
 
 

 

 
  "אפתשלתואר ראשון לתלמידים בשנה"ל  תכנית לימודים

 )תכנית כפופה לשינויים(
 שנה א'

 
  סימול קורס ם הקורסש דרך ההוראה ש"ס

 0161-1117 +ב'(א') ודיולוגיה בסיסיתא עוריש 4
0161-1118 

1 

 2 0161-1354 נטומיהא עוריש 2
 0161-1350 +ב'(א') בוא לבלשנותמ עוריש 4

0161-1359 
3 

 4 0161-1121 נטיקהג עוריש 2
 5 0161-1909 לשונית ותקשורתיתהתפתחות  ותרגילעור יש 3
 6 0161-1809 לסטטיסטיקה מבוא עור ותרגיליש 4
 7 0161-1126 בוא לפסיכולוגיהמ עוריש 2
 8 0161-1353 ירואנטומיהנו עוריש 2
 9 0161-1905 חיתוכית  ונטיקהפ עוריש 2
 10 0161-1907 פונטייםתעתיקים  עוריש 1
 11 0161-1806 אקוסטיקה במדעי השמיעה והדיבור עור ותרגיליש 3
 12 0161-1807 מעגלים חשמליים ואלקטרואקוסטיקה עור ותרגיליש 3
 13 0161-1105 יזיולוגיה כלליתפ עוריש 4
 14 0161-1808 סיכולוגיה התפתחותיתפ עוריש 4
 15 0161-1108 תולוגיה בסיסיתפ עוריש 2
 16 0161-2108 רפואת ילדים עוריש 2
 17 0161-1111 בוא למדעי החייםמ עוריש 3
 18 0161-1112 וירולוגיהנ שיעור 2
 19 0161-3128 רכישת הקריאה והכתיבה שיעור 2
 20 0161-1903 בגיל בית ספר יכולות השיח שיעור 2

התפתחות סנסומוטורית תקינה  שיעור 1.5
 ופתולוגית

0161-1110 21 

 22 0161-2105 מבוא למדע הדיבור שיעור 2
 23 0161-2127 פיזיולוגיה של מערכת השמיעה שיעור 2
ה למדעי החיים יהכרת משאבי הספרי תרגול עצמי _

 והרפואה
0161-1901 24 

   סה"כ  58.5
 

 בהתפתחות שפה–הוראה קלינית שלב א'  שעות 56 ש"ס 4
 דיבורו

0161-1356 25 

 26 0161-1355 שמיעה -הוראה קלינית שלב א'   שעות   77 ש"ס 5.4
   סה"כ שעות 133 ש"ס 9.4

 
 

  
 
 
 
 
 

  
   



 
 

 

 
 
 

 שנה ב'
 

 ש"ס
דרך 

 ההוראה
 

 ם הקורסש
 

 סימול קורס
 

 שיעור 3
 ותרגיל

 1 0161-3125 כשירי שמיעהמ

 0161-2135 ודיולוגיה קלינית )א'+ב'(א שיעור 5
0161-2136 

2 

 הפרעות שפה ודיבור נוירוגניות שיעור 4
 במבוגרים

0161-2104 
0161-2204 

3 

 שיעור 5
 ותרגיל

 4 0161-2131 פרעות בשטף הדיבורה

 5 0161-2115 ילדים-אודיולוגיה שיעור 2
פרעות היגוי פונטיות ופונולוגיות ה שיעור 4

 )א'+ב'(
0161-2137 
0161-2138 

6 

 7 0161-2133 אצל ילדיםפרעות שפה ה שיעור 4
 8 0161-2510 לקויות שפה קריאה ולמידה שיעור 2
 שיעור 5

 ותרגיל
 9 0161-2102 פרעות קולה

 10 0161-2100 .חלות א.א.גמ שיעור 2
 11 0161-2121 פסיכופתולוגיה שיעור 2
 שיעור 3

 ותרגיל
 12 0161-2808 מכשור אקוסטי ואלקטרואקוסטי

מעבדה באקוסטיקה  מעבדה 2
 ובאלקטרואקוסטיקה

0161-2809 13 

 14 0161-1113 פסיכואקוסטיקהמבוא ל שיעור 2
 15 0161-2132 שיטות מחקר שיעור 2
 16 0161-1122 ריאה וכתיבה מודרכתק שיעור 2
 17 0161-3505 הפרעות בליעה שיעור 2
ליקויי שפה ודיבור אצל ילדים על הרצף  שיעור 2

 האוטיסטי
0161-3131 18 

 19 0161-2811 סחרחורתמבוא למחלות ה שיעור 1
 20 0161-2142 שפה דיבור וקוגניציה שיעור 1
   סה"כ  55

 
 

–הוראה קלינית שלב ב'  שעות 140 ש"ס 10
 דיבורו בהפרעות שפה קול

0161-2590 21 

 -הוראה קלינית שלב ב'   שעות   70 ש"ס 5
 שמיעה

0161-2592 22 

 סה"כ שעות  210 ש"ס 15
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
      

 ג' נהש
 

   ם הקורסש דרך ההוראה ש"ס
 1 0161-3129 למידה זיכרון ושפה שיעור 2
 3 0161-3119 מבוא -מינר באודיולוגיה  ס סמינר 2
 4 0161-3120 מבוא – מינר בהפרעות דיבור, קול ושפהס סמינר 2
אינטגרציה קלינית בהפרעות שפה קול  שיעור 2

 ודיבור
0161-3127 5 

 6 0161-3112 מטפליחסי מטופל  שיעור 2
 7 0161-3113 אתיקה ומשפט בהפרעות בתקשורת שיעור 1
 8 0161-3118 שתל השבלול שיעור 1
 9 0161-3109 סטטיסטיקה שיעור 2
 10 0161-2114 פסיכולנגוויסטיקה שיעור 2
סוגיות בתהליכי הזדקנות בריאה  שיעור 2

 ופתולוגית בראי הפרעות בתקשורת
0161-3508 11 

   סה"כ  18
 
 

ההוראה הקלינית 
 3מתקיימת במשך 

 סמסטרים

בהפרעות שפה קול –Iהוראה קלינית שלב ג' 
 ודיבור

0161-3590 11 

ההוראה הקלינית 
 3מתקיימת במשך 

 סמסטרים

 12 0161-3592 שמיעה -Iהוראה קלינית שלב ג' 

 
 שנה ד'

 
 ש"ס דרך ההוראה שם הקורס  
 2 שיעור באודיולוגיהאינטגרציה  קלינית  0161-3504 1
 2 שיעור פסיכולינגוויסטיקה 0161-2114 2
 2 סמינר סמינר באודיולוגיה 0161-3219 3
 2 שיעור התאמת מכשירי שמיעה 0161-3507 4
 1 שיעור סטומטולוגיה 0161-3123 5
 2 שיעור תת"ח 0161-2501 6
 2 סמינר קול ושפה סמינר בהפרעות דיבור, 0161-3220 7
 1 שיעור דרכי שינוי והתערבות בפסיכולוגיה 0161-2600 8
 1 שיעור אינטגרציה קלינית מתקדמת בדיבור 0161-3132 9
 1 שיעור רעש והשפעתו על האדם 0161-2502 10
 16  סה"כ  

 
 

בהפרעות שפה –IIהוראה קלינית שלב ג'  שעות 462 ש"ס 33
 קול ודיבור

0161-3690 11 

 12 0161-3692 שמיעה -  IIקלינית שלב ג' הוראה  שעות  224 ש"ס 16
 סה"כ שעות  686 ש"ס 49

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 הציון בכל תחומי הלימוד הינו ציון משוקלל )מכפלת הציון שהושג במשקל שנקבע למקצוע הלימוד(.

 

 מציון הגמר. 70%ציון הגמר לתואר: ממוצע הציונים בכל קורסי הלימוד לתואר ראשון מהווה 

 מציון  15%ציוני סמינר בהפרעות קול ודיבור וסמינר באודיולוגיה מהווים                                

 הגמר.                                                              

 מציון הגמר.  15%מהווה   II -ו Iציון עבודה מעשית שלב ג'                                

נית הלימודים מתעדכנת מדי שנה. מערכת לימודים מפורטת ומעודכנת מתפרסמת לקראת תכ

 תחילת שנת הלימודים.

 

 פלד-:  עינת הוכשטייןבכירה עוזרת מינהלית

 מרקברייט סדןאיילת  מזכירת סטודנטים: 

 

 . 52621כתובת החוג: החוג להפרעות בתקשורת, מרכז רפואי ע"ש שיבא תל השומר,  

 .5349817טל': 

 13:15-13:45, 09:45-11:45, 07:45-08:15 ה' בשעות:-שעות קבלת קהל במזכירות: ימים א'

 
 
 
 
 
 
 


