
 'סמסטר א
 יום ד יום ב 

 שפה אודיולוגיה שפה אודיולוגיה

08-10   292.4010 
 בנאי קרןפרופ'  –שיטות מחקר 

 שנה א' בלבד

 292.4410 
מבנה לשוני של ה

  –ערבית 
 מרום יפיתד"ר 

10-12   292.4032 
 בנאי קרןפרופ'  –סמינר הכנה לתזה 

 ' בלבדבשנה 

12-14  292.4591 
וזמנים בשיח טמפורליות 

העברי: מבט סינכרוני 
 ודיאכרוני )סמינר(

 ד"ר ברכה ניר
 וד"ר אוהד כהן

292.4200 
 מערכת של נוירופיזיולוגיה

  -  השמיעה
 אטיאס יוסי פרופ' 

פגות: ראייה 
התפתחותית עדכנית 

  – בליווי וטיפול
 יפעת ; רחל פרופ' 

  עטון עיני אסנת ד"ר

14-16  292.4509 
הלקסיקון : בין אפזיה

  – לתחביר )סמינר(
 בירן מיכלד"ר 

 
292.4529 

 ח"תתב מתקדם סמינריון
 – וטכנולוגיה מסייעת

 לבל טליד"ר 

292.4579 
מחקר ופיתוח כלי הערכה 

 ואבחון )סמינר( 
 ד"ר רוית כהן מימרן

292.4111 
שימוש במערכות ייצוג 
)דיבור, כתיבה וציור( 
 בטיפול שפה ותקשורת

 יפעת רחלפרופ'  –

16-18  292.4121 
 תמרד"ר  – לשוניות דו

 דגני

292.4589 
אודיולוגיה גריאטרית 

  – (סמינר)
 פרופ' קרן ובנאי 
 וד"ר לימור לביא

 

18-20  292.4150 
מרכזיות  סוגיות

בבלשנות: סמנטיקה 
  – ופרגמטיקה

 ניר ברכהד"ר 

292.4420 
 והטיפול הוסטיבולרי האבחון

 – המסוחרר בחולה
 ופק'שצ פרופ' אביגדור

 

 292.4012   מתוקשב
 בנאי קרן פרופ' – שיטות מחקרמתוקשב בתרגיל 

 לשנה א' בלבד

  בחופשה שבין הסמסטרים:

 תחומית -משחק ומשחקיות: ראיה התפתחותית רב – 292.4600

 פרופ' רחל יפעת ; ד"ר אסנת עטון עיני

( ; 08:00-16:00) 7.2.18( ; 08:00-13:00) 26.1.18( ; 08:00-16:00) 24.1.18קורס מרוכז: 

9.2.18 (08:00-13:00) 

 )פרטים בהמשך(  מאיר עיריתפרופ'  –פורום שפת סימנים 

 

 



 'סמסטר ב
 יום ד יום ב 

 שפה אודיולוגיה שפה אודיולוגיה

08-10   292.4060 
 ד"ר אורן יורקביץ – וארגון שירותי בריאות מדיניות

 שנה ב' בלבד

292.4070 
 – ומשפט במקצועות הבריאות סוגיות באתיקה

 יפעת רחלפרופ' 
 ' בלבדאשנה 

10-12   292.4021 
 דגני תמרד"ר  –סטטיסטיקה 

 שנה א' בלבד

292.4170 
 הערכה ואבחון –הדרכה קלינית 

 ד"ר רמה נובוגרודסקי

12-14  292.4592 
טמפורליות וזמנים 
בשיח העברי: מבט 
סינכרוני ודיאכרוני 

 )סמינר(
 נירד"ר ברכה 

 וד"ר אוהד כהן

292.4590 
אודיולוגיה גריאטרית 

  – (סמינר)
 פרופ' קרן בנאי
 וד"ר לימור לביא

292.4530 
מתקדם סמינריון 

וטכנולוגיה  תת"חב
  – מסייעת

 לבל טליד"ר 

14-16  292.4160 
-למידה ולקויות שפה

  –למידה 
 בנאי קרן פרופ'

 
292.4510 

: בין הלקסיקון אפזיה
  – לתחביר )סמינר(

 בירן מיכלד"ר 

292.4230 
מתקדמות שיטות אבחון 

בחקר מערכת 
 -השמיעה

 אטיאס יוסי פרופ'

292.4580 
מחקר ופיתוח כלי 

 הערכה ואבחון  )סמינר(
 ד"ר רוית כהן מימרן

 
***שימו לב להערה 

 בסוף העמוד

16-18   292.4220 
מתקדם   שמיעה שיקום

ושתלים במערכת 
   –השמיעה

 גרינשטיין טליגב' 

 

18-20   292.4210 
 עיבוד אותות במערכת 

  –השמע 
   אורבך דורוןמר 

292.4191 
 –שפת סימנים ושתל 

 ד"ר רמה נובוגרודסקי

 292.4033   מתוקשב
 קרן פרופ' – תרגיל מתוקשב סמינר הכנה לתזה

 בנאי
 שנה א' בלבד

 
292.4022 

 דגני תמרד"ר  –בסטטיסטיקה מתוקשב תרגיל 
 שנה א' בלבד

 קיץסמסטר 

 לחשוב סביבה לראות הזדמנות: גישה רב מערכתית על התפתחות הילד – 292.4601

 עיני ; גב' גיתית יצחקניא ; גב' מיכל ויסמן ניצן-ד"ר אסנת עטו

 5.7.18;  4.7.18;  3.7.18;  28.6.18;  27.6.18קורס מרוכז: 

ב הפגישות בסמסטר זה ושל פרופ' אטיאס. רסטודנטים באשכול אודיולוגיה יוכלו לקחת את הסמינר במקביל לקורס *** 

 .תהיינה אישיות והפגישות הקבוצתיות יתואמו ליום ושעה שיקבעו בשלב מאוחר יותר


