
 
 
 
 

 

 החוג להפרעות בתקשורת

 אוניברסיטת תל אביב

 מזמין אתכם להירשם לקורס לימודי המשך, תשע"ט

 בנושא:

 

 למה? מתי? איך? -טיפול בגמגום

 מבט לעומק ולרוחב הטיפול

 עזרתימרכזות הקורס: ד"ר דבורה פרויד וד"ר רות 

 
  מגמגמים?במה שונה מוחם של אנשים  

 ?מה בין גמגום לחרדה חברתית 

 ?מה התחדש בשיטות המדידה של הגמגום 

 ?איך משתלב מיינדפולנס בטיפול גמגום 

 

  .הקורס מיועד לקלינאי תקשורת שעובדים או מעוניינים לעבוד בתחום הגמגום 

  שעות אקדמיות( 40) מפגשים 10יתקיימו. 

  12:00 – 8:30יתקיימו בימי ששי בין השעות המפגשים. 

  :תשלומים( -3)ניתן לשלם ב₪   1200עלות הקורס. 

 הנחה של החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב זכאים ל מדריכי סטודנטים

 .50%של 

 במסלול האישי )יש לתאם עם מרכזות גמול השתלמות עובדי משרד החינוך הזכאים ל

 .דת גמרהקורס( מחויבים בעבו

 5.4.19, 29.3.19, 22.2.19, 25.1.19, 28.12.18, 14.12.18, 23.11.18 :תאריכי המפגשים ,

3.5.19 ,17.5.19 ,14.6.19. 

 

 *14.10.18תאריך אחרון להרשמה: 

 מצורף טופס הרשמה ותשלום

 6409217-03טלפונית: הרשם או ל ayanapa80@tauex.tau.ac.ilניתן לשלוח את טופס ההרשמה למייל: 

  (103)שלוחה 

 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. מספר המשתתפים מוגבל. 
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 תשע"ט -תשלום עבור לימודי המשך

 החוג להפרעות בתקשורת

 

  :ת/פרטי המשלם

  __________________________________ :____________________________ שם פרטי :שם משפחה

 _______________________________: ____ מקום עבודה________________ :ניידטלפון 

 ___________________________ כתובת: ______________________________________ :ת"ז

 ______________________________________________@__________________דוא"ל 

  ___________________________________ פרטי כרטיס אשראי: שם בעל הכרטיס

 _______________________ ת.ז. |__|__|__|__|__|__|__|__|__ סוג כרטיס 

  _______/ ______וקףת_____________________________________________________________ מספר כרטיס

CVV ______________ )שלוש ספרות אחרונות בגב כרטיס האשראי( 

 (: __________3סכום לתשלום: _________________ מספר תשלומים )עד 

  1200תשלום עבור השתתפות בקורס בסך ₪ 

  ש"ח 600בסך  באוניברסיטת תל אביבמדריך -קלינאיתשלום עבור השתתפות של 

 .אני מאשר/ת כי הפרטים נכונים. פרטים אלה ישמשו ליצירת קשר ומשלוח דואר

 ________________________________ תאריך ________________ חתימה

 

 

 

 

  

 יש לשלוח את הטופס חתום לכתובת המייל:

ayanapa80@tauex.tau.ac.il 

 עיינה( -103)שלוחה  03-6409217בטלפון: הרשם או ל

mailto:ayanapa80@tauex.tau.ac.il


 
 
 
 

 

 מודי המשך תשע"טלי

 תוכנית הקורס

23.11.18  

 דברי פתיחה 8:30-8:50

 ראש החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב ,פרופ' חוה מוצ'ניק

 הקורס, מרכזות ד"ר רותי עזרתי וד"ר דבורה פרויד

 הבסיס המוחי של גמגום התפתחותי 8:50-10:20

, מרצה בכירה במרכז גונדה לחקר המוח ובמחלקה לבלשנות ד"ר מיכל בן שחר

 וספרות אנגלית באוניברסיטת בר אילן. 

 בין חרדה חברתית וגמגוםהממשק  10:50-12:20

(. CBT)  התנהגותי-קוגניטיבימומחית בטיפול פסיכולוגית קלינית, , ד"ר צופי מרום

הפרעות ב CBTמומחית בטיפול בחרדה חברתית. הקימה וניהלה את היחידה ל 

חרדה במרכז בריאות הנפש גהה. נשיאת כבוד של איט"ה )האיגוד הישראלי ל 

CBT.) 

 

14.12.18  

 גמגום וגנטיקה 8:30-10:00

 לרפואה ס"בבי אברהם קרן' פרופ של המעבדה מנהלת בראונשטיין, ציפי ר"ד

 ס"בבי לגנטיקה מרצה, חירשות של גנטיקה חוקרת, אביב תל באוניברסיטת

 בתקשורת. להפרעותחוג וב לרפואה

 ?נחוץ זה האם – דיבור ושטף גמגום מדידת 10:30-12:00

 תל בתקשורת, אוניברסיטת להפרעות תקשורת, החוג קלינאי, פרופ' עופר אמיר

 אביב.

 

28.12.18  

  במבוגרים הדיבור שטף עיצוב בשיטת בגמגום טיפול 8:30-10:00

 בתקשורת והפרעות אודיולוגיה מנהלת, תקשורת קלינאיתד"ר כהתיה אדלמן, 

 .הדסה האקדמית במכללה הבכיר מרצה, הדסה האוניברסיטאי הרפואי במרכז

 



 
 
 
 

 

 ולמבוגרים נוער לבני Camperdown טיפול בשיטת 10:30-12:00

 Lidcombe. שמש בית, פרטית קליניקה, תקשורת קלינאיתגב' גבריאלה הודס, 

consortium member.  

  

25.1.19  

 ?2018-גם ב-C. Van Riperטיפול על פי שיטת  8:30-10:00

 הרפואי המרכז, ודיבור שפה שמיעה במכון תקשורת קלינאית, ד"ר רות עזרתי

 .אביב תל אוניברסיטת, בתקשורת להפרעות החוג; שיבא ש"ע

 

 במסגרת צה"ל הימנעויות להפחתת בגמגום קבוצתי טיפול 10:30-12:00

 ל"צה של והדיבור השמיעה מכון, תקשורת קלינאיתגולומביק, -גב' עדי זלוף

 .פרטית קליניקהו

 

22.2.19  

 באנשים ACT - Acceptance and Commitment Therapy בגישת טיפול 8:30-12:00

: הדרך לגמישות פסיכולוגית בעזרת מיינדפולנס, זיהוי ערכים שמגמגמים

 משמעותיים, ועוד.

 מתח להפחתת שחף מרפאת מנהל ,מומחה קליני פסיכולוגד"ר איתי גליק, 

 .השומר -תל, שיבא חיים ש"ע הרפואי המרכז ,נפשי

 

 

29.3.19  

 .יסודי ספר-בית בגילאי בילדים בגמגום לטיפול משחק של תרומתו 8:30-10:30

, והבליעה הקול, הדיבור לשיקום המכון M.A. תקשורת קלינאית, גב' איריס טל

 .בילינסון ח"בי - רבין רפואי מרכז

 

 .השווים קבוצת של כוחה: לילדים מגמגמים קבוצתי טיפול 11:00-12:00

 . רחובות, פרטית קליניקה, התפתחותית תקשורת קלינאית, גוטליב דניאלה

החוג להפרעות  .רמלה", גלים" ודיבור שמיעה מכון, תקשורת קלינאית, אורון טל

 בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב.

 



 
 
 
 

 

5.4.19  

 טיפול בכישורי תקשורת של ילדים מגמגמים בגיל בית הספר 8:30-10:00

 המרכז, ודיבור שפה שמיעה במכון .M.A תקשורת קלינאית, קרדש גב' עומר לוי

 קלינאית, ד"ר רות עזרתי. קליניקה פרטית, גבעתיים .שיבא ש"ע הרפואי

 להפרעות החוג; שיבא ש"ע הרפואי המרכז, ודיבור שפה שמיעה במכון תקשורת

 .אביב תל אוניברסיטת, בתקשורת

 

 ?עוד מי.  הורים הדרכת 10:30-12:00

., החוג להפרעות בתקשורת, M.Aקלינאית תקשורת  גב' עפרה ורד איזקסון,

 אוניברסיטת תל אביב. 

 

3.5.19  

8:30-12:00   הגמגוםותופעת  בהתפתחות הרגשית של הילדהקשר בין אבני דרך . 

  הנער המגמגםוהמשפחה והחברה בחיי הילד משמעות . 

. תקשורת קלינאית בעבר ומדריכה מומחית קלינית פסיכולוגית ד"ר ירי גביעון,

 .אילן בר אוניברסיטת לפסיכולוגיה במחלקה ילד קלינית מגמה ראשת

 

17.5.19  

: טיפול פרגמטי באמצעות גישה לבניית תקשורת-ילדים בטיפול  בגמגום  8:30-12:00

 משחק. 

תחה שיטות משולבות יפ ,פסיכולוגית קלינית וקלינאית תקשורת ,פרופ' ניצה כץ

של ילדים מגמגמים ובעלי  כישורים הפרגמטיים, השפתיים והנרטיבייםב הלתמיכ

 TUבאוניברסיטת טיפולי המרכז את ה וניהלה . הקימה אילמות סלקטיבית

ל תאוניברסיטת תקשורת בלהפרעות במרצה ומדריכה בחוג . ניהגרמ, דנבדורטמו

 אביב. 

 

14.6.18  

8:30-10:30 Parent Child Interaction Therapy- הרך לגיל בגמגום טיפול 

קלינאית תקשורת, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת דבורה פרויד, ד"ר 

  תל אביב.

 שיח בין דוברים מגמגמים. -בעיני המגמגם חווית הטיפול 11:00-12:00


