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ברכותינו לקבלתך ללימודי התואר הראשון בחוג 

 גפ"לריפוי בעיסוק שנת הלימודים תש
 

 22.01.2023' אויסתיים ביום  23.10.2022יפתח ביום א',  ג"תשפסמסטר א' 

 20.06.2022' גויסתיים ביום  28.02.2023', גיפתח ביום  ג"פסמסטר ב' תש

 מפגש אוריינטציה

 12:00בשעה  19.10.2022 רביעי,ביום שיתקיים מפגש אוריינטציה ל ן/אנו מתכבדים להזמינכם

  באוניברסיטת חיפה.

פי הלימודים בחוג לריפוי אינפורמציה על או החוג ולקבלסגל להכיר את  ותוכל זה במסגרת מפגש

 נוכחותכם במפגש זה חשובה מאוד! .בעיסוק

 מכינה במדעים

על מנת להקל על השתלבותך בלימודי המדעים המתקיימים במהלך שנה א', אנו מקיימים סדנת 

 בנפרד.. מידע על המכינה יפורסם 18.10.2022-20.10.2022בין התאריכים מכינה במדעים 
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 . יש לקרוא את המידע ביסודיות

 

 

 

 

 מופיע באתר החוג: גתשפ"הקשור לרישום הממוחשב לקורסים לשנה"ל  המידעל כ

 במסגרת הרישום הממוחשב. )קובץ נוכחי(. םנדרש/ת להירשרשימת הקורסים אליהם הנך  .1

 מערכת שעות אשר יכולה לסייע בהבנת ובבניית מערכת הלימודים בחוג  .2

 הנחיות לביצוע הרישום הממוחשב .3

דית וללא את נוהל החיסונים מיליישם להתחיל  יש -נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות  .4

להשתלבות בימי הלמידה בשנה א'  מפורש תנאי החיסונים הוא, מאחר והשלמת נוהל דיחוי

 בקורס "מבוא לריפוי בעיסוק". קבלת ציון עובר ו

 

ולא סיימת תואר מלא, עלייך להודיע על כך בדחיפות  באוניברסיטת חיפההערה: אם למדת בעבר 

ורסי שנה א' למזכירות החוג. לאינפורמציה זו יש השלכה על קביעת זמני הרישום הממוחשב שלך לק

 בחוג לריפוי בעיסוק.

 

 

   16:00-14:00 בין השעות  18.9.22 בתאריך באינטרנטיבוצע  שנה א' לקורסיהממוחשב הרישום 

בקישור  ניתן למצוא גם באתר החוג לריפוי בעיסוק , מערכת השעות ורשימת הקורסיםפרטים על הרישום הממוחשבל

 forms-inscription-http://hw.haifa.ac.il/ot הבא:

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

 בבוקר.

 למחרת . 8:00ועד  16:00לשינויים כל יום משעה המערכת תהיה פתוחה  30.10.22ועד  29.9.22מהחל 

 .דבלעד חצות ב 30.10.22המערכת תהיה פתוחה לשינויים בתאריך  ביום האחרון

"30.10.22 – גתאריך אחרון לבצע רישום/שינויים במערכת השעות לסמסטר א' תשפ 

 הרשמה/שינויים בקורסי סמסטר ב'.*המערכת הממוחשבת תיפתח שוב כשבוע לפני פתיחת סמסטר ב' לצורך ביצוע 

"יתפרסם בסמוך לפתיחת סמסטר ב'.-גתאריך אחרון לבצע רישום/שינויים במערכת השעות לסמסטר ב' תשפ  

 .'לא ניתן לבטל רישום לקורסים שהתקיימו בסמסטר א', במהלך תקופת השינויים של סמסטר ב 

 או  8249250-04: בטלפונים הבאיםעל ידי נציגי אגף מערכות מידע  בכניסה לפורטלבבעיות הקשורות ניתן לקבל סיוע 

04-8240856 'התמיכה תינתן בטלפון.20:00-8:00ה' בין השעות -בימים א . 

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

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

 ניתן להסדיר את התשלום בכרטיס אשראי באתר האוניברסיטה. טרם נקלט במערכת.

http://hw.haifa.ac.il/ot-inscription-forms


 

 

 Abba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 3498838 199|      3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

  972-4-800000  |        i@univ.haifa.ac.il  |        https://hw.haifa.ac.il  

  

 

 בברכת שנה טובה ושנת לימודים פורייה,

 לראש החוג גב' אפרת נחמני, עוזרת מנהלית

 , מרכזת תוכניות תואר ראשוןדיקלה שמילוביץגב' 

 החוג לריפוי בעיסוק
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 בניית מערכת השעות לשנה א' 

 

 ניתנת לשינויים. ולאתוכנית הלימודים של החוג לריפוי בעיסוק לשנה א' קבועה 

 

 ב' וכן -: במועד הרישום יש להירשם לכל קורסי החובה בסמסטר א' ובניית מערכת השעות

 ברשימת הקורסים. לסדנאותולקבוצות התרגיל 

, מס' 320 לריפוי בעיסוק המופיעות ברשימת הקורסים )מס' החוגהרישום צריך להתבצע לפי ההנחיות 

 (.2מסלול 

 

 סטודנט החייב בלימודי אנגליתל רישום לקורסי אנגלית: 

 בזמן הרישום הממוחשב תיפתח לשונית לרישום לקורסי האנגלית. יש להירשם על פי הרמה הנדרשת.

הינה תנאי מפורש להמשך הלימודים ולקבלת תואר  עד סוף שנה א'השלמת חובות האנגלית לידיעתך, 

 בוגר אוניברסיטה.

  מדעי החברה קורסילרישום : 

-ביום הרישום הממוחשב חובה להירשם לשני קורסי מדעי החברה, שהם קורסים כלל

 :מתוקשבים אוניברסיטאיים

 נ"ז(  2) 320.1122קורס "מבוא לסוציולוגיה" בסמסטר א' שמספרו 

 נ"ז(  2) 320.1115קורס "מבוא לפסיכולוגיה" בסמסטר ב' שמספרו 

על מנת  שני הקורסים מתוקשבים, כלומר אין להם זמן מוגדר במערכת ואין בהם שיעורים פרונטליים.

לצפות בתכני הקורסים, עליכם להיכנס אליהם באמצעות הקישור להוראה מתוקשבת באתר 

 האוניברסיטה. 

בוגר האוניברסיטה  תואר לקבלתמפורש  תנאי ההינ 60בציון עובר  רהמדעי החבקורסי  השלמת

 .של התואר הסופי בציון הממוצע וישוקלל והציונים שיושגו בהם

 

 תקשורת /אשכול קיימות/מדעי הנתונים/יזמות/במסגרת תוכנית דרך הרוח בחירה ירישום לקורס

 הנלמדים והתחומים המדעים בכל והעשרה הרחבה לימודי מערך ליצור בכדי :דיגיטלית מעשית

 בהיקף קורסים 1-2 ללמוד הראשון בחוג לריפוי בעיסוק התואר תלמידי נדרשים ,חיפה באוניברסיטת

 2שני קורסים בהיקף של  אונ"ז  4התוכנית )דהיינו, קורס אחד בהיקף של  במסגרת, נ״ז 4 של כולל

 .נ"ז כל אחד(

https://eshcolot.haifa.ac.il/?csrt=15139838374708937071  

https://eshcolot.haifa.ac.il/?csrt=15139838374708937071
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להירשם לקורסי  מומלץ בחוג לריפוי בעיסוק,בתוכנית הלימודים המעשית  ההכשרה תקופות בשל

 הבחירה במועדים הבאים בלבד:

  שנה א' סמסטר קיץ בלבד. , ו/אושנה א' סמסטר ב'  ו/או  ,א' סמסטר א' שנה

בוגר האוניברסיטה והציונים  תואר לקבלתמפורש  תנאי הינו בציון עוברהבחירה קורסי  השלמת

 .של התואר הסופי בציון הממוצע וישוקלל שיושגו בהם

הרוח בכתובת  למדעי הפקולטה של האינטרנט מופיעה באתר הקורסים המוצעים לבחירה רשימת

 הבאה:

http://woh.haifa.ac.il/ 

 

 

 :חשוב לדעת

 מיועד לתלמידי שנה א'  1קורס בדרג/רמה 

 מיועד לתלמידי שנה ב'  2קורס בדרג/רמה 

 ד'.-ו מיועד לתלמידי שנה ג'  3קורס בדרג/רמה 

 תארים מתקדמים מיועד לתלמידי 4/5קורס בדרג/רמה 

  .1להירשם לקורס בחירה בדרג  מומלץ

 

 נמצא באתר החוג לריפוי בעיסוק: נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות. 

בסיום ההליך יש להחזיר . יש לקרוא את הנוהל בקפידה ולהתחיל את הליך החיסונים מיד

ולדאוג לשמור ממנו כשהוא חתום כנדרש  העתק של נוהל החיסונים בשלמותולמזכירות החוג 

  העתק.

חובה על כל תלמידי החוג לריפוי  ההליך החיסונים הינ השלמתעל פי הוראות משרד הבריאות, 

יציאתך לימי הלמידה מכל סיבה תמנע את כל החיסונים  השלמתאי בעיסוק )לרבות נשים בהריון(. 

 .ויהיו לכך השלכות מבחינת המשך הלימודים בחוג ולהכשרות המעשיות

 

 במהלך הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק מתקיימים ימי למידה והכשרות  :יציאה להכשרות מעשיות

היציאה להכשרות המעשיות מותנית בהשלמת מעשיות במקומות הכשרה הפזורים בכל רחבי הארץ. 

חודשים בשנה  3 -בשנה א' ועד ל מספר מפגשים בקהילהתקופות ההכשרה נעות בין הליך החיסונים. 

בחוג.  מנהלת היחידה להכשרה מעשיתאחרונה לתואר. השיבוץ למקומות ההכשרה הינו באחריות 

. מידע נוסף אודות ימי טיםההגעה למקומות ההכשרה ועלות הנסיעות הן באחריות הסטודנ

 .ולקראת יציאתכם להכשרה הראשונה הלמידה וההכשרות המעשיות יימסר במפגש האוריינטציה

http://woh.haifa.ac.il/
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         ולחתום על גביו לצורך  הצהרה רפואית -נספח א'למלא  ותנדרש ןבהמשך למדיניות האוניברסיטה, הנכ            

      נספח זה חתוםיר עבתלמידה/סיורים אשר מתקיימים מחוץ לקמפוס. סטודנטית שלא יציאה לימי            

 לצאת לסיורים וימי למידה במסגרת הלימודים. וכלתא להשנה  בתחילתמזכירות החוג             

 

 על סמך  החוג כל סטודנט רשאי לבקש פטור מקורסי: קורסים על סמך לימודים קודמיםהכרה ב

 לימודים קודמים במסגרת אקדמית בלבד. הענקת הפטור מותנית באישור מרצה הקורס. 

למזכירות החוג בקשה אישית לפטור,  נדרש להגישסטודנט המבקש לקבל פטור מקורס כלשהו 

כולל , כשבועיים לפני תחילת סמסטר א'מהמוסד האקדמי בו למד  מיםוגיליון ציונים חתו יםסילבוס

 . ור מקורסים המתקיימים בסמסטר ב'בקשות לפט

 :נא קראו בעיון רב – חשובות הערות

 ותשלומם נקלט במערכת יוכלו ימים לפני מועד הרישום הממוחשב  10 שכ"ל רק תלמידים ששילמו

 לבצע רישום. 

  ימי הלמידה. הנחיות לגבי לימי למידה מחוץ לאוניברסיטהמוקדשים  שנת הלימודיםבמהלך  שניימי 

או לקורס ו/אי לכך, אין להירשם לקורס בחירה  "מבוא לריפוי בעיסוק"תימסרנה במסגרת קורס: 

 אנגלית ביום זה.

  באתר האוניברסיטה ניתן למצוא סרט הדרכה המסביר כיצד ניתן להירשם בפורטל וכן מדריך

המסביר כיצד ניתן לפתור בעיות טכניות בכניסה לפורטל. על מנת להגיע לסרט ולמדריך יש להיכנס 

 "סטודנטים".  -ולבחור את העמודה   www.haifa.ac.ilלאתר האוניברסיטה בכתובת:  

 לקראת תחילת שנת הלימודים. –רסים חלה על הסטודנטים פעם אחת בשנה חובת הרישום לקו 

  חובה להירשם ביום הרישום הממוחשב לכל הקורסים, בכל הסמסטרים. רישום זה קובע את שכר

 הלימודי השנתי ואת החלוקה לתשלומים. 

  ף בו. לא ייחשב כקורס, גם אם סטודנט השתת –קורס שלא יופיע במערכת הממוחשבת של הסטודנט

 הסטודנט לא יוכל לגשת לבחינה או להגיש עבודה בקורס זה.

 קורס שסטודנט נרשם אליו ולא הודיע לא ניתן לבטל רישום לקורסים אחרי תקופת הרישום .

ייחשב כקורס שלא הושלם בהצלחה והסטודנט יידרש לשלם עבורו  –בתקופת השינויים על ביטולו 

 שכר לימוד.
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 הקורסים?ממה מורכבים מספרי 
 
 

 :320.1105.א. 01 שמספרו "אנטומיה והיסטולוגיה" קורס – לדוגמא
 

 0511.320.א.01 
 
 

 320 1 051 א 01

מס' 
 קבוצה

מס'  סמסטר
 קורס

 דרג/רמה
 אקדמית

מס' 
 חוג

 
 

 נ"ז = נקודות זכות
 

 שש"ס = שעות שבועיות סמסטריאליות
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 (ג")שנה"ל תשפ שנה א' –רשימת הקורסים 
 מס'

 סידורי
 הערות שם הקורס מס' קורס

 :רשם לכל הקורסים ילה חובה
  1 מבוא למדעים 320.1100א. 01  .1

  2מבוא למדעים  320.1101א. 01  .2

  מבוא להיסטולוגיה ואנטומיה 320.1105א. 01  .3

קורס כלל אוניברסיטאי, מתוקשב, ללא זמן  מבוא לסוציולוגיה  320.1122א.01  .4
במערכת )קורס מנוהל באמצעות מערכת 

 הוראה מתוקשבת(.  -המודל

אדם עיסוק  -מבוא לריפוי בעיסוק 320.1180א. 01  .5
 סביבה א' 

 

 מפגשים בלבד. תאריכים ימסרו בהמשך 6 הדרכה בקריאה ביבליוגרפית 320.1138. א01  .6

  שיעור  –פיזיולוגיה א'  320.1168א.01  .7

)לקורס זה קיים מופע גם בסמסטר ב' אליו  תרגיל  הפיזיולוגי 320.1668א.01  .8
 חובה להירשם(

יש להתעלם מזמני הקורס כפי שהם  ימי למידה א'  320.1148א. 01  .9
 .לצרכי החוג בלבד -באינטרנט  מצוינים 

 *מידע על ימי הלמידה יימסר בהמשך.
  נוירופיזיולוגיהנוירו אנטומיה,  320.1164. ב01  .10

קורס כלל אוניברסיטאי, מתוקשב, ללא זמן  מבוא לפסיכולוגיה 320.1115ב.01  .11
במערכת )קורס מנוהל באמצעות מערכת 

 הוראה מתוקשבת(. -המודל
  שיעור  -ב' פיזיולוגיה 320.1169ב. 01  .12

  תרגיל - פיזיולוגיה 320.1668ב. 01  .13

  הומנית אנטומיה 320.1106ב. 01  .14

  גנטיקה 320.1167ב. 01  .15

  פסיכולוגיה התפתחותית 320.1118ב. 01  .16

אדם עיסוק  -מבוא לריפוי בעיסוק 320.1184ב. 01  .17
 סביבה ב' 

 

  מחקר איכותני, מתודולוגיה וניתוח 320.1139ב.01  .18

יש להתעלם מזמני הקורס כפי שהם  ימי למידה ב'  320.1149ב. 01  .19
 לצרכי החוג בלבד - בפורטלמצוינים 

 *מידע על ימי הלמידה יימסר בהמשך.
 תרגיל 

 :בסמסטר ב' הקבוצות הבאות 3מבין  לאחתרשם ילה חובה

 מס' 
 סידורי

 הערות שם הקורס מס' הקורס

   1קבוצה  -תרגיל  -אדם עיסוק סביבה 320.1885ב.10  .1

    
   2קבוצה  -תרגיל  -אדם עיסוק סביבה  320.1885.ב02  .2

    
   3קבוצה  -תרגיל  -אדם עיסוק סביבה 320.1885ב.03  .3
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 לידיעתך: 

 

 התאמתה לתקנות תוכנית הלימודים להאחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה ו
 הסטודנט בלבד.מוטלת על 

 
  לקורסים נקלט בהצלחה, על ידי הדפסת מערכת שעות ישירות עליכם לוודא שהרישום

 מהפורטל.
 

  שלא לפי  סטודנטהחוג לריפוי בעיסוק שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם
 הכללים האקדמיים.

 

 בפורטל  לפני ביצוע הרישום הממוחשב יש לוודא את המועדים הסופיים של הקורסים
 .ההקורסים באתר האוניברסיט

מתבצע במתכונת של שרשרת . ניתוח פעילות" -ו  הכנה" -"ניתוח פעילות הרישום לקורסים  

 למשל: רישום לקבוצה 01 בקורס "ניתוח פעילות - הכנה" 320.1161.א01 בסמסטר א', 

 מחייב רישום לקבוצה 01 בקורס "ניתוח פעילות" 320.1171.ב01 בסמסטר ב'  וכן הלאה.

 

במידה ולא נותר מקום פנוי בקורס המתחיל את שרשרת הרישום שבה בחרת, יש לעבור לקורס הבא, המתחיל שרשרת רישום 

 אחרת.  רישום לא תקין של הקורסים יגרום לחסימתך על ידי המערכת הממוחשבת.

 

 להלן אפשרויות הבחירה לשרשרת הרישום:

 חובה להירשם לאחת מבין 3 הקבוצות הבאות:

320.1161א.01  – ניתוח פעילות  הכנה   
1קבוצה   

 )ד"ר שרון זלוטניק(

הודעה על מועדי המפגשים תפורסם  –מספר מפגשים בסמסטר א' 
 בהמשך .

1בסמסטר ב' קבוצה  01.ב320.1171מחייב רישום לקורס   

320.1171ב.01   
 

 ניתוח פעילות
1קבוצה   

()ד"ר שרון זלוטניק  

 
1בסמסטר א' קבוצה  01.א320.1161מחייב רישום קודם לקורס   

    
1320.116א.20  – ניתוח פעילות  הכנה   

2קבוצה   
 )ד"ר שרון זלוטניק(

הודעה על מועדי המפגשים תפורסם  –מספר מפגשים בסמסטר א' 
 בהמשך .

2בסמסטר ב' קבוצה  02.ב320.1171מחייב רישום לקורס   

1320.117ב.20   
 

פעילות ניתוח  
2קבוצה   

 )ד"ר שרון זלוטניק(

 
2בסמסטר א' קבוצה  02.א320.1161מחייב רישום קודם לקורס   

    

 הכנה – ניתוח פעילות 320.1161א.03 
 3קבוצה 

 (נאור דמטר ד"ר)

הודעה על מועדי המפגשים תפורסם  –מספר מפגשים בסמסטר א' 
 בהמשך .

 3קבוצה  בסמסטר ב' 03.ב320.1171מחייב רישום לקורס 
 

 320.1171ב.03 
 

 ניתוח פעילות
 3קבוצה 

 (נאור דמטר ד"ר)

 
 3בסמסטר א' קבוצה  03.א320.1161מחייב רישום קודם לקורס 
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שימו לב כי ייתכנו שינויים בקורסים 

 גובמועדיהם עד למועד פתיחת שנה"ל תשפ"

 23.10.2022בתאריך 

 
 

 בהצלחה!!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אז מה חשוב לזכור ביום הרישום הממוחשב?
 

 

 סמסטר ב' של החוג לריפוי בעיסוק.בקורסי החובה בסמסטר א' ולהירשם לכל 
 

 נקודות זכות כל אחד, מתוך  2או שני קורסים של נקודות זכות  4להירשם לקורס בחירה אחד של
 קורסי דרך הרוח/מדעי הנתונים/יזמות .

 
צוין שכפי  ,מאתר האינטרנט של החוג לשפות זרות אנגלית יש לבחור קורס -אנגלית קורס להירשם ל

 )מלבד סטודנטים שהוענק להם פטור מקורסי אנגלית(   . וד הראשון בערכה זובעמ
 

 מבוא לסוציולוגיה" ו"מבוא לפסיכולוגיה" )קורסים מתוקשבים  –להירשם לקורסי מדעי החברה"
 שאינם מופיעים בזמן ספציפי במערכת השעות, אך יש להירשם אליהם(.

 
 

 חשוב לוודא, כי קורסי הבחירה וקורסי האנגלית שלך
 יחפפו עם קורסי החובה של החוג לריפוי בעיסוק. לא
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 הצהרה רפואית -א' נספח

 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה

 199שד' אבא חושי 

 חיפה

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה ופטורהנדון: 

 

לצורך יציאתי לסיורים במסגרת לימודיי בחוג ______________________ באוניברסיטת חיפה, אני הח"מ 

 _____________________ ת"ז ________________ מאשר ומצהיר בזאת, כדלקמן:

 

 להיאסר השתתפותי בסיור. עלולהלא ידוע לי על קיומן של בעיות רפואיות כלשהן שבעטיין אסורה או  .1

 

אני אחראי לכך שמצבי הרפואי מאפשר לי לצאת לסיור ופוטר בזאת את אוניברסיטת חיפה מאחריות  .2

או בקשר גרמו לי עקב מצבי הרפואי במהלך הסיור ילכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הוצאות שי

 אליו.

 

 כפי שהוצהר לעיל. ,שינוי במצבי הבריאותיעל כל אני מתחייב להודיע  .3

 

 אין לי ולא תהיה לי כל טענה או תלונה נגד האוניברסיטה בקשר למצבי הרפואי. .4

 

 בכבוד רב,

 

_______________ 


