הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
החוג לריפוי בעיסוק -תכנית מבח"ר
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
Occupational Therapy Department, Mivchar Program

מערכת שעות  -שנה א' סמסטר א'
שנה"ל תשפ"א 2020-2021
יום
שעה

ראשון

8:30 – 10:00

10:15 – 11:45

12:00 – 13:30

שני
מבוא לריפוי
בעיסוק א' -
שיעור
320.1423
גב' סו סלע
גב' מיה דבורק

שיעורי השלמה

13:30 – 11:00
מדעים א'
320.1400
ד"ר זהבית קריב
ענבל

שלישי

רביעי

חמישי

8:30-10:45

פיזיולוגיה
320.1402
יום למידה
320.1448

ד"ר ניר ויצמן
שיעורי השלמה
11:00-12:30

פעילויות
טיפוליות
320.1461.01
320.1461.02
גב' נורית מזרחי
גב .עופרה
אלטרס
קריאה
ביבליוגרפית
ד"ר גלית יוגב
זליגמן
320.1438

מבוא לריפוי
בעיסוק א' -
תרגיל
גב' סו סלע
גב' נורית מזרחי
320.1481.01
320.1481.02

13:00 – 11:30

מבוא לסוציולוגיה
גב .גלית ברקת
דניאלי
320.1416

אנגלית
15:45 – 13:30

13:45 – 15:15

מבוא
פסיכולוגיה
ד"ר עומר לנס
320.1415

15:30 – 17:00

מדעים ב'
ד"ר נילי מדר

מיומנויות מחשב
גב' אירן פיש

אנטומיה
גב .פולה ויסמן

320.1405

320.1434

320.1401
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מערכת שעות  -שנה א' סמסטר ב'
שנה"ל תשפ"א 2020-2021
יום א'

10:00–8:30

יום ב'

מבוא לריפוי בעיסוק ב'
שיעור
גב' סו סלע
גב' מיה דבורק
320.1484

יום ג'

יום למידה
320.1449

יום ד'

יום ה'

10:45 – 8:30

8:30-10:45
טכנולוגיה של
חומרים
קבוצה א'
320.1453.01
גב' קרן אלסברג
תומר

פיזיולוגיה
ד"ר ניר ויצמן
320.1403

11:45–10:15
12:30 -10:15

13:30–12:00

פעילויות טיפוליות
גב' נורית מזרחי
גב .עופרה אלטרס
320.1471.01
320.1471.02
14:15 -12:45
נוירו-פיזיולוגיה
נוירו-אנטומיה
ד"ר ניר ויצמן
320.1408

אנגלית

15:15–13:45

17:00–15:30

12:30 – 11:00
מבוא לריפוי
בעיסוק ב' -
תרגיל
גב' נורית מזרחי
גב' סו סלע
320.1485.01
320.1485.02

16:00 – 14:30
פסיכולוגיה
התפתחותית
320.1418
ד"ר עומר לנס

13:15 – 11:00
טכנולוגיה של
חומרים
קבוצה ב'
גב' קרן אלסברג
תומר
320.1453.02

15:45 – 13:30
אנטומיה הומנית
גב .פולה ויסמן
320.1406
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