
 
 

 

  
 
 
 

 גתשפ" מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'
 )התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת החוג(

 פרונטלי       סינכרוני-א מועבר בזום פרקטיקום
 

תל  -יום א' שעות
 השומר

-זום/א -יום ב'
 סינכרוני

 קמפוס -יום ג'
האוניברסיטה 

 רמת אביב()

תל  -יום ד'
 -השומר

מערכת 
 משתנה

 השומר תל -יום ה'

08:15-09:45  
11:30-10:00 

אינטגרציה 

 קלינית בשפה
 אשר. ד"ר ב

שלושה )
שיעורים 
 -ראשונים

 -שבוע ראשון
 פרונטלי

שבוע שני + 
 (זום -שלישי

 
 

12:00-:0008 
16:15-12:15 

הוראה קלינית 
 בשמיעה

 .מרכזת ד"ר ה
  מיכאליס

החל מהשבוע )
 הרביעי(

 
 

 
התפתחות 

-לשונית

תקשורתית 
 בגיל הרך

 לוי .ד"ר ר
 )זום(

 
התפתחות 

סנסומוטורית 

תקינה 
 ופתולוגית

 ברגרויס. גב'  נ

 (מפגשים 10)

 
פונטיקה 
 חיתוכית

 דוד-ד"ר א. בן

 
אודיולוגיה 

 בסיסית
 זלץ .ד"ר י

 

 
מבוא 

 -לסטטיסטיקה

 תרגיל
 מ. עמיחיד"ר 

 

10:00-11:30  
מבוא 

 לסטטיסטיקה
 בורודקין .ד"ר ק

 זום()

 
 אנטומיה
 ד"ר ר. ברץ

 
12:30-10:00 

מבוא למדעי 
 החיים

 

 
12:30-10:00 

אקוסטיקה במדעי 
 השמיעה והדיבור

 אמיר .ד"ר נ

11:45-13:15  
התנסות 

בניתוח דגמי 
 שפה בגיל הרך

 לוי. ד"ר ר

 (זום)
 

 
15:15-12:00 

פסיכולוגיה 
 התפתחותית

 גוטמן .ד"ר ע

 
 
 

 
14:30-13:00 

אודיולוגיה 
 בסיסית

 זלץ י.ד"ר 

)חד פעמי 
 (פרונטלי

 
פונטיקה 
 חיתוכית

 דוד-ד"ר א. בן

)חד פעמי 
 פרונטלי( 

 
14:30-13:00 

 מבוא לבלשנות
 ד"ר א. דטנר

13:45-15:15  
אינטגרציה 

 קלינית בשפה
 אשר. ד"ר ב

 -)משבוע רביעי
 זום(

 
*שני מפגשים 

 לסטודנט
 

 
פונטיקה 
 חיתוכית

 דוד-בן .ד"ר א

 סינכרוני(-)א
 

אודיולוגיה 
 בסיסית

 זלץ י.ד"ר 

 סינכרוני(-)א

15:30-17:00  
אודיולוגיה 

 בסיסית
 זלץ י.ד"ר 

 סינכרוני(-)א

 
 

אנגלית 
 מתקדמים ב'

 )פרונטלי(
 
 

 
7:301-00:16 

אנגלית 
 מתקדמים ב'

 )זום(
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 מערכת לימודים שנה א' סמסטר ב' תשפ"ג
 )התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת החוג(

 פרונטלי היברידי סינכרוני-א  בזוםמועבר   פרקטיקום
 
 

תל  -יום א' שעות
 השומר

תל  -יום ב'
-השומר/א
 סינכרוני

 מערכת משתנה

 קמפוס -יום ג'
האוניברסיטה 

 רמת אביב()

תל  -יום ד'
 השומר

-זום/א -יום ה'
 סינכרוני

08:15-09:45 12:00-08:00 
16:15-12:15 

הוראה 
קלינית 

 בשמיעה
 .מרכזת ד"ר ה

 מיכאליס

 
10:15-8:45 

 אודיולוגיה בסיסית
 זלץ י.ד"ר 

 
 גנטיקה

 בראונשטיין. ד"ר צ

 

 

 
פיזיולוגיה של 
 מערכת השמע

 צורדקר. ש ד"ר

 
 פיזיולוגיה

 ד"ר ט. רייפמן

 סיכרוני(-)א

10:00-11:30  
54:11-30:10 

מעגלים חשמליים 
ואלקטרו 
 אקוסטיקה
 ד"ר נ. אמיר

 

 
מבוא 

 הלפסיכולוגי
 גוטמן ד"ר ע.

 
קריאה רכישת 

 וכתיבה
 ד"ר ע. בראון

 
 תעתיקים פונטיים

 ד"ר ד. פרויד
 )זום(

 *כל שבוע חצי כיתה
 

11:45-13:15  

 נוירואנטומיה
 ד"ר ר. ברץ

 

יכולות השיח 
 בגיל בי"ס
 ד"ר ע. בראון

 

 

13:30-12:00 
ניתוח דגמי שפה 

  בגיל הרך
 ד"ר ר. לוי

 )זום(
 

 
4513:-1512: 

 פתולוגיה
 ד"ר א. דבי

13:45-15:15  
 פיזיולוגיה

 ד"ר ט. רייפמן

 
 מבוא לבלשנות

 ד"ר א. דטנר

 

 
מעגלים חשמליים 

-ואלקטרו
 אקוסטיקה
 ד"ר נ.אמיר

 סינכרוני(-)א
 

 
15:30-14:00 

מבוא למדע 
 הדיבור

 סגל ד"ר א.
 
 

15:30-17:00  

מבוא 
 לנוירולוגיה

 א. סוחרד"ר   

 

 

 רפואת ילדים
)יפורסם 
 בהמשך(

 

אינטגרציה קלינית 
 בשפה

 ד"ר ב. אשר
 

-מפגש מסכם ב
6/22- 19:00-14:00 

 

 
18:00-16:30 

אינטגרציה 
 קלינית בשפה

 ד"ר ב. אשר
 )זום(

מפגשים  5*
 לסטודנט

 

 

 
 

 



 
 

 

  
 
 
 
 גתשפ" ' סמסטר א'במערכת לימודים שנה 

 )התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת החוג(

 פרונטלי         סינכרוני-א     מועבר בזום    פרקטיקום
 
 

תל  -יום א' שעות
 השומר

תל  -יום ב'
 השומר

 יום ה' תל השומר -יום ד' יום ג'
 

08:15-09:45  
 הפרעות קול

 . אמירעפרופ' 
 )שיעור כפול(

 
 

 
אודיולוגיה 

 קלינית
 קפלן נאמן .ד"ר ר

 

08:00-19:00   
 הוראה קלינית

בשמיעה, שפה 
 ודיבור

 

 
 הפרעות היגוי

 ד"ר א. בן דוד

, 23/11, 2/11 -פרונטלי

14/12 
  18/1 -זום

 

08:00-19:00 
 הוראה קלינית

בשמיעה, שפה 
 ודיבור

 
 

10:00-11:30  
 שיטות מחקר

 א. רוזינרד"ר 
 

 
 תרגיל קול
 ד"ר א. כפכפי

 ד"ר א. קנדלשיין
 

 פרונטלי:
2/11- 14:00-10:00 
23/11- 14:00-10:00 
14/12- 14:00-10:00 
28/12 – 12:00-08:00 

11:45-13:15  
מכשור 

 -אקוסטי
 תרגיל

 ד"ר נ. אמיר

 
 בליעה

 נ. נתיב ד"ר

 

 

13:45-15:15  
הפרעות שפה 
 למידה חלק א'

 און-ד"ר ע. בר
 

חצי  *כל שבוע
 כיתה

 
הפרעות שפה 

 נוירוגניות
 ק. בורודקיןד"ר 

 
 

 
 מכשור אקוסטי

 ד"ר נ. אמיר

 סינכרוני(-)א

 
 אודיולוגיה קלינית

 ד"ר ר. קפלן נאמן

 סינכרוני(-)א

15:30-17:00  
 אף אוזן גרון
 ד"ר ג. פיינסמר

 

 
17:15-15:45 

הפרעות שפה 
 התפתחותיות
 ד"ר א. הרצברג

 ד"ר ד. קפלן
 

    19:00-17:30          
 הפרעות שפה   

  התפתחותיות   
 מפגשים(  3)     

 
 הפרעות היגוי

 דוד-ד"ר א. בן

 סינכרוני(-)א

 
הפרעות שפה 
 התפתחותיות
 ד"ר א. הרצברג

סינכרוני(-)א  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 מערכת לימודים שנה ב' סמסטר ב' תשפ"ג

  החוג()התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת 

 פרונטלי     היברידי   סינכרוני-א מועבר בזום פרקטיקום
 
 

תל  -יום א' שעות
 השומר

תל  -יום ב'
 השומר

 תל השומר -יום ד' יום ג'
 מערכת משתנה

 יום ה'

08:15-09:45  
הפרעות 

 בשטף הדיבור
 . אמירעפרופ' 

 
 

 
 פסיכופתולוגיה
 פרופ' י. הנדלזלץ

19:00-08:00 
 הוראה קלינית

בשמיעה, שפה 
 ודיבור

 

 
מבוא 

 לפסיכואקוסטיקה
 פרופ' ל. קישון רבין

 )משולב עם זום(
 

19:00-08:00 
 הוראה קלינית

בשמיעה, שפה 
 ודיבור

 
 

10:00-11:30  
 אוטיזם

 ד. קפלןד"ר 
 ד"ר א. יוקל

 

 
 קריאה מודרכת

 ד"ר ק. בורודקין

 )משולב עם זום(

 

11:45-13:15  
אודיולוגיה 

 ילדים
אבן -אריד. ד"ר 

 רוט

 
אודיולוגיה 

 קלינית
 ד"ר ר. קפלן נאמן

 היברידי

שיעורים  9)
-א 4-פרונטליים ו

 סינכרוניים(
 

 
 הפרעות שפה למידה

 ד"ר ס. פתאל

-)חצי סינכרוני וחצי א
 סינכרוני(

 

13:45-15:15  
מכשירי 
 שמיעה

 ר. קפלן נאמןד"ר 

 

 
 הפרעות היגוי

 א. מקאיד"ר 

 
 

 
שפה, דיבור 

 וקוגניציה
 ד"ר א. סגל

 -ראשון)חצי סמסטר 
 משולב עם זום(

 

15:30-17:00  
הפרעות שפה 

נוירוגניות 
 במבוגרים

 א. גביעון ד"ר

 

 
 

 
מעבדה באקוסטיקה 

 קוסטיקהא-ואלקטרו
 ד"ר נ. אמיר

 )זום(
 

חצי כיתה שבועכל *  

 
 סחרחורת

 וולפוביץ .ד"ר ע

 
 :וםז

4/5- 19:00-16:00 
 11/5- -16:00

19:00 
 18/5- -16:00

19:00 
8/6- 17:30-16:00 

 

17:15-18:45  
מעבדת 
מכשירי 
 שמיעה

 גב' א. קליין
 

שני מפגשים *
פרונטליים לכל 

שני +  סטודנט
 שיעורים 

 סינכרוניים-א
 

 
 

 



 
 

 

  
 
 
 
 גתשפ"' סמסטר א' גמערכת לימודים שנה 

 )התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת החוג(
 

 פרונטלי  היברידי סינכרוני-א מועבר בזום פרקטיקום
 
 

 יום ה' יום ד' תל השומר -יום ג' יום ב' יום א' שעות

08:15-09:45 19:00-08:00 
הוראה קלינית 
 דיבור ושמיעה

 

08:00 -  
קלינית הוראה 

 דיבור ושמיעה
 

 

 
 יחסי מטפל מטופל

 ד"ר ר. עזרתי
 ד"ר ש. רבינוביץ'

 

 *כל שבוע חצי כיתה

 

19:00-08:00 
הוראה קלינית 
 דיבור ושמיעה

 

-08:00
19:00 

הוראה 
קלינית 

דיבור 
 ושמיעה

 
 10:00-11:30  

 סטטיסטיקה
 ד"ר א. רוזינר 

 

11:45-13:15  
 המוח הגמיש

 ד"ר י. זלץ

13:45-15:15  
 א' סמינר באודיולוגיה

 פרופ' י. הנקין
 אבן רוט-ד"ר ד. ארי
 

 בשפה ודיבורסמינר 
 א'

 ע. אמירפרופ' 
 און-ע. בר ד"ר

15:30-17:00  
19:00-16:30 

אינטגרציה 
קלינית בשפה 

 ודיבור
 מקאיד"ר א. 

 )זום(

 
 הזדקנות

 ד"ר ס. פתאל
 גב' א. ברגנזון ביטון

 היברידי            
 

 שתל שבלול
 ד"ר ר. קפלן נאמן

 גב' י. יער סופר

 אחרונים(שבועות  7)
 

17:15-18:45  
 )המשך( הזדקנות

 ד"ר ס. פתאל
 ביטון ןברגזנותגב' א. 

 היברידי 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 מערכת לימודים שנה ג' סמסטר ב' תשפ"ג
 )התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת החוג(

 פרונטלי     היברידי סינכרוני-א מועבר בזום פרקטיקום

 

 יום ה' יום ד' תל השומר -ג' יום יום ב' יום א' שעות

08:15-09:45 19:00-08:00 
הוראה קלינית 
 דיבור ושמיעה

 

08:00- 
הוראה קלינית 
 דיבור ושמיעה

 
 

 
 יחסי מטפל מטופל

 ד"ר ר. עזרתי
 ד"ר ש. רבינוביץ'

 

 *חצי כיתה לסירוגין
 

 אתיקה
 ד"ר נ. לוי

 סינכרוני(-)א
 

19:00-08:00 
הוראה קלינית 
 דיבור ושמיעה

 

19:00-08:00 
הוראה קלינית 
 דיבור ושמיעה

 
 

10:00-11:30  
 א' סמינר באודיולוגיה

 פרופ' י. הנקין
 אבן רוט-ד"ר ד. ארי
 

 בשפה ודיבור א'סמינר 
 ע. אמירפרופ' 

 און-ע. בר ד"ר
 

11:45-13:15  
 פסיכולינגוויסטיקה

 פרופ' א. פלג

13:45-15:15  
 ב' סמינר באודיולוגיה

 פרופ' י. הנקין
 אבן רוט-ד"ר ד. ארי
 

 בשפה ודיבור ב'סמינר 
 ע. אמירפרופ' 

 און-ע. בר ד"ר

 

15:30-17:00  
19:00-16:30 

אינטגרציה 

קלינית בשפה 
 ודיבור

 מקאיד"ר א. 

 )זום(

 
 מש"ה

 ד"ר ס. פתאל

 היברידי
 שבועות ראשונים( 6)

 

17:15-18:45  
 אתיקה
 ד"ר נ. לוי

 (בזום 25/10)
 

         – 17:15-בלאחר מכן *
  .פרונטלייםמפגשים  4

 כל פעם חצי כיתה
 



 
 

 

  
 
 גתשפ"' סמסטר א' דמערכת לימודים שנה 

 )התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת החוג(
 

 סינכרוני-א מועבר בזום פרקטיקום
 
 

 
 

תל  -יום ג' יום ב' תל השומר -יום א' שעות
 השומר

 יום ה' יום ד'

08:15-09:45  
 תת"ח

 ד"ר י. לוין

 סינכרוני(-)א

19:00-08:00 
הוראה קלינית 

 ושמיעהדיבור 
 

 

 
 תת"ח

 ד"ר י. לוין

שיעורים  3)
 -פרונטליים

25/10 ,20/12 ,
17/1) 
 

 רעש
 ד"ר ש. צורדקר

שיעורים  3)
  -פרונטליים

27/12,3/1,10/1 
 

19:00-08:00 
הוראה קלינית 
 דיבור ושמיעה

 

19:00-08:00 
הוראה קלינית 
 דיבור ושמיעה

 
 

10:00-11:30  
 סטומטולוגיה

 ד"ר מ. לוין

 ראשוניםשיעורים  7
  של הסמסטר

 זום()

 
סמינר 

 ב' באודיולוגיה
 פרופ' י. הנקין

 אבן רוט-ד"ר ד. ארי
 

שפה בסמינר 
 ב' ודיבור

 ד"ר ש. פרמן
  ד"ר ק. בורודקין

 

11:45-13:15  
התאמת מכשירי 

 שמיעה
 פרופ' י. הנקין

 
 רעש

 ד"ר ש. צורדקר

 סינכרוני(-)א

13:45-15:15  
אינטגרציה קלינית 

 בשמיעה
 אבן רוט-ד"ר ד. ארי

 ד"ר ר. נאמן קפלן
 

 כל שבוע חצי כיתה*
 

15:30-17:00  
אינטגרציה קלינית 

 מתקדמת בדיבור
 ד"ר א. הרצברג

 
 *כל שבוע חצי כיתה

 

 
19:30-17:30 

 קורס יחד
 3 -שבועות 7)

פרונטלי בקמפוס 
 4האוניברסיטה + 

 בזום(
17:15-18:45  

19:30-15:30 
מכשירי סדנת התאמת 
 שמיעה

 גב' א. קליין
*מפגש פרונטלי אחד 

-+ שיעור א לכל סטודנט
 סינכרוני


