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אוגוסט 2020

רשימת קורסים – תכנית מוסמך -שנה א ,החוג לריפוי בעיסוק
מסלול תזה (מסלול א') ומסלול פרויקט (מסלול ב')  -שנה"ל תשפ"א

במסגרת הרישום הממוחשב יש להירשם לשני הסמסטרים  ,א'  +ב'.
המעוניינים בקורסי הבחירה המוצעים בסמסטר קיץ -יש להירשם גם לסמסטר קיץ.
מסלול א' (תזה)

 תלמידי מסלול א' -עם תזה  -מחויבים להשלים במהלך לימודיהם לפחות סמינריון אחד.
 תלמידי מסלול א' שיחלו לימודיהם בשנה"ל תש"פ נדרשים להשלים  30שש"ס במהלך שנתיים.

מסלול ב' (פרויקט)

 תלמידי מסלול ב' -פרויקט -מחויבים להשלים במהלך לימודיהם לפחות  2סמינריונים.
 תלמידי מסלול ב' שיחלו לימודיהם בשנה"ל תש"פ נדרשים להשלים  40שש"ס במהלך שנתיים.
קורסי בחירה מחוגים אחרים:
חשוב לזכור כי באפשרותכם לחפש ולהירשם באופן עצמאי לקורסי בחירה מחוגים אחרים מדרג/רמה ( 4קורסי תואר
שני) ,בעיקר מתוך חוגים השייכים לפקולטה למדעי רווחה ובריאות ולפקולטה לחינוך .חשוב לבצע את החיפוש של
הקורסים לפני מועד הרישום הממוחשב.
ניתן לערוך חיפוש בכלל הקורסים המוצעים באוניברסיטה .מגיעים לקטלוג דרך אתר האוניברסיטה בכתובת:
" >> www.haifa.ac.ilסטודנטים" <> "כל השירותים לסטודנט" >> "קטלוג קורסים תשפ"א"
לקישור ישיר לחיפוש קורסים מחוגים אחרים לחצו כאן
אם מצאתן קורס שאתן מתעניינות בו ,ולא הצלחתן להירשם אליו דרך פורטל הרישום ,יש לפנות למזכירות החוג
שלנו עם הפרטים הבאים :שם החוג ,הקורס ומספרו ,הסמסטר שבו מתקיים ,ואת מספר הזהות שלכן .במידה ונאשר
לכן להירשם ,תקבלו על כך הודעה ממזכירות החוג  .לקורסי בחירה מחוגים אחרים יש לפנות רק לאחר ה -3/10מועד
סיום הרישום של החוגים האחרים.

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

הסבר להרכב מספרי הקורסים:
לדוגמא – קורס " שיטות מחקר " שמספרו01 :א320.4102.
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רשימת קורסים – שנה א' -מסלול תזה (שנה"ל תשפ"א)
שם הקורס
מס' קורס
יש להירשם לכל הקורסים הבאים:
01א 320.4100.תיאוריות מודלים ומסגרות
התייחסות בריפוי בעיסוק
01א 320.4102.שיטות מחקר

קורסי חובה
יום ושעה

הערות

יום ד' 12-14

 2שש"ס

יום ד' 10-12

קורס שנתי  2שש"ס סה"כ.
מתקיים לסירוגין פעם בשבועיים

01ב320.4102.

שיטות מחקר

יום ד' 10-12

01א320.4119.

מיומנויות לראיון וניתוח
למתקדמים

יום ד' 16-18

 2שש"ס

01ב320.4108.
01א320.4126.

תרגיל בסטטיסטיקה ועיבוד
נתונים
סמינר הכנה לתזה

יום ד' 8-10

 2שש"ס

יום ד' 10-12

קורס שנתי  2שש"ס סה"כ .סמינריון.
מתקיים לסירוגין פעם בשבועיים

01ב320.4126.

סמינר הכנה לתזה

יום ד' 10-12

קורסי בחירה
תלמידי מסלול א' חייבים להשלים סמינריון אחד לפחות במהלך התואר כולו.
(חובה לבחור אחד לפחות בשנה א')
מס' קורס
01א320.4156.

שם הקורס
המוח ותפקוד האדם

01א320.4192.

למידה מוטורית בבריאות
ובחולי
איתור ומניעת בעיות
התפתחותיות בגיל הרך
משחק ומשחקיות

01א320.4144.
01א320.4601.

יום ושעה
יום ד' 8-10
יום ד' 14-16

 2שש"ס

יום ד' 8-10

 2שש"ס

יום שני – 8:30-16:30 - 1.2.2021
יום שישי – 8:30-13:30 - 5.2.2021
יום שני – 8:30-16:30 - 22.2.2021
יום רביעי – 8:30-13:30 - 24.2.2021

יינתן במתכונת
מרוכזת בין סמסטר
א' לסמסטר ב'.
 2שש"ס
מוגבל ל 8-סטודנטים

יש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם
מופיעים בפורטל ,לצרכי רישום
בלבד.
01א320.4605.

הפרעות קשב וריכוז לאורך
מעגל החיים

01א320.4118.

קידום עבודה עם הורים
וטיפול ממוקד במשפחה

הערות
 2שש"ס .סמינריון

יום ד׳ 9:00-15:00 - 3.2.2021 -
יום ד׳ 9:00-15:00 - 10.2.2021 -
יום ו׳ 8:30-13:00 - 12.2.2021 -
יום ד׳ 9:00-15:00 - 17.2.2021 -

יינתן במתכונת
מרוכזת בין סמסטר
א' לסמסטר ב'.
 2שש"ס

יש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם
מופיעים בפורטל ,לצרכי רישום
בלבד.
יום ד' 14-16

 2שש"ס
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01א320.4603.

טיפול מרחוק במקצועות
הבריאות :חשיבה קלינית
וטכנולוגיות

01ב320.4157.

עיבוד סנסורי ,היבטים
נוירופיזיולוגיים וקליניים
מוח והתנהגות :תהליכים
קוגניטיביים
האדם האוטיסט לאורך
מעגל החיים :ליקויים,
עוצמות והשתתפות

01ב320.4164.
01ק320.4236.

 2שש"ס

יום א' 8:30-14:00 -25.10.20
יום ב' ( 20:00-21:30 -2.11.20מרצה
אורחת מחו"ל)
יום א' 8:30-14:30 -15.11.20
יום ה' 12:00-17:00 -26.11.20
יום ה' 13:00-17:00 -10.12.20
בימי ב' ה 23.11.20-וה30.11.20-
 17:00-18:30התייעצויות עם המרצה
לגבי מטלת הסיכום ,בקבוצות
קטנות ,על פי הצורך.
 2שש"ס .סמינריון
יום ד' 12-14
יום ד' 14-16

 2שש"ס

יום א'08:00-14:00 ,11.7.2020 -
יום ב'08:00-14:00 ,12.7.2020 -
יום א'08:00-14:00 ,25.7.2020 -
יום ב'08:00-14:00 ,26.7.2020 -

יינתן במתכונת
מרוכזת בסמסטר קיץ
באופן מקוון בזום.
 2שש"ס.
מוגבל ל 16-מקומות
בלבד.
זהו קורס שיינתן
באופן מרוכז
בסמסטר קיץ.

יום א' , 4.7.21 -שעות 8-14
יום ב' , 5.7.21 -שעות 8-14
יום ג' , 6.7.21 -שעות 8-14
יום ד' , 7.7.21 -שעות 8-14
יום ה' , 8.7.21 -שעות 8-12

01ק320.4238.

לחשוב סביבה לראות
הזדמנות בראי ההתפתחות

01ק320.4114.

טכנולוגיות בריאות ניידות
להערכה והתערבות

תאריכים יפורסמו בהמשך.

01ק320.4602.

הגישה הרב צוותית במחלות
אקסטרה פירמידאליות

יום א' 08:00-15:00 ,11.7.2020
יום ב' 08:00-15:00 ,12.7.2020
יום ג' ( 15:00-18:00 ,13.7.2020נתון
לשינויים)
יום ד' 08:00-15:00 ,28.7.2020

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

מוגבל ל 8 -סטודנטים
מהחוג .נלמד יחד עם
החוגים הפרעות
בתקשורת
ופיזיותרפיה.
 2שש"ס
 2שש"ס
יש להתעלם מזמני
הרישום כפי שהם
בפורטל,
מופיעים
לצרכי רישום בלבד.
זהו קורס שיינתן
באופן מרוכז
בסמסטר קיץ.
 2שש"ס

**עד למועד פתיחת הקורס יתכנו שינויים בתאריכים ,יש להתעדכן בפורטל
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רשימת קורסים – שנה א' -מסלול פרויקט (שנה"ל תשפ"א)
קורסי חובה
שם הקורס
מס' קורס
יש להירשם לכל הקורסים הבאים:
תיאוריות מודלים ומסגרות
01א320.4100.
התייחסות בריפוי בעיסוק
שיטות מחקר
01א320.4102.

הערות

יום ושעה
יום ד' 12-14

 2שש"ס

יום ד' 10-12

קורס שנתי  2שש"ס סה"כ.
מתקיים לסירוגין פעם בשבועיים

01ב320.4102.

שיטות מחקר

יום ד' 10-12

01א320.4119.

מיומנויות לראיון וניתוח
למתקדמים

יום ד' 16-18

 2שש"ס

01א320.4127.

סמינר הכנה לפרויקט

יום ד' 10-12

01ב320.4127.

סמינר הכנה לפרויקט

יום ד' 10-12

קורס שנתי  2שש"ס סה"כ.
סמינריון.
מתקיים לסירוגין פעם בשבועיים

קורסי בחירה
תלמידי מסלול ב' חייבים להירשם ל 2 -סמינריונים לפחות במהלך התואר כולו.
(חובה לבחור אחד לפחות בשנה א')
מס' קורס
01א320.4156.

שם הקורס
המוח ותפקוד האדם

01א320.4192.

למידה מוטורית בבריאות
ובחולי
איתור ומניעת בעיות
התפתחותיות בגיל הרך
משחק ומשחקיות

01א320.4144.
01א320.4601.

יום ושעה
יום ד' 8-10
יום ד' 14-16

 2שש"ס

יום ד' 8-10

 2שש"ס

יום שני – 8:30-16:30 - 1.2.2021
יום שישי – 8:30-13:30 - 5.2.2021
יום שני – 8:30-16:30 - 22.2.2021
יום רביעי – 8:30-13:30 - 24.2.2021

יינתן במתכונת
מרוכזת בין סמסטר
א' לסמסטר ב'.
 2שש"ס
מוגבל ל 8-סטודנטים

יש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם
מופיעים בפורטל ,לצרכי רישום
בלבד.
01א320.4605.

הפרעות קשב וריכוז לאורך
מעגל החיים

01א320.4118.

קידום עבודה עם הורים
וטיפול ממוקד במשפחה

הערות
 2שש"ס .סמינריון

יום ד׳ 9:00-15:00 - 3.2.2021 -
יום ד׳ 9:00-15:00 - 10.2.2021 -
יום ו׳ 8:30-13:00 - 12.2.2021 -
יום ד׳ 9:00-15:00 - 17.2.2021 -

יינתן במתכונת
מרוכזת בין סמסטר
א' לסמסטר ב'.
 2שש"ס

יש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם
מופיעים בפורטל ,לצרכי רישום
בלבד.
יום ד' 14-16

 2שש"ס
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01א320.4603.

טיפול מרחוק במקצועות
הבריאות :חשיבה קלינית
וטכנולוגיות

01ב320.4157.

עיבוד סנסורי ,היבטים
נוירופיזיולוגיים וקליניים
מוח והתנהגות :תהליכים
קוגניטיביים
האדם האוטיסט לאורך
מעגל החיים :ליקויים,
עוצמות והשתתפות

01ב320.4164.
01ק320.4236.

 2שש"ס

יום א' 8:30-14:00 -25.10.20
יום ב' ( 20:00-21:30 -2.11.20מרצה
אורחת מחו"ל)
יום א' 8:30-14:30 -15.11.20
יום ה' 12:00-17:00 -26.11.20
יום ה' 13:00-17:00 -10.12.20
בימי ב' ה 23.11.20-וה30.11.20-
 17:00-18:30התייעצויות עם המרצה
לגבי מטלת הסיכום ,בקבוצות
קטנות ,על פי הצורך.
 2שש"ס .סמינריון
יום ד' 12-14
יום ד' 14-16

 2שש"ס

יום א'08:00-14:00 ,11.7.2020 -
יום ב'08:00-14:00 ,12.7.2020 -
יום א'08:00-14:00 ,25.7.2020 -
יום ב'08:00-14:00 ,26.7.2020 -

יינתן במתכונת
מרוכזת בסמסטר קיץ
באופן מקוון בזום.
 2שש"ס.
מוגבל ל 16-מקומות
בלבד.
זהו קורס שיינתן
באופן מרוכז
בסמסטר קיץ.

יום א' , 4.7.21 -שעות 8-14
יום ב' , 5.7.21 -שעות 8-14
יום ג' , 6.7.21 -שעות 8-14
יום ד' , 7.7.21 -שעות 8-14
יום ה' , 8.7.21 -שעות 8-12

01ק320.4238.

לחשוב סביבה לראות
הזדמנות בראי ההתפתחות

01ק320.4114.

טכנולוגיות בריאות ניידות
להערכה והתערבות

תאריכים יפורסמו בהמשך.

01ק320.4602.

הגישה הרב צוותית במחלות
אקסטרה פירמידאליות

יום א' 08:00-15:00 ,11.7.2020
יום ב' 08:00-15:00 ,12.7.2020
יום ג' ( 15:00-18:00 ,13.7.2020נתון
לשינויים)
יום ד' 08:00-15:00 ,28.7.2020

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

מוגבל ל 8 -סטודנטים
מהחוג .נלמד יחד עם
החוגים הפרעות
בתקשורת
ופיזיותרפיה.
 2שש"ס
 2שש"ס
יש להתעלם מזמני
הרישום כפי שהם
מופיעים בפורטל,
לצרכי רישום בלבד.
זהו קורס שיינתן
באופן מרוכז
בסמסטר קיץ.
 2שש"ס

**עד למועד פתיחת הקורס יתכנו שינויים בתאריכים ,יש להתעדכן בפורטל
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