה של  ורך התואלא ** עליכם ללמוד    סינכרוני-*מקוון=סינכרוני ו/או משולב א*    כנו שינוייםיית * 
 

 שנה ב' סמסטר א'  - גמערכת שעות תשפ"
  ראשון  שני שלישי רביעי  חמישי שישי

 השלמות   / תרגול
התנסות 

 באודיולוגיה  
 חגי רותם גב' 

12:30-08:30 
 

18.11.22 
25.11.22 

2.12.220 
09.12.22 

 
פגש אחד לכל  מ

סטודנט על פי  
 . שיבוץ 

 אודיולוגיה 
 מתקדמת א'  

 ד"ר דבורה בראנד 
09:30-08:00 

1605 

 וגיה התנסות קלינית באודיול
 2621  - ינרדר' רונית פר

 0602 - עירית קורן' בג
 0603  – יינברג רויטל שטגב' 

 
00:13-00:8 

 
 

 התנסות קלינית בשפה ודיבור 
 +   תצפית מודרכת  

   ימים מרוכזים
 ד גב' מימי גרסטנפל

:0013-8:00 
 
 

0527 

יפול  הפרעות קול אבחון וט
 א' 

 שרי לוטם גב' 
30:09-08:00 

 מקוון

 08:00-09:00 

 ני שפה התנסות באבחו
 2621  - פירר  רתפאגב' 
 6051  - הראל נוגהגב' 

 רעות קדוש  גב' - מתרגלת 
10:30-09:00 

 היברידי 

09:00-10:00 

  

 תפיסת 
 הדיבור וביצועו 
 ד"ר רונית פרינר 

11:30-10:00 
5160 

 הפרעות שפה  ותקשורת 
 א' אצל ילדים  

 יס וי חי עתליה ר"ד
11:30-10:00 

 מקוון

10:00-11:00 
  

 רעות דיבור פה
 ובליעה נרכשות א' 

  לוי יםמרגב' 
 הקורס יינתן באנגלית 

0:312-:0011 
1605 

11:00-12:00 

  

 הפרעות בשטף הדיבור  
 אבחון וטיפול א' 

 אירית וגהגב' 
0:313-:0012 

1605 

 הפרעות היגוי 
 )שנתי(   אבחון וטיפול

 אביבית בן דוד ר ד"
3:301-12:00 

  מקוון

12:00-13:00 

 

   
 
 

 אודיולוגיה  
 פדיאטרית 

 שלומית וולף גב' 
:3014-:0013 

1605 

13:00-14:00 

 
 

 

 בחינות א.א.ג  4
 חגי רותם  גב' 

15:00-14:00 
 1516  - 10.11.22 -1בוחן 
 1516 -  1.12.220  -2בוחן
 1516  - 29.12.22 -3בוחן 

 1516  - 23.01.26 -4 חןבו

14:00-15:00 
  

ות שפה נרכש והפרעות יה אפז 
 המבוגר א' אצל  

 דפנה אולניקגב' 
3016:-15:00 

1605 

15:00-16:00 

 

 תהליכי מחלה  
 בראש צוואר 

 ד"ר הודיה טובי
:3017-16:00 

 מקוון

 מחלות א.א.ג 
 ד"ר הודיה טובי

30:81-00:16 
 מקוון

16:00-17:00 

 

 17:00-18:00 

 18:00-19:00 שקל י משוו בדיקת מערכות 



 יבן קרלירו
30:19-:0018 

 ןמקוו

 

           .' ג הרשמה עצמאית החל משנה –נ"ז לבחירתכם  2* עליכם ללמוד לאורך התואר קורס בחירה של  *    סינכרוני-א  משולב או /מקוון=סינכרוני ו **    וייםייתכנו שינ *

 ה ב' סמסטר ב' שנ - גפ"שעות תש
  שון רא שני שלישי רביעי  חמישי

 הפרעות בשטף 
 הדיבור אבחון וטיפול ב'  

 ד"ר כהתיה אדלמן
9:30-:008 

 

 התנסות קלינית באודיולוגיה 
 רונית פרינר  דר'

 גב' עירית קורן
 ג גב' רויטל שטיינבר

 רותם חגי 
15:00-08:00 

 
 

 לשריין רק חדר אחד  
 
 
 

 קלינית בשפה ודיבור  התנסות 
 +   תצפית מודרכת 
 וימים מרוכזים

 
 ד גרסטנפל גב' מימי

13:00-08:00 
 

 
 לשריין רק חדר אחד 

 ספר הבית בגיל  ת ה ואוריינושפ
 גלעד ברנדס מר' 

09:30-08:00 

 08:00-09:00 
 

09:00-10:00 
 

 שיטות מחקר  
 פרופ' אבי בסר

11:30-3009: 
 ' עה נרכשות בהפרעות דיבור ובלי 

 גב' שרון רון
 קורס יינתן באנגלית ה

11:30-10:00 

 ה ודיבור ת קלינית בשפהתנסו
   ד"ר רות ליט אפורי

 סטנפלד  רג מימיגב' 
 רת זביבד"ר אש
 רון דרמר' 
11:30-10:00  

10:00-11:00 
 

11:00-12:00 

 

  

אצל   הפרעות שפה ותקשורת 
 ילדים ב' 

 ייס  ד"ר עתליה חי ו 
 ימן מוריה הי גב' –מתרגלת  
:3013-:0012 

 

 טיפול אבחון ו  הפרעות היגוי
 וד ד"ר אביבית בן ד

13:30-12:00 

 ב' אודיולוגיה מתקדמת 
 ד"ר רחל פרנקל  

3:301-12:00  

12:00-13:00 
 
 

13:00-14:00 

   

 הפרעות בשטף הדיבור )סדנא( 
 גשטיינבר  רויטלגב' כהתיה/ פרופ'

:00/17:1516-14:00  

 י שמיעה מכשיר  
 רה גורדון  "ר דבוד

15:30-14:00 

14:00-15:00 
 
 

 שפה  אפזיה והפרעות 
 נרכשות אצל המבוגר ב'  

 פנה אולניקגב' ד 
00:16-3014: 

 ווןמק 

 ב'  ות קול אבחון וטיפולהפרע
 וטם גב' שרי ל

00:16-30:14 
 15:00-16:00 

  

ות קלינית  סתרגול בהתנ
   יולוגיהבאוד

 רותם חגי גב' 
18:00-16:00 

  (מחשבים חדרים אקוסטיים במעבדות)

 נה מכשירי  דס 
 שמיעה 

 דבורה גורדון  ד"ר
19:00-16:00 

 ( לסטודנט  יםמפגש 3)

 תרגול
 הפרעות היגויי 

 ד"ר אביבית בן דוד 
17:30-16:00 

 ים( מפגש 4)

 סדנא בהפרעות קול  
 אבחון וטיפול 

 עירית קורן  גב'/שרי לוטם גב' 
00:18-15:16 

   

16:00-17:00 
 

 שור באודיולוגיה מכ
 צורדקר שי  דר'
00:18-3016: 

 מקוון

17:00-18:00 

  

18:00-19:30 



 .ג'  החל משנה  הרשמה עצמאית  –נ"ז לבחירתכם  2** עליכם ללמוד לאורך התואר קורס בחירה של      סינכרוני-י ו/או משולב א**מקוון=סינכרונ    ייתכנו שינויים* 
 

  שנה ג' סמסטר א' -גמערכת שעות תשפ"
  ראשון  שני שלישי רביעי  חמישי שישי 

התנסות קלינית 
שפה ודיבור למגזר  
הערבי + השלמות 

 באודיולוגיה 
 

13:00-08:00 

 תנסות קלינית ה
 באודיולוגיה/ 
 שפה ודיבור 

 
16:00-8:00 

 
 

 0631+   -1600 מעבדות:
 0601: כיתת תצפית 

 
 

 התנסות קלינית  
 ולוגיה/ באודי

 שפה ודיבור 
 

:0061-8:00 
 
 

 0631+   -1600 מעבדות:
 0601: כיתת תצפית 

 
 

התנסות קלינית 
 באודיולוגיה/ 
 שפה ודיבור 

 
16:00-8:00 

 
 

 0631+   -1600 מעבדות:
 0601: כיתת תצפית 

 

 התנסות קלינית 
   באודיולוגיה/ 

 שפה ודיבור 
 

16:00-8:00 
 
 

 0631+   -1600 מעבדות:
 0601: כיתת תצפית 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

08:00-09:00 

 תקשורת תומכת 
 וחליפית בעידן  

 הדיגיטלי 
 הדס וינדר שטסמןגב' 

11:30-09:00 
1605 

09:00-10:00 

10:00-11:00 

11:00-12:00 
 

 

קבוצות התנסות קלינית בשפה ודיבור  
 הדרכה 

 1605 -ד"ר רות ליט אפורי 
 1603  – מימי גרסטנפלד גב' 

 3ספריה  – קדפנה אולני' בג
 2ספריה   –גב' אפרת פירר 

13:30-12:00   
 

12:00-13:00 

 13:00-14:00 

 

 רכישת קריאה וכתיבה וניתוח שיח
 אנה סנדבנק גב' 
15:15-45:13 

0410 

14:00-15:00 
 

15:00-16:00 

 

 שמיעה  התאמת מכשירי 
 ( םשימפג  8) ד"ר דבורה בראנד 

 מפגשים(   3)  מרים גאל דורד"ר 
00:18-3016: 

 קורס היברידי 
2510 

   16:00-17:00 

17:00-18:00 

 

 הרצף האוטיסטי: 
 מאפיינים ודרכי טיפול 

 גב' עינת פולק
3019:-18:00 

 מקוון
 

 רעש 
 ד"ר רחל פרנקל  

30:91-0:018 
 מקוון/היברידי 

 
 10.2231.  – 1מפגש 
 2211.21.  – 2מפגש 
 22.12.26  – 3מפגש 

   עיוני נר סמי
 שפה ודיבור  / באודיולוגיה

 רחל פרנקל ד"ר 
 פרופ' אבי בסר

19:30-18:00 
 מקוון

 23.10.22  – 1מפגש 
 11.12.22  – 2מפגש 

18:00-19:30 



 08.01.23  – 3מפגש 

 . שנהההרשמה עצמאית החל מ –לבחירתכם  נ"ז 2** עליכם ללמוד לאורך התואר קורס בחירה של      סינכרוני-**מקוון=סינכרוני ו/או משולב א   * ייתכנו שינויים

  ב'שנה ג' סמסטר   -ג פ"מערכת שעות תש
  ראשון  שני שלישי רביעי  חמישי שישי 

התנסות קלינית 
שפה ודיבור למגזר  
הערבי + השלמות 

 באודיולוגיה 
 

13:00-8:000 

 התנסות קלינית 
 שפה ודיבור  באודיולוגיה/ 

 
16:00-8:00 

 
 

 0631+   -1600 מעבדות:
 0601: כיתת תצפית 

 

 תהליכי שיקום-לקות שמיעה 
 גב' שנית ריץ 

11:30-:008 

 התנסות קלינית 
 באודיולוגיה/ שפה ודיבור 

 אדלר 
 

16:00-8:00 
 

 0631+   -1600 מעבדות:
 0601: כיתת תצפית 

 
 
 
 

קלינית  התנסות 
 באודיולוגיה/ שפה ודיבור 

 
16:00-8:00 

 

 
 0631+   -1600 מעבדות:

 0601: כיתת תצפית 
 

התנסות קלינית באודיולוגיה/  
 שפה ודיבור 

 
16:00-8:00 

 
 

 0631+   -1600 ת:מעבדו
 0601: כיתת תצפית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:00-09:00 

09:00-10:00 

10:00-11:00 
 

11:00-12:00 

 

 הדרכה בשפה ודיבור 
   - ת ליט אפוריד"ר רו

 - גב' דפנה אולניק
 - גב' מימי גסטרנפלד 

 – גב' אפרת פירר
 

13:30-12:00 
 

12:00-13:00 

  13:00-14:00 

 
 התנסות אדלר 

 
20:00-14:00 

 סטודנטיות(  6-ל 4) בין 
 
 

14:00-15:00 

15:00-16:00 

     16:00-17:00 

17:00-18:00 



 חקרי סמינר מ
   חד פעמיה  מפגש פתיח

 ר דבורה בראנד "ד
 פרופ' אבי בסר

20:00-18:00 
 מקוון
 

320.03.202 

 עיוני סמינר 
 באודיולוגיה/שפה ודיבור 

 רחל פרנקל ד"ר 
 פרופ' אבי בסר

:0020-00:18 
 מקוון
 

 305.03.2  –הצגות  1מפגש 
 312.03.2–הצגות  2מפגש 

 319.03.2– הצגות  3גש מפ
 

18:00-20:00 

 . שנהההחל מהרשמה עצמאית   –נ"ז לבחירתכם  2** עליכם ללמוד לאורך התואר קורס בחירה של       סינכרוני-**מקוון=סינכרוני ו/או משולב א   נו שינויים* ייתכ
 

 סמסטר א'שנה ד'   - גפ"תשמערכת שעות 
  ראשון  שני שלישי רביעי  חמישי

 התנסות קלינית 
 באודיולוגיה/   

 שפה ודיבור 
 

:0016-8:00 
 

 
 

 

 התנסות קלינית 
 באודיולוגיה/ שפה ודיבור  

 קלינאית התקשורת בקהילה  
 מניעה והתערבות 
 ד"ר רות ליט אפורי 

12:00-8:00 
 

2103 

 התנסות קלינית 
 שפה ודיבור  וגיה/באודיול 

 

 התנסות קלינית 
 באודיולוגיה/   

 שפה ודיבור 
 

 התנסות קלינית 
 באודיולוגיה/ 
 שפה ודיבור 

 

08:00-09:00 

09:00-10:00 

 באודיולוגיה  קלינית  אינטגרציה
 0307 –  ד"ר מרים גאל דור

 2504 –  ד"ר רחל פרנקל
03:11-00:10 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

 

 לינית  אינטגרציה ק  
 בשפה ודיבור 

 גב' דפנה אולניק
  13:30-12:00 

0307 

 זהות ,אתיקה מקצועית  
 ובריאות הציבור 

 מימי גרסטנפלד  גב' 
13:30-12:00 

2503 

12:00-13:00 

 אינטגרציה קלינית  
 בשפה ודיבור 

 גרסטנפלד מימי גב' 
14:00-12:30 

2504 

13:00-14:00 

  

 אינטגרציה קלינית   
 בשפה ודיבור 

 ד"ר אביבית בן דוד 
 גב' בת עמי מורנו

015:3-14:00 
2621   

14:00-15:00 

 המרחב הטיפולי 
 ומיומנויות טיפוליות 
 2621 -ד"ר רות ליט אפורי 
 2502  -גב' מימי גרסטרנפלד 

 2104  –גב' דפנה אולניק 
 1605  -רת פירר גב' אפ

0:016-30:14 

 אינטגרציה קלינית 
   באודיולוגיה 

 0601–פרופ' כהתיה אדלמן 
 0602  – דר' רונית פרינר

 
0316:-15:00 

התנסות קלינית 
 באודיולוגיה 
 ץ טרם משוב

 תמר אליאש גב' 
20:00-15:00 

15:00-16:00 

 

 16:00-17:00 

 לקויות למידה 
 ברנדס מר' גלעד 

 

 17:00-18:00 ת בתקשורת הפרעוה ויגרונטולוג



:0018-:3016 
 

1517 

 מפגשים(  10) אביבה לרמןד"ר 
 מפגשים(  3)י מנדל מרים לוגב' 

18:30-17:00 
סמינר מחקרי    4700

 באודיולוגיה/בשפה ודיבור 
 דבורה בראנד ד"ר 

 פרופ' אבי בסר
00:20-00:18 

 מקוון
 09.01.23  – 1מפגש 
 16.01.23  – 2מפגש 
 23.01.23  – 3מפגש 

18:00-20:00 

 

* ייתכנו שינויים   **מקוון=סינכרוני ו/או  פעים במערכת לפי השיבוץ שיקבל. ר/אודיולוגיה: כל סטודנט מתנסה רק באחד מהימים המוודיבושפה  ת בי*התנסות קלינ
 .             'ג הרשמה עצמאית החל משנה  –נ"ז לבחירתכם   2סינכרוני    ** עליכם ללמוד לאורך התואר קורס בחירה של -משולב א

       


