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 2017אוגוסט 
 , החוג לריפוי בעיסוק שנה א -תכנית מוסמך –רשימת קורסים 

 חתשע"שנה"ל  - (ומסלול פרויקט )מסלול ב' )מסלול א'( מסלול תזה 
 

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

 יש להירשם גם לסמסטר קיץ. -המעוניינים בקורסי הבחירה המוצעים בסמסטר קיץ

 
 מסלול א' )תזה(

 'סמינריון אחד לפחותמחויבים להשלים במהלך לימודיהם  -עם תזה  -תלמידי מסלול א.  
 שנתייםשש"ס במהלך  30נדרשים להשלים  השיחלו לימודיהם בשנה"ל תשע" 'תלמידי מסלול א. 

 
 מסלול ב' )פרויקט(

 'סמינריונים. 2 לפחות לימודיהםמחויבים להשלים במהלך  -פרויקט -תלמידי מסלול ב 
 "שנתייםשש"ס במהלך  40נדרשים להשלים  התלמידי מסלול ב' שיחלו לימודיהם בשנה"ל תשע. 

 
 מחוגים אחרים:  קורסי בחירה

)קורסי תואר  4לחפש ולהירשם באופן עצמאי לקורסי בחירה מחוגים אחרים מדרג/רמה  באפשרותכםחשוב לזכור כי 
למדעי רווחה ובריאות ולפקולטה לחינוך. חשוב לבצע את החיפוש של  שני(, בעיקר מתוך חוגים השייכים לפקולטה

  הקורסים לפני מועד הרישום הממוחשב.
בכתובת: ברסיטה האוניניתן לערוך חיפוש בכלל הקורסים המוצעים באוניברסיטה.  מגיעים לקטלוג דרך אתר 

www.haifa.ac.il " >>ח"קטלוג קורסים תשע"  << "שימושי לסטודנטים"< > "סטודנטים" 
 

 שלנו עם הפרטים הבאים: שם החוג, הקורס ומספרואם מצאתן קורס שאתן מתעניינות בו, יש לפנות למזכירות החוג 
 . תקבלו על כך הודעה ממזכירות החוגכן להירשם, ל ונאשרבמידה ואת מספר הזהות שלכן. 

 
************************************** 

 הסבר להרכב מספרי הקורסים:
 320.4110א.01 :שמספרו " שיטות מחקר וסטטיסטיקה " קורס –לדוגמא 

 
 320 4 4110 א 01

מס' 
 קבוצה

מס'  סמסטר
 קורס

 דרג/רמה
 אקדמית

מס' 
 חוג

 

  (חתשע"שנה"ל ) מסלול תזה -א'שנה  – קורסיםרשימת 
 
 חובהקורסי 

 הערות שם הקורס מס' קורס
 :הבאים יםקורסכל ההירשם ליש ל

תיאוריות מודלים ומסגרות  320.4100.א01
 התייחסות בריפוי בעיסוק

 

  שיטות מחקר וסטטיסטיקה 320.4110.א01

מיומנויות לראיון וניתוח  320.4119.א01
 למתקדמים

 

 

רגיל בסטטיסטיקה ועיבוד ת 320.4108.ב01
  נתונים 

 

  סמינר הכנה לתזה 320.4120.ב01

http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
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)חובה לבחור אחד לפחות בשנה  .במהלך התואר כולו ללפחות סמינריון אחד םלמידי מסלול א' חייבים להירשת
 א'(

 קורסי בחירה
 הערות שם קורס מס' קורס

מהקליניקה למחקר ומה  320.4104.א01
 שבניהם

 

320.4151.א01 טכנולוגיה מסייעת   
 למתקדמים  

 

 שש"ס 2

ת  טכנולוגיה מסייע 320.4551.א01
 למתקדמים  

 מורחב

, בתוספת מפגשים 320.4151קורס המתקיים יחד עם קורס 
 שש"ס( 4מקוונים פעם בשבוע. )

עיבוד סנסורי, היבטים  320.4157.א01
 נוירופיזיולוגיים וקליניים

קורס שיינתן באופן מרוכז בארבעה ימי שישי בתחילת סמסטר 
 א' תשע"ח :

27.10.17 
03.11.17 
10.11.17 
17.11.17 

 
, לצרכי בפורטליש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם מופיעים 

 .רישום בלבד
  המוח ותפקוד האדם 320.4156.א01

320.4144.ב01 איתור ומניעה של בעיות  
 התפתחותיות בגיל הרך

יינתן במתכונת מרוכזת בין סמסטר א' לסמסטר ב' במועדים 
שני  . לקראת סוף סמסטר א' יתנו08.30-14.00הבאים בשעות 

 מפגשים נוספים. על מועדם תתפרסם הודעה נפרדת.
 

23.01.2018 
24.01.2017 
25.01.2018  

, לצרכי בפורטליש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם מופיעים 
 .רישום בלבד

 
מוח והתנהגות: תהליכים  320.4164.ב01

קוגניטיביים והשפעתם על 
 תפקוד

 סמינריון 

קידום עבודה עם הורים  320.4118.ב01
 וטיפול ממוקד במשפחה

 

 

הקורס יינתן במתכונת של אחת לשבועיים, בימי רביעי בשעה  ארגונומיה למתקדמים 320.4175.ב01
ביקורים באתרים מחוץ לאוניברסיטה )אך  2ויכללו   16.00

 -בקרבתה( בתאריכים שיתפרסמו בהמשך, ימים ראשון וחמישי
 ון הזמן.אנא קחו זאת בחשבון בתכנ

 
לחשוב סביבה לראות  320.4238.ק01

 הזדמנות בראי ההתפתחות
ב'  תום סמסטרזהו קורס שיינתן בסמסטר קיץ, מיד לאחר 

 ויינתן באופן מרוכז. תאריכים יפורסמו בהמשך. 
 

יש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם מופיעים באינטרנט, 
 .לצרכי רישום בלבד

 
 בפורטלם בתאריכים, יש להתעדכן שינויי יתכנו יםהקורס עד למועד פתיחת 

============================================================== 
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 (חתשע"שנה"ל ) מסלול פרויקט -א'שנה  – קורסיםרשימת 
 חובהקורסי 

 
 קורסי בחירה

 )חובה לבחור אחד לפחות בשנה א'( במהלך התואר כולו.  םסמינריוני 2 -ל םתלמידי מסלול ב' חייבים להירש
 

 הערות שם קורס מס' קורס
  מהקליניקה למחקר ומה שבניהם 320.4104.א01
320.4151.א01  טכנולוגיה מסייעת  למתקדמים   

 
 שש"ס 2

 טכנולוגיה מסייעת  למתקדמים   320.4551.א01
 מורחב

, בתוספת מפגשים 320.4151קורס המתקיים יחד עם קורס 
 שש"ס( 4עם בשבוע. )מקוונים פ

עיבוד סנסורי, היבטים  320.4157.א01
 נוירופיזיולוגיים וקליניים

קורס שיינתן באופן מרוכז בארבעה ימי שישי בתחילת 
 סמסטר א' תשע"ח :

27.10.17 
03.11.17 
10.11.17 
17.11.17 

, בפורטליש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם מופיעים 
 .לצרכי רישום בלבד

 סמינריון.  המוח ותפקוד האדם 320.4156.א01
גיל בסטטיסטיקה ועיבוד תר 320.4108.ב01

 נתונים 
 

 320.4164.ב01
 

מוח והתנהגות: תהליכים 
 קוגניטיביים והשפעתם על תפקוד

 סמינריון 

320.4175.ב01 הקורס יינתן במתכונת של אחת לשבועיים, בימי רביעי  ארגונומיה למתקדמים  
ביקורים באתרים מחוץ  2ויכללו   16.00בשעה 

לאוניברסיטה )אך בקרבתה( בתאריכים שיתפרסמו 
אנא קחו זאת בחשבון  -בהמשך, ימים ראשון וחמישי

 בתכנון הזמן.
 

320.4144.ב01 איתור ומניעה של בעיות  
 התפתחותיות בגיל הרך

יינתן במתכונת מרוכזת בין סמסטר א' לסמסטר ב' 
. לקראת סוף 08.30-14.00במועדים הבאים בשעות תשע"ח, 

סמסטר א' יתנו שני מפגשים נוספים. על מועדם תתפרסם 
 הודעה נפרדת.

 
23.01.2018 
24.01.2017 
25.01.2018  

, בפורטליש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם מופיעים 
 .לצרכי רישום בלבד

 הערות שם הקורס מס' קורס
  :הבאים יםקורסכל היש להירשם ל

 320.4100.א01
 

תיאוריות מודלים ומסגרות 
 יפוי בעיסוקהתייחסות בר

 

 320.4110.א01
 

  שיטות מחקר וסטטיסטיקה

מיומנויות לראיון וניתוח  320.4119א.01
 למתקדמים

 

 

 320.4174.ב01
 

פיתוח וניהול תוכניות התערבות 
 עדכניות בריפוי בעיסוק
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לחשוב סביבה לראות הזדמנות  320.4238.ק01
 בראי ההתפתחות

תום סמסטר יץ, מיד לאחר זהו קורס שיינתן בסמסטר ק
 תאריכים יפורסמו בהמשך. . ב'
 

, בפורטליש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם מופיעים 
 .לצרכי רישום בלבד

   
 

 בפורטליתכנו שינויים בתאריכים, יש להתעדכן  יםעד למועד פתיחת הקורס* 


