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 2019אוגוסט 

 ' אלתלמידי שנה 
 תכנית המוסמך

 חוג לריפוי בעיסוקה

 לתכנית המוסמךברכותינו לקבלתך 
  

 "פשנת הלימודים תש-בחוג לריפוי בעיסוק 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לשני הסמסטרים , א' + ב'.יש להירשם  במסגרת הרישום הממוחשב      

 יש להירשם גם לסמסטר קיץ. -טר קיץהמעוניינים בקורסי הבחירה המוצעים בסמס

 

 . 27/10/2019ראשון ית תתחיל ביום הרשמ "פשנה"ל תש
 . 2019/01/30יתחילו ביום רביעי, הלימודים בתכנית המוסמך בחוג לריפוי בעיסוק 

 )יום הלימודים הקבוע הוא יום רביעי(.

 
 9.09.20122באינטרנט בתאריך יבוצע של תואר שני  שנה א' לקורסיהממוחשב הרישום 

 16:00-14:00בין השעות 
 
 לחצו כאןנמצאים באתר החוג, ה , מערכת השעות ורשימת הקורסיםפרטים על הרישום הממוחשבל

:  תחת הכותרת -לשונית "מידע נוסף" בעמוד הראשי בצד שמאל למטה באמצעות אתר החוג,ניתן גם להגיע לקישור 

 "פ.טפסי רישום למתקבלים תש

 למחרת בבוקר. 00:07ועד  22.00כל יום החל משעה בשינויים במערכת הרשמה/לערוך  ניתן יהיה תאריך הרישוםלאחר 

 למחרת.  08.00ועד  16.00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  3.11.2019ועד  06.10.2019-החל מ

לאחר מכן לא תהיה אפשרות לבצע הרשמה/שינויים נוספים במערכת  עד חצות בלבד.- 3.11.2019–ביום האחרון 

 .השעות

שינויים בקורסי ה/מהרשורך ביצוע לצ וב כשבוע לפני פתיחת סמסטר ב' תש"פ*המערכת הממוחשבת תיפתח ש

 סמסטר ב'.

או  8249250: בטלפונים הבאיםעל ידי נציגי אגף מערכות מידע   בכניסה לפורטלבבעיות הקשורות ניתן לקבל סיוע 

 התמיכה תינתן בטלפון. 08:00-16:00ה' בין השעות -בימים א' 8240856

 

ימים לפני  10את התשלום הראשון לאוניברסיטה  נא שימו לב! בכדי שתוכלו להירשם לקורסים, עליכם לשלם

ביצוע הרישום הממוחשב. המערכת הממוחשבת תחסום את הגישה לרישום לסטודנט שטרם שילם או 

 שתשלומו טרם נקלט במערכת.

 
באוניברסיטת  , מגדל אשכול30במצפור סמי עופר, קומה  23/10/19 ד' יתקיים ביום יום אוריינטציה לסטודנטים חדשים

 בעמוד האחרון בחוברת.ם נוספייש לאשר הגעה. פרטים  .9:30-13פה בין השעות חי

http://hw.haifa.ac.il/he/ot-inscription-forms
http://hw.haifa.ac.il/he/ot-inscription-forms
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 לפני הרישום לקורסים, להלן מספר נקודות חשובות: 

נעשה מאמץ לרכז את הלימודים ביום רביעי. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי הלימודים דורשים השקעה מעבר ליום זה.  .1

 .סיםחשוב לזכור כי הקדשת יום נוסף ללימודים תאפשר העמקה ובחירה רבה יותר של קור

סמסטר א' דורש הסתגלות, במיוחד לסטודנטים שסיימו את לימודי התואר הראשון לפני זמן רב. בבואך לבחור קורסי  .2

 הנדרש להשקעה בתזה או בפרויקט.  מאמץ הנדרש, כמו גם תכנון הזמןבחירה, מומלץ לשקול פיזור של ה

 מחקר, היוועצות ועבודה בקבוצות. במידה ונוצר חלון במערכת השעות, כדאי לנצלו עבור שעות ספרייה, 

 קורסים, פרונטליים, סמינרים וסדנאות מרוכזות.  –השנה נעשה מאמץ לפזר קורסים ולגוון במתכונת ההוראה  .3

 

 רישום לקורסים 

 

אתר מ רישום הממוחשבנחיות להקורסים וה רשימת  מידע לגבי מערכת השעות,הלהוריד את  יהיה יתןנ 22.08.2019מתאריך 

 forms-inscription-http://hw.haifa.ac.il/he/otבכתובת:  ריפוי בעיסוקלהחוג 

 שנה א'(. -יש לגלול לחלק התחתון של העמוד בכדי למצוא את הטפסים הרלוונטיים לתואר שני -)כשייפתח הדף 

 

 תש"פ –שנה א'  – טפסים לסטודנטים לתואר שני: תחת הכותרתבקישור הנ"ל  אשר יפורסמוהטפסים להלן רשימת 

 )ההנחיות זהות למסלול תזה ומסלול פרויקט( הנחיות לביצוע רישום ממוחשב .1

 שנה א' )מסלול תזה ומסלול פרויקט( – רשימת שעורים .2

 שנה א' )מסלול תזה ומסלול פרויקט( – מערכת שעות .3

 אגרת לתלמיד .4

 

 שימו לב: 

. על כל שינוי 9.10.20127 – תש"פינויים עד מועד תחילת שנה"ל הקורסים כפי שמופיעה באתר נתונה לש רשימת

 . תפורסם הודעה

 

 למסלול תזה ומסלול פרויקט:קורסי בחירה מחוגים אחרים 

 4 באפשרותכם לחפש בקטלוג הקורסים האוניברסיטאי ולהירשם באופן עצמאי לקורסי בחירה מחוגים אחרים מדרג/רמה

 )קורסי תואר שני(, בעיקר מתוך חוגים השייכים לפקולטה למדעי רווחה ובריאות ולפקולטה לחינוך. 

 רישום לקורסים מפקולטה אחרת מהפקולטה למדעי הרווחה הבריאות, דורש אישור מוועדת המוסמך.

 חשוב לבצע את החיפוש של הקורסים לפני מועד הרישום הממוחשב. 

"תחת הכותבת: שנתון וקטלוג < >" סטודנטים<< " www.haifa.ac.ilהאוניברסיטה בכתובת: מגיעים לקטלוג דרך אתר 

 "קטלוג קורסים תש"פ"  << קורסים" 

 .צו כאןלחלקישור ישיר לחיפוש קורסים מחוגים אחרים 

http://hw.haifa.ac.il/he/ot-inscription-forms
http://www.haifa.ac.il/
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
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ניתן לשלוח בקשה במייל למזכירות אם מצאתן קורס שאתן מתעניינות בו, ולא הצלחתן להירשם אליו דרך פורטל הרישום:  

 החוג שלנו ועל בסיס מקום פנוי.

, ורשמו במייל את שם הקורס, שם המרצה, מספר הקורס, בלבדאנא פנו אלינו לאחר הרישום הממוחשב, באמצעות מייל 

)לאחר הרישום  03.10.2019 -הבדיקה לזמינות הקורסים מחוגים אחרים תתבצע אחרי ה מס' ת.ז והשם שלכם.הסמסטר,  ו

 הממוחשב של החוגים האחרים(.  

 לכן להירשם, תקבלו על כך הודעה ממזכירות החוג . במידה ונאשר

 יים.לפנות ישירות למזכירויות החוגים האחרים בבירורים לגבי קורסים ומקומות פנו לאנא 

יש להעביר בקשה מסודרת למזכירות החוג באשר לקורס המבוקש. יש  – מאוניברסיטאות אחרותלגבי רישום לקורסי בחירה 

להגיש סילבוס עדכני של הקורס יחד עם לוגו של המוסד בו הקורס נלמד. קורסים אלו חייבים להיות ברמת לימודי מוסמך 

 ממוסד אקדמי מוכר. 

 

יום אוריינטציה  23//920110יתקיים ביום רביעי  פתש"לקראת פתיחת שנה"ל 

 :מפגש תלמידי שנה א' בתכנית המוסמך -

  , מגדל אשכול.30מצפור סמי עופר, קומה ב 09:30-12:00בשעות  :יתקיים פגשמה 

לראש החוג, מזכירת לימודי במסגרת המפגש תוכל/י להכיר את ראש החוג, יו"ר ועדת המוסמך, ע. מנהלית 

הנך תכנית. המוסמך וחלק מאנשי הסגל האקדמי.  כמו כן, תוכל/י לקבל אינפורמציה על אופי הלימודים ב

 מתבקש/ת להביא למפגש זה תמונת פספורט עדכנית במידה ולא מסרת עם השאלון האישי.

 יתקיים מפגש הכרות יחד עם יו"ר וועדת המוסמך.  12:00-13:00בשעה 

 

 9.10.20115עד לתאריך  המוסמךלאשר השתתפות ביום האוריינטציה מול מזכירת תכניות  ובהח

 MasterOT@univ.haifa.ac.ilבמייל: 

 : לידיעתכן

 מזכירת תכניות המוסמך, נוכחת במהלך השבוע במועדים הבאים: - שני ברגב' 

  08:30-16:00 נישיום  

  08:30-16:00יום רביעי  

 12:30-16:00יום חמישי  

 

 עדים הבאים:ו, האוניברסיטה תהיה סגורה במןלידיעתכ

 )חופשה מרוכזת כלל אוניברסיטאית(  01.09.2019עד  26.08.2019

 )חופשת חג סוכות( 21.10.2019עד  13.10.2019

 

 בברכת שנת לימודים פורייה,                                                                                                                          

 החוג לריפוי בעיסוק , עוזר מנהלי לראשאפרת נחמניגב'                                                                           

                                                                                                     החוג לריפוי בעיסוקגב' שני בר, מרכזת תכנית המוסמך,       

mailto:MasterOT@univ.haifa.ac.il

