תכנית מוסמך בריפוי בעיסוק  -מסלול עם תזה – תש"פ
סמסטר א'  -מסלול עם תזה  ,שנה א'
ימי ד'
שעות
08-10

10-12

שש"ס

1

1
12-14

2

שעורי חובה

שש"ס
2

המוח ותפקוד האדם
320.4156
פרופ' בתיה אנגל-יגר

2

האדם האוטיסט לאורך
מעגל החיים :ליקויים,
עוצמות והשתתפות
(מוגבל ל 16 -סטודנטים)
320.4236
ד"ר עינת גל

שיטות מחקר
320.4102
(פעם בשבועיים לסירוגין)
ד"ר רחלי קיצוני
סמינר הכנה לתזה – שנתי
320.4126
(פעם בשבועיים לסירוגין)
ד"ר עינת גל
תיאוריות ,מודלים ומסגרת
התייחסות בריפוי בעיסוק
320.4100
ד"ר רחלי קיצוני

14-16
2

16-18

סה"כ
חובה

2

 4שש"ס

אפשרויות בחירה

2-8
שש"ס

למידה מוטורית בבריאות
ובחולי :היבטים תאורטיים
ויישומיים
320.4192
ד"ר גלית יוגב
מוח והתנהגות :תהליכים
קוגניטיביים
320.4164
פרופ' נעמי יוסמן

קורסי בחירה מרוכזים:
עיבוד סנסורי ,היבטים נוירופיזיולוגיים וקליניים
(קורס בחירה 2 ,שש"ס)
 320.4157פרופ' בתיה אנגל יגר
הקורס יינתן במתכונת מרוכזת של  4ימי שישי בתחילת סמסטר א'
כדלהלן:

1.11.2019
8.11.2019
15.11.2019
22.11.2019

------------------------------------------ ------------------

משחק ומשחקיות :ראיה התפתחותית רב תחומית
(קורס בחירה  2שש"ס)
 320.4601גב' מיכל ויסמן
יחד עם הפרעות בתקשורת ופיזיותרפיה
מוגבל ל 8-סטודנטים מהחוג לריפוי בעיסוק
יינתן במתכונת מרוכזת בין סמסטר א' לסמסטר ב' בתאריכים:
ימי רביעי –  – 4.3.2020 + 26.2.2020בין השעות 08:30-16:30
ימי שישי –  – 6.3.2020 + 28.2.2020בין השעות 08:30-13:30
------------------------------------------------------------

הפרעות אכילה
(קורס בחירה 2 ,שש"ס)
 320.4134ד"ר עדי שטרן
קורס שיינתן באופן מרוכז בחופשת סמסטר א' בתאריכים:
יום רביעי 8:30-14:30 - 5.2.20 -
יום רביעי 8:30-14:30 - 12.2.20 -
יום שישי 8:30-13:00 - 14.2.20 -
יום רביעי 8:30-14:30 - 19.2.20 -

סמסטר ב'  -מסלול עם תזה  -שנה א'
ימי ד'
שעות
08-10

10-12

שש"ס

שעורי חובה

2

סטטיסטיקה ועיבוד
נתונים
( 320.4108חדר מחשבים)
ד"ר טל קרסובסקי

1

1

שש"ס

אפשרויות בחירה

שיטות מחקר
320.4102
(פעם בשבועיים לסירוגין)
ד"ר רחלי קיצוני
סמינר הכנה לתזה  -שנתי
320.4126
(פעם בשבועיים לסירוגין)
ד"ר עינת גל

12-14

2

14-16

2

16-18

2

מיומנויות לראיון וניתוח
למתקדמים
320.4119
ד"ר נעמי שרויאר

18-20

1

שילוב בין המחקר
לקליניקה
320.4201
ד"ר נעמי שרויאר
קורס חובה למסלול
המואץ למ"א בלבד

סה"כ
חובה

 6-7שש"ס

 2-4שש"ס

עבודה שיתופית עם
משפחות
320.4118
ד"ר ליאת גפני לכטר
טכנולוגיות מתקדמות
בשיקום
320.4151
ד"ר רחלי קיצוני

קורס בחירה מרוכזים סמסטר קיץ
לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות –  2שש"ס
מספר 320.4238
בהנחיית גב' מיכל וייסמן (בשיתוף עם החוג לפיזיותרפיה והחוג
להפרעות בתקשורת).
מוגבל ל 8 -סטודנטים מהחוג לריפי בעיסוק
זהו קורס שיינתן בסמסטר קיץ ,מיד לאחר תום סמסטר ב' ויינתן באופן
מרוכז בתאריכים הבאים:
יום שישי 08:30-13:30 – 26.6.2020 -
יום ראשון 08:30-14:30 – 28.6.2020 -
יום שני 08:30-14:00 – 29.6.2020 -
יום רביעי 08:30-14:00 – 1.7.2020 -
יום חמישי 08:30-12:00 – 2.7.2020 -
------------------------------------------------------------

טכנולוגיות בריאות ניידות להערכה והתערבות
(קורס בחירה 2 ,שש"ס)
 320.4114גב' יסמין פלברבאום קורן
זהו קורס שיינתן בסמסטר קיץ ,באופן מרוכז בתאריכים הבאים:
( 8:30-11:45 - 7.8.20יום ו')
( 8:30-13:45 - 11.8.20יום ג')
( 8:30-13:45 - 18.8.20יום ג')
( 8:30-13:00 - 21.8.20יום ו')

תכנית מוסמך בריפוי בעיסוק  -מסלול עם פרויקט  -שנה א' תש"פ
סמסטר א'  ,מסלול פרויקט  ,שנה א'
ימי ד'
שעות
08-10

שש"ס

חובה

10-12

1

שיטות מחקר וסטטיסטיקה
320.4110
(פעם בשבועיים לסירוגין)
ד"ר רחלי קיצוני

1
12-14

2

14-16

2

המוח ותפקוד האדם
320.4156
פרופ' בתיה אנגל-יגר

2

האדם האוטיסט לאורך מעגל
החיים :ליקויים ,עוצמות
והשתתפות
(מוגבל ל 16 -סטודנטים)
320.4236
ד"ר עינת גל

סמינר הכנה לפרויקט -שנתי
320.4217
ד"ר אלכסנדרה סעד
(פעם בשבועיים לסירוגין)
תיאוריות ,מודלים ומסגרות
התייחסות בריפוי בעיסוק
320.4100
ד"ר רחלי קיצוני

2

16-18

סה"כ

שש"ס

2

4
שש"ס

אפשרויות בחירה

2-8
שש"ס

למידה מוטורית בבריאות ובחולי:
היבטים תאורטיים ויישומיים
320.4192
ד"ר גלית יוגב
מוח והתנהגות :תהליכים
קוגניטיביים
320.4164
פרופ' נעמי יוסמן

קורסי בחירה מרוכזים:
עיבוד סנסורי ,היבטים נוירופיזיולוגיים וקליניים
(קורס בחירה 2 ,שש"ס)
 320.4157פרופ' בתיה אנגל יגר
הקורס יינתן במתכונת מרוכזת של  4ימי שישי בתחילת סמסטר א'
כדלהלן:

1.11.2019
8.11.2019
15.11.2019
22.11.2019

------------------------------------------------------------

משחק ומשחקיות :ראיה התפתחותית רב תחומית
(קורס בחירה  2שש"ס)
 320.4601גב' מיכל ויסמן
יחד עם הפרעות בתקשורת ופיזיותרפיה
מוגבל ל 8-סטודנטים מהחוג לריפוי בעיסוק
יינתן במתכונת מרוכזת בין סמסטר א' לסמסטר ב' בתאריכים:
ימי רביעי –  – 4.3.2020 + 26.2.2020בין השעות 08:30-16:30
ימי שישי –  – 6.3.2020 + 28.2.2020בין השעות 08:30-13:30
------------------------------------------------------------

הפרעות אכילה
(קורס בחירה 2 ,שש"ס)
 320.4134ד"ר עדי שטרן
קורס שיינתן באופן מרוכז בחופשת סמסטר א' בתאריכים:
יום רביעי 8:30-14:30 - 5.2.20 -
יום רביעי 8:30-14:30 - 12.2.20 -
יום שישי 8:30-13:00 - 14.2.20 -
יום רביעי 8:30-14:30 - 19.2.20 -

סמסטר ב'  ,מסלול פרויקט ,שנה א'
ימי ד'
שעות
08-10

שש"ס

חובה

אפשרויות בחירה
שש"ס
תרגיל בסטטיסטיקה ועיבוד
נתונים
2
320.4108
ד"ר טל קרסובסקי

10-12
1

1

שיטות מחקר
וסטטיסטיקה
320.4110
(פעם בשבועיים לסירוגין)
ד"ר רחלי קיצוני
סמינר הכנה לפרוייקט-
שנתי
320.4217
ד"ר אלכסנדרה סעד
(פעם בשבועיים לסירוגין)

12-14
2

14-16
2

16-18
2
סה"כ

 4שש"ס

מיומנויות לראיון וניתוח
למתקדמים
320.4119
ד"ר נעמי שרויאר
2-6
שש"ס

עבודה שיתופית עם משפחות
320.4118
ד"ר ליאת גפני לכטר
טכנולוגיות מתקדמות בשיקום
320.4151
ד"ר רחלי קיצוני

קורס בחירה מרוכזים סמסטר קיץ
לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות –  2שש"ס
מספר 320.4238
בהנחיית גב' מיכל וייסמן (בשיתוף עם החוג לפיזיותרפיה והחוג
להפרעות בתקשורת).
מוגבל ל 8 -סטודנטים מהחוג לריפי בעיסוק
זהו קורס שיינתן בסמסטר קיץ ,מיד לאחר תום סמסטר ב' ויינתן באופן
מרוכז בתאריכים הבאים:
יום שישי 08:30-13:30 – 26.6.2020 -
יום ראשון 08:30-14:30 – 28.6.2020 -
יום שני 08:30-14:00 – 29.6.2020 -
יום רביעי 08:30-14:00 – 1.7.2020 -
יום חמישי 08:30-12:00 – 2.7.2020 -
------------------------------------------------------------

טכנולוגיות בריאות ניידות להערכה והתערבות
(קורס בחירה 2 ,שש"ס)
 320.4114גב' יסמין פלברבאום קורן
זהו קורס שיינתן בסמסטר קיץ ,באופן מרוכז בתאריכים הבאים:
( 8:30-11:45 - 7.8.20יום ו')
( 8:30-13:45 - 11.8.20יום ג')
( 8:30-13:45 - 18.8.20יום ג')
( 8:30-13:00 - 21.8.20יום ו')

