
 טשנתון תשע" - חוגית-בהפרעות בתקשורת תכנית לימודים חד A.B.תואר ראשון 

 

 כללי

נועדה להכשיר קלינאי תקשורת לאבחון תכנית הלימודים לתואר ראשון בהפרעות תקשורת 

בהפרעות בתחומי השמיעה, השפה והדיבור. התכנית כוללת לימודים ולטיפול באופן עצמאי 

בשטח, ומשלבת קורסים ממספר תחומים עיקריים, כגון: מדעי תיאורטיים והתנסות קלינית 

הבריאות ומדעי החיים; מדעי החברה וההתנהגות; מחקר; מדעי השפה, הדיבור והשמיעה; 

 הפרעות בתקשורת ושיקום; התנסויות קליניות.

רכים התאורטיים והמעשיים של קלינאי צהתכנית בנויה ברובה על קורסי חובה המתמקדים ב

הרבים המתרחשים כיום בעולם, והשפעתם על תוך התחשבות בשינויים הטכנולוגיים  התקשורת,

 התקשורת האנושית ועל הטיפול בה.

בתכנית הלימודים המתוכננת קיימת יחידה קלינית לאבחונים. מטרת ההתנסויות הקליניות היא 

ש בלימודים. לפתח מיומנויות אבחון, טיפול ושיקום המבוססות על הידע התאורטי והמעשי הנרכ

במהלך ההתנסות יעסקו הסטודנטים באבחון ובטיפול בילדים ובמבוגרים בעלי מגוון לקויות. 

מכללתית והן -נה בהדרכת קלינאי תקשורת מוסמכים, הן בקליניקה הפניםהתנסויות אלו תתקיימ

ות מכללתיות תתקיימנה במכון לאבחון ולטיפול בהפרע-מחוץ למכללה. ההתנסויות הקליניות החוץ

בתקשורת, שפה ודיבור בבתי חולים, מכונים אודיולוגים, מרכזי שיקום, מרכזים חינוכיים, מרכזי 

 למידה, בתי ספר וגנים.

תכנית הלימודים תספק לתלמידים בסיס מחקרי נרחב שיאפשר לתלמידים המעוניינים בכך 

 להמשיך לתארים מתקדמים בנושאים הקשורים להפרעות בתקשורת.

 
 

 הלימודיםמבנה 
 
 הפרעות בתקשורת:נק"ז בלימודי  166 -כנית הלימודים מורכבת מת
 

 נק"ז  לימודיםה חובות

 122  קורסי חובה

 8 סמינרים

 37 התנסות קלינית

 0 חובה -אנגלית ברמת פטור

 0 הכרת הספרייה

 167 סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שנה א'  -חובות לימודים 
 

  תנאי קדם סמסטר נק"ז שם הקורס
  א 0 1מתקדמים עד רמה אנגלית 

מבוא להתפתחות שפה, דיבור 
  א 2 ותקשורת

  א 2 בלשנות לקלינאי תקשורת א'
  א 3 פונטיקה ופונולוגיה א'

מבוא לפסיכולוגיה לקלינאי 
  א 2 תקשורת

מבוא לסטטיסטיקה ושיטות 
  א 4 מחקר כמותיות

מבוא לאנטומיה ופיזיולוגיה 
  א 2 של מערכות

אנטומיה ופיזיולוגיה של 
  א 2 מערכות הדיבור והשמיעה א'

  א 4 מבוא לנוירואנטומיה
  א 3 אודיולוגיה בסיסית א'

  א 4 אקוסטיקה
  ב 0 2אנגלית עד רמה מתקדמים 

 בלשנות לקלינאי תקשורת א' ב 2 בלשנות לקלינאי תקשורת ב'
 פונטיקה ופונולוגיה א' ב 3 פונטיקה ופונולוגיה ב'

אנטומיה ופיזיולוגיה של 
 מערכות הדיבור והשמיעה ב'

אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכות הדיבור  ב 2
 והשמיעה א'

  ב 2 בריאות האדם ומחלות ילדים
 אודיולוגיה בסיסית א' ב 3 אודיולוגיה בסיסית ב'

  ב 2 פסיכולוגיה התפתחותית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

  ב 2 של שפה ותקשורת

  ב 2 מחלות א.א.ג.
תכנות ייעודיות לניתוח 

  ב 2 נתונים במחקר

  ב 2 יסודות הגנטיקה
התפתחות  –התנסות קלינית 

  ב 1.5 שפה ודיבור טיפוסית

התנסות קלינית באודיולוגיה 
  ב 1.5 א'

   50 סה"כ קורסי חובה
   3 התנסות קלינית סה"כ

 
 תנאי מעבר משנה א' לב':

 
בכל קורסי לפחות  75של וממוצע  ,של שנה א'בה וההתנסות הקלינית קורסי החוציון עובר בכל 

 קלינית.ההתנסות כולל קורסי ה שנה א'החובה של 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 שנה ב' -חובות לימודים 
 

 תנאי קדם סמסטר נק"ז שם הקורס

תפיסת דיבור תקינה ובלקויי 
 א 2 שמיעה והפקתו א'

פונטיקה ופונולוגיה ב'; אנטומיה 
ופיזיולוגיה של מערכות הדיבור והשמיעה 

 ב'; אודיולוגיה בסיסית ב'

אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכות הדיבור  א 3 אודיולוגיה מתקדמת א'
 והשמיעה ב'; אודיולוגיה בסיסית ב'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר 
 מתקדמות

מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר  א 3
 כמותיות

 פונטיקה ופונולוגיה ב'; אקוסטיקה א 2 הפרעות שטף א'

הפרעות שפה ודיבור 
 במבוגרים א'

 א 2

מבוא להתפתחות שפה, דיבור ותקשורת; 
מבוא לנוירואנטומיה; אנטומיה 

ופיזיולוגיה של מערכות הדיבור והשמיעה 
 ב'

 פונטיקה ופונולוגיה ב' א 2 היגוי והפרעות היגוי א'
והפרעות שפה התפתחות 

 מבוא להתפתחות שפה, דיבור ותקשורת א 3 ותקשורת )אבחון וטיפול( א'

שפה בחברה רב תרבותית: 
  א 2 עברית וערבית

סוגיות אתיות בעבודת 
 קלינאי התקשורת

  א 2

התנסות קלינית הפרעות שפה 
  א 2.5 ודיבור כללית א'

התנסות קלינית באודיולוגיה 
 חלק א' –ב' 

  א 2.5

תפיסת דיבור תקינה ובלקויי 
 שמיעה והפקתו ב'

תפיסת דיבור תקינה ובלקויי שמיעה  ב 2
 והפקתו א'

אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכות הדיבור  ב 3 אודיולוגיה מתקדמת ב'
 אודיולוגיה מתקדמת א'והשמיעה ב'; 

 הפרעות שטף א' ב 2 הפרעות שטף ב'
הפרעות שפה ודיבור 

 במבוגרים ב'
 הפרעות שפה ודיבור במבוגרים א' ב 2

 היגוי והפרעות היגוי א' ב 2 היגוי והפרעות היגוי ב'
התפתחות והפרעות שפה 

 ותקשורת )אבחון וטיפול( ב'
התפתחות והפרעות שפה ותקשורת  ב 3

 )אבחון וטיפול( א'
 -מכשור באודיולוגיה 

 טכנולוגיה
אקוסטיקה; אנטומיה ופיזיולוגיה של  ב 2

 הדיבור והשמיעה ב'מערכות 

מערכות תחושתיות: ראייה 
 ושמיעה

 ב 2
מבוא לפסיכולוגיה לקלינאי תקשורת; 

מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר 
 כמותיות

בלשנות השוואתית: עברית 
 וערבית

  ב 2

התנסות קלינית הפרעות שפה 
 ודיבור כללית ב'

  ב 2.5

התנסות קלינית באודיולוגיה 
 חלק ב' –ב' 

  ב 2.5

   41 סי חובהרסה"כ קו
   10 התנסות קלינית סה"כ

 
 תנאי מעבר משנה ב' לג':

 
כולל חובה קורסי הבלפחות  75של וממוצע  ,בה וההתנסות הקליניתציון עובר בכל קורסי החו
 .קורסי ההתנסות הקלינית

 



 'שנה ג –ובות לימודים ח
 

 תנאי קדם סמסטר נק"ז שם הקורס
מכשירי שמיעה ושיקום 

 א 2 שמיעתי א'
אודיולוגיה מתקדמת ב'; מכשור 

 טכנולוגיה –באודיולוגיה 
  א 2 הפרעות קול א'

  א 2 ניתוח השיח

התפתחות והפרעות שפה ותקשורת  א 2 התפתחות שפה מאוחרת
 )אבחון וטיפול( ב'

 מבוא להתפתחות שפה, דיבור ותקשורת א 2 בליעה
אינטגרציה קלינית א' 

 סדנה –)אודיולוגיה( 
  א 1

אינטגרציה קלינית א' )שפה 
 א 1 סדנה -ודיבור( 

הפרעות שפה ודיבור במבוגרים ב'; 
התפתחות והפרעות שפה ותקשורת 
)אבחון וטיפול( ב'; התפתחות שפה 

 מאוחרת
התנסות קלינית לקויי שפה 

 ודיבור ילדים
  א 4

התנסות קלינית באודיולוגיה 
 חלק א' –ג' 

  א 4

ושיקום מכשירי שמיעה 
 מכשירי שמיעה ושיקום שמיעתי א' ב 2 שמיעתי ב'

הפרעות קול ב' )שיעור וסדנת 
 הפרעות קול א' ב 3 קול(

ניצני אוריינות ורכישת 
התפתחות והפרעות שפה ותקשורת  ב 2 הקריאה והכתיבה

 )אבחון וטיפול( ב'

: מתיאוריה ASDילדים עם 
 לטיפול

  ב 2

 ב 2 פסיכואקוסטיקה
לפסיכולוגיה לקלינאי תקשורת; מבוא 

מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר 
 כמותיות

אינטגרציה קלינית ב' )שפה 
 סדנה -ודיבור( 

 -אינטגרציה קלינית א' )שפה ודיבור(  ב 1
 סדנה

אינטגרציה קלינית ב' 
 –אינטגרציה קלינית א' )אודיולוגיה(  ב 1 סדנה -)אודיולוגיה( 

 סדנה
שפה התנסות קלינית לקויי 

 ודיבור מבוגרים
  ב 4

התנסות קלינית באודיולוגיה 
 חלק ב' –ג' 

  ב 4

   25 סה"כ קורסי חובה
   16 התנסות קלינית סה"כ

 
 תנאי מעבר משנה ג' לד':

 
בקורסי החובה כולל לפחות  75של וממוצע בה וההתנסות הקלינית, ציון עובר בכל קורסי החו

 קורסי ההתנסות הקלינית.
 

 

 

 

 



 שנה ד' –ובות לימודים ח
 

 תנאי קדם סמסטר נק"ז שם הקורס
  א 2 קשיי למידה ולקויות למידה

 מכשירי שמיעה ושיקום שמיעתי ב' א 2 סדנה במכשירי שמיעה
אינטגרציה קלינית ג' )שפה 

ודיבור ובליעה אצל מבוגרים( 
 סדנה -

 א 1
; בליעה; הפרעות שפה ודיבור במבוגרים ב'

 -ב' )שפה ודיבור( אינטגרציה קלינית 
 סדנה

אינטגרציה קלינית ג' 
 סדנה -)אודיולוגיה( 

 סדנה -אינטגרציה קלינית ב' )אודיולוגיה(  א 1

התנסות קלינית באודיולוגיה 
  א 4 ד'

התנסות קלינית ממוקדת 
)קול, גמגום, אבחונים, 

 אימוני שמיעה(
  א 4

   6 סה"כ קורסי חובה
   8 התנסות קלינית סה"כ

 
 

 תנאי המינימום לקבלת התואר:
 

 לפחות בכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים משוקללים(. 75ציון ממוצע 
 

 :המוצעים השנתיים להלן רשימה של הסמינרים

 סמסטר שנה נק"ז שם הסמינר
 א'+ב' ד-ג 4 סמינר באודיולוגיה ומדעי השמיעה
 א'+ב' ג 4 סמינר במדעי השפה, דיבור ובליעה

 
 
 

 
 הנחיות כלליות

 

 עובר.כל מקצוע בו השיג ציון סטודנט יקבל נקודות זכות ב 
 

 ב': -תנאי מעבר משנה א' ל  
לפחות בכל  75ציון עובר בכל קורסי החובה וההתנסות הקלינית של שנה א', וממוצע של 

 קורסי החובה של שנה א' כולל קורסי ההתנסות הקלינית.
 

  :'תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג 
לפחות בקורסי החובה  75עובר בכל קורסי החובה וההתנסות הקלינית, וממוצע של ציון 

 כולל קורסי ההתנסות הקלינית.
 

 ד' לשנה נאי מעבר משנה גת :' 
לפחות בקורסי החובה  75ציון עובר בכל קורסי החובה וההתנסות הקלינית, וממוצע של 

 כולל קורסי ההתנסות הקלינית.
 

 :תנאי הסף לקבלת התואר 
 לפחות בכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים משוקללים(. 75ציון ממוצע 

 
 גורר הפסקת  –( עוברבקורס הראשון הציון היה נכשל בקורס חובה חוזר )גם במידה ש

 .לימודים

 .ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת 


