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 לתכנית המוסמךברכותינו לקבלתך 
 פ"גשנת הלימודים תש-בחוג לריפוי בעיסוק  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 . 23/10/2022שנה"ל תשפ"ג הרשמית תתחיל ביום ראשון 
 

 . 26/10/2022הלימודים בתכנית המוסמך בחוג לריפוי בעיסוק יתחילו ביום רביעי, 
 

 א יום רביעי.יום הלימודים הקבוע הו
 

 בזום. 30% -בקמפוס ו 70%משולב -היברידי ה:הוראהאופן 
 

 0013:-0015:בין השעות  2022.09.15 יתבצע ביום ה'שני התואר ההרישום הממוחשב לקורסי שנה א' של 
 

 לחצו כאן, באתר החוג לפרטים על הרישום הממוחשב, מערכת השעות ורשימת הקורסים הנמצאים

תחת הכותרת :  -ניתן גם להגיע לקישור באמצעות אתר החוג, לשונית "מידע נוסף" בעמוד הראשי בצד שמאל למטה

 טפסי רישום למתקבלים תשפ"ג.

למחרת  07:00ועד  22:00לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 
 בבוקר.
 למחרת.  08:00ועד  16:00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  30.10.2022ועד  29.09.2022-החל מ

 עד חצות בלבד. -30.10.2022 -ביום האחרון 
 

טר המערכת הממוחשבת תיפתח שוב כשבוע לפני פתיחת סמסטר ב' תשפ"ג לצורך ביצוע הרשמה/שינויים בקורסי סמס*

 ב'.

 1שלוחה  04-8240856ניתן לקבל סיוע בבעיות הקשורות בכניסה לפורטל  על ידי נציגי אגף מערכות מידע בטלפון הבא: 

 . 12:00-18:00ה' בין השעות -בימים  א'

  לחצו כאן. -למרכז שירות ותמיכה לסטודנטים  

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

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

 ומו טרם נקלט במערכת.שתשל

 
רבין באוניברסיטת חיפה בין השעות בניין במצפור  19/10/22יתקיים ביום ד'  אוריינטציה לסטודנטים חדשים מפגש

 . יש לאשר הגעה. פרטים נוספים בעמוד האחרון בחוברת.9:00-12:00
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  ב'.לשני הסמסטרים , א'+יש להירשם  במסגרת הרישום הממוחשב

יש להירשם גם לסמסטר  -מוצעים בסמסטר קיץהמעוניינים בקורסי הבחירה ה

 קיץ.

 

 לפני הרישום לקורסים, להלן מספר נקודות חשובות: 

נעשה מאמץ לרכז את הלימודים ביום רביעי. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי הלימודים דורשים השקעה  .1

 תר של קורסים.מעבר ליום זה. חשוב לזכור כי הקדשת יום נוסף ללימודים תאפשר העמקה ובחירה רבה יו

סמסטר א' דורש הסתגלות, במיוחד לסטודנטים שסיימו את לימודי התואר הראשון לפני זמן רב. בבואך  .2

לבחור קורסי בחירה, מומלץ לשקול פיזור של המאמץ הנדרש, כמו גם תכנון הזמן הנדרש להשקעה בתזה 

 או בפרויקט. 

 ספרייה, מחקר, היוועצות ועבודה בקבוצות.  במידה ונוצר חלון במערכת השעות, כדאי לנצלו עבור שעות

קורסים פרונטליים, סמינרים וסדנאות  –השנה נעשה מאמץ לפזר קורסים ולגוון במתכונת ההוראה  .3

 מרוכזות. 

 

 רישום לקורסים 

 

אתר החוג גם ב רישום הממוחשבנחיות להקורסים וה רשימת  מידע לגבי מערכת השעות,האת  ראותל יהיה יתןנ

 forms-inscription-http://hw.haifa.ac.il/he/otבכתובת:  יסוקלריפוי בע

 שנה א'(. -)יש לגלול לחלק התחתון של העמוד בכדי למצוא את הטפסים הרלוונטיים לתואר שני

 

 : בקישור הנ"ל תחת הכותרת פורסמולהלן רשימת הטפסים אשר 

 תשפ"ג-שנה א'  -טפסים לסטודנטים לתואר שני 

 הנחיות לביצוע רישום ממוחשב )ההנחיות זהות למסלול תזה ומסלול פרויקט( .1

 פרויקט(-שנה א' )מסלול תזה ומסלול קליני –רשימת קורסים  .2

 פרויקט(-שנה א' )מסלול תזה ומסלול קליני –מערכת שעות  .3

 איגרת לתלמיד .4

 שנתון .5

 פ"גלוח שנת הלימודים תש .6

 תקנון שכר לימוד .7

 

 שימו לב: 

 . 23.10.2022 גרשימת הקורסים כפי שמופיעה באתר נתונה לשינויים עד מועד תחילת שנה"ל תשפ"

  על כל שינוי תפורסם הודעה.
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 :(פרויקטהקליני )מסלול ללמסלול תזה וקורסי בחירה מחוגים אחרים 

ירשם באופן עצמאי לקורסי בחירה מחוגים אחרים לחפש בקטלוג הקורסים האוניברסיטאי ולה ן/באפשרותכם

 )קורסי תואר שני(, בעיקר מתוך חוגים השייכים לפקולטה למדעי רווחה ובריאות.  4מדרג/רמה 

 וועדת המוסמך.מיו"ר רישום לקורסים מפקולטה אחרת דורש אישור 

וועדת מיו"ר לבקש אישור  מעבר לכך יש .לריפוי בעיסוק עד שני קורסים לתואר שני מחוץ לחוג לבחורניתן 

 המוסמך.

 

 חשוב לבצע את החיפוש של הקורסים לפני מועד הרישום הממוחשב. 

בת: שנתון ות"תחת הכ< >" סטודנטים<< " www.haifa.ac.ilמגיעים לקטלוג דרך אתר האוניברסיטה בכתובת: 

 פ"ג"תש"קטלוג קורסים   << וקטלוג קורסים" 

 .לחצו כאןלקישור ישיר לחיפוש קורסים מחוגים אחרים 

ניתן לשלוח להירשם אליו דרך פורטל הרישום:   ם/ןבו, ולא הצלחת יםמתעניינ ם/ןקורס שאתם/ן אם מצאת

 על בסיס מקום פנוי. רסי הבחירה יהיה. הרישום לקובקשה במייל למזכירות החוג שלנו

את שם  והקפידו לציין, בלבדהרישום הממוחשב, באמצעות מייל מועד  לאחר אנא פנו אל מזכירות החוג

  .ן/מס' ת.ז והשם שלכם , שם המרצה, מספר הקורס, הסמסטר,הקורס

 .הודעה ממזכירות החוג רשמה, תקבלו על כךהבמידה ותאושר ה

 

 מאוניברסיטאות אחרות רישום לקורסי בחירה

עם לוגו של ) סילבוס עדכני של הקורס בצירוף יש להעביר בקשה מסודרת למזכירות החוג באשר לקורס המבוקש

 . (נלמד המוסד בו הקורס

 ממוסד אקדמי מוכר.  -קורסים אלו חייבים להיות ברמת לימודי מוסמך 

 

 

  19/10/2022 ד' לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ג יתקיים ביום 

 תלמידי שנה א' בתכנית המוסמךלאוריינטציה  מפגש
 במצפור רבין באוניברסיטת חיפה. 9:00-12:00בשעות  המפגש יתקיים

 מרכזתמנהלית לראש החוג, וזרת העהבמסגרת המפגש תוכל/י להכיר את ראש החוג, יו"ר ועדת המוסמך, 

 ורמציה על אופי הלימודים בתכנית. כמו כן, תוכל/י לקבל אינפהמוסמך וחלק מאנשי הסגל האקדמי. לימודי 

 נך מתבקש/ת להביא למפגש זה תמונת פספורט עדכנית במידה ולא מסרת עם השאלון האישי.יה

 

 תכניות המוסמך מרכזתהאוריינטציה מול  במפגשלאשר השתתפות  חובה

 OT@univ.haifa.ac.ilMasterבמייל:  12.10.2022עד לתאריך 

 

 

 

 

http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/occupamain
http://ot4all.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
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 קבלת קהל במזכירות החוג

 :מ"מ מרכזת תכניות המוסמך – חגית שקליםגב' 

  08:30-14:00 אשוןריום  

  08:30-14:00 נישיום  

 08:30-16:00יום רביעי  

 

 עדים הבאים:והאוניברסיטה תהיה סגורה במלפני פתיחת שנת הלימודים , שימו לב

 שת ראש השנה()חופ 25.9.2022עד  27.9.2022

 )יום הכיפורים( 4.10.2022עד  5.10.2022

 )חופשת חג סוכות( 9.10.2022עד  17.10.2022

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה,

 החוג גב' אפרת נחמני, עוזרת מנהלית לראש 

 גב' חגית שקלים, מ"מ מרכזת תכנית המוסמך

 החוג לריפוי בעיסוק
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  שנה"ל תשפ"ג – שנה א -קורסים  רשימת

 החוג לריפוי בעיסוק  -תוכנית המוסמך 
 ( פרויקט) קליניומסלול  המסלול תז 

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

 להירשם גם לסמסטר קיץ. ות/מתבקשים -בקורסי הבחירה המוצעים בסמסטר קיץ ות/המעוניינים

 
 התזעם כתיבת  מסלול

 לפחות סמינריון אחד  ן/להשלים במהלך לימודיהם ות/מסלול תזה מחויביםסטודנטים/יות ב
 )הסמינריון הוא חלק מקורסי החובה(. 

 שש"ס  30להשלים  ות/נדרשים גבשנה"ל תשפ" ן/שיחלו לימודיהם תזהמסלול סטודנטים/יות ב
 שש"ס. 63סה"כ . ( תזהעבודת גמר מחקרית )שש"ס לכתיבת  6+  במהלך שנתיים

 
 )פרויקט( קליני מסלול

 סמינריונים  2לפחות  ן/להשלים במהלך לימודיהם ות/מחויבים מסלול הקליניב סטודנטים/יות
 )הסמינריונים הם חלק מקורסי החובה(.

 שש"ס  40להשלים  ות/נדרשים גבשנה"ל תשפ" ן/שיחלו לימודיהם מסלול הקליניב סטודנטים/יות
 .במהלך שנתיים

 
 חוגים אחרים: קורסי בחירה מ

לחפש ולהירשם באופן עצמאי לקורסי בחירה מחוגים אחרים מדרג/רמה  ן/חשוב לזכור כי באפשרותכם
. והבריאות רווחההגים השייכים לפקולטה למדעי )קורסי תואר שני(, בעיקר מתוך חו 4  

 חשוב לבצע את החיפוש של הקורסים לפני מועד הרישום הממוחשב. 
הקורסים המוצעים באוניברסיטה.  מגיעים לקטלוג דרך אתר האוניברסיטה  ניתן לערוך חיפוש בכלל

< "כל השירותים לסטודנט" <<  "קטלוג קורסים > << "סטודנטים" www.haifa.ac.ilבכתובת: 
 תשפ"ג"

 לקישור ישיר לחיפוש קורסים מחוגים אחרים לחצו כאן
 

ן קורס ולא הצלחתן להירשם אליו דרך פורטל הרישום, יש לפנות למזכירות החוג שלנו ם/אם מצאת
  . שם החוג, הקורס ומספרו, הסמסטר שבו מתקייםשם, תעודת זהות, הפרטים הבאים: ולציין את 

ממזכירות החוג . תקבלו על כך הודעה  ותאושר הרשמהבמידה   
 לקורסי בחירה מחוגים אחרים יש לפנות רק לאחר מועד הרישום שלכן. 

  .לריפוי בעיסוק לתואר שני מחוץ לחוג בחירה שני קורסילהירשם לכל היותר לניתן 

 .עדה החוגיתויו"ר הומעבר לכך יש לבקש אישור מ

 

 
 

 הסבר להרכב מספרי הקורסים:
 320.4102א.01: שמספרוקורס " שיטות מחקר "  –לדוגמא 

 
 320 4 0241 א 01

מס' 
 קבוצה

מס'  סמסטר
 קורס

 דרג/רמה
 אקדמית

מס' 
 חוג
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 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות               
 י בעיסוק  החוג לריפו                
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Occupational Therapy Department, joint program –University of Haifa and Technion 
 

 גשנה"ל תשפ"
 
 מסלול תזה -שנה א' –רשימת קורסי חובה 

 
 הערות יום ושעה שם הקורס מס' קורס

 יש להירשם לכל הקורסים הבאים:
תיאוריות, מודלים ומסגרות  320.4100.א01

 ת בריפוי בעיסוקהתייחסו
 שש"ס סה"כ. 2קורס שנתי  10-12יום ד' 

 יש להירשם לשני הסמסטרים.
תיאוריות, מודלים ומסגרות  320.4100.ב01 מתקיים לסירוגין פעם בשבועיים

 התייחסות בריפוי בעיסוק
 10-12יום ד' 

 שש"ס סה"כ. 2קורס שנתי  10-12יום ד'  סמינר הכנה לתזה 320.4126.א01
 ם לשני הסמסטרים.יש להירש

 מתקיים לסירוגין פעם בשבועיים.
 סמינריון.

 10-12יום ד'  סמינר הכנה לתזה 320.4126.ב01

 שש"ס 2 12-14יום ד'  שיטות מחקר  320.4102.א01

מיומנויות לראיון וניתוח  320.4119.א01
 למתקדמים

 

 שש"ס 2 16-18יום ד' 

 שש"ס 2 8-10ום ד' י סטטיסטיקה ועיבוד נתונים   320.4108.ב01

 
 

 קליני )פרויקט(מסלול  -שנה א' –רשימת קורסי חובה 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות יום ושעה שם הקורס מס' קורס
 יש להירשם לכל הקורסים הבאים: 

תיאוריות, מודלים ומסגרות  320.4100.א01
 התייחסות בריפוי בעיסוק

 שש"ס סה"כ. 2קורס שנתי  10-12יום ד' 
 יש להירשם לשני הסמסטרים.

יות, מודלים ומסגרות תיאור 320.4100.ב01 מתקיים לסירוגין פעם בשבועיים
 התייחסות בריפוי בעיסוק

 10-12יום ד' 

 320.4127.א01
 

 שש"ס סה"כ. 2קורס שנתי  10-12יום ד'  סמינר הכנה לפרויקט
 יש להירשם לשני הסמסטרים.

 מתקיים לסירוגין פעם בשבועיים. 
 סמינריון.

 320.4127.ב01
 

 10-12יום ד'  סמינר הכנה לפרויקט

 שש"ס 2 12-14יום ד'  יטות מחקר ש 320.4102.א01
מיומנויות לראיון וניתוח  320.4119.א01

 למתקדמים
 

 שש"ס 2 16-18יום ד' 
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 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות               
 י בעיסוק  החוג לריפו                

 תכנית משותפת לאוניברסיטה ולטכניון        
Faculty of Social Welfare & Health Sciences 

Occupational Therapy Department, joint program –University of Haifa and Technion 
  

 קליני )פרויקט(הלמסלול תזה ולמסלול  -שנה א' -רשימת קורסי בחירה 
 

 הערות יום ושעה שם הקורס מס' קורס
האדם האוטיסט לאורך  320.4236.א01

מעגל החיים: ליקויים, 
 עוצמות והשתתפות 

 8-10יום ד' 
 

 שש"ס  2

למידה מוטורית בבריאות  320.4192.א01
 ובחולי

 

 שש"ס 2 8-10יום ד' 

קידום עבודה עם הורים  320.4118.א01
 וטיפול ממוקד במשפחה

 

 שש"ס 2 14-16יום ד' 

320.4601.א01  08:30-15:00יום ב'  23.1.23 ומשחקיות משחק 
 08:30-15:00יום ד'  25.1.23
 08:30-15:00יום ב'  30.1.23
   08:30-15:00 יום ה'   9.2.23

יש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם 
מופיעים בפורטל, לצרכי רישום 

 .בלבד

בחופשת  קורס מרוכז
סמסטר א' )בין סמסטר 

 .א' לסמסטר ב'(
 שש"ס 2

 סטודנטים 8-מוגבל ל
קורס משותף לחוג לריפוי 

בעיסוק, החוג 
לפיזיותרפיה והחוג 
 להפרעות בתקשורת

 09:00-15:00יום ד'  1.2.23 הפרעות אכילה 320.4134.א01
 מקוון בזום 09:15:00יום ד'   8.2.23

מקוון  09:00-13:00יום ו'  10.2.23
 בזום

 09:00-15:00יום ד'  15.2.23
י הרישום כפי שהם יש להתעלם מזמנ

מופיעים בפורטל, לצרכי רישום 
 .בלבד

בחופשת  קורס מרוכז
בין סמסטר סמסטר א' )

 .(א' לסמסטר ב'
 שש"ס 2 

 

עיבוד סנסורי, היבטים  320.4157.ב01
 נוירופיזיולוגיים וקליניים

 שש"ס 2 14-16יום ד' 
 

טכנולוגיות מתקדמות  320.4151.א01
 בהתפתחות ושיקום

י התמחות *חובה לתלמיד
 בטכנולוגיות, רווחה ובריאות

 ימי שישי בסמסטר א'קורס מרוכז ב
04.11.2022  08:00-12:00 
18.11.2022  08:00-12:00 
02.12.2022  08:00-12:00 
16.12.2022  08:00-12:00 
30.12.2022  08:00-12:00 
13.01.2023  08:00-12:00 
20.01.2023  08:00-12:00 

ם כפי שהם יש להתעלם מזמני הרישו
מופיעים בפורטל, לצרכי רישום 

 .בלבד

 שש"ס 2
קורס משותף לתלמידי 

הפקולטה למדעי הרווחה 
והבריאות ותלמידי החוג 

 למערכות מידע.
 בהנחיית: 

ד"ר אלכסנדרה סעד 
 ופרופ' צביקה קופליק

מוח והתנהגות: תהליכים  320.4164.ב01
 קוגניטיביים

 שש"ס 2 14-16יום ד' 

הפרעות בעיבוד חושי:  320.4604.ב01
 התערבות

 שש"ס 2 12-14יום ד' 
 

לחשוב סביבה לראות  320.4238.ק01
 הזדמנות בראי ההתפתחות

 08:30-13:45 יום ב'  26.6.23
 08:30-13:45יום ד'  28.6.23
 08:30-13:45יום ב'  3.7.23
 08:30-13:45יום ג'  4.7.23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   08:30-11:45יום ה'  6.7.23

יש להתעלם מזמני הרישום כפי שהם 
מופיעים בפורטל, לצרכי רישום 

 .בלבד

 מרוכז.קיץ קורס 
סטודנטים  8 -מוגבל ל
קורס משותף מהחוג. 

לחוג לריפוי בעיסוק, 
החוג לפיזיותרפיה והחוג 

 .להפרעות בתקשורת
 שש"ס 2 
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 הערות יום ושעה שם הקורס מס' קורס

 שש"ס 2 12-14יום ד'  נוירוביולוגיה של קשב וריכוז 320.4414ב.01

 לאורך מעגל החיים ADHD 320.4605ב.01
 תפקוד והתערבות

 ימי שישי סמסטר ב'
 )רוב הקורס בזום(

3.3.22              9:00-13:30        

17.3.22            9:00-13:30 
31.3.22            9:00-13:30 
14.4.22            9:00-13:30 
21.4.22            9:00-13:30 

 

 שש"ס 2
 

 

 

 

  קורס בחירה מהתכנית להתפתחות הילד:

 התפתחות רגשית וחברתית 215.4203.א01
 
 

  8:30-10:00 -יום ה'
 
 

 שש"ס 2
מס' המקומות בקורס 

 מוגבל.
 

 מרצה: 
 .פרופ׳ דוד אופנהיים

 
 תיאור הקורס:

סקור נקורס זה ב
תיאוריות העוסקות 

ת רגשית בגיל בהתפתחו
נבדוק את הביסוס  ,הרך

האמפירי ונדון בהשלכות 
שלהם לגבי התערבות עם 

 ילדים.
 

 

 

 –סילבוסים  –תחת לשונית סטודנטים לתואר שני  ,באתר החוג בהמשךהסילבוסים של הקורסים יפורסמו 

  כאן.   או בקישור  גסילבוסים תשפ"

 *המערכת נתונה לשינויים עד למועד פתיחת הקורסים.

 

 
 (החוג לסיעוד - אתיקה ומשפט במחקר )קורס בחירה GCPקורס 

 
 )בתי חולים וכדומה(. במסגרת רפואיתהקורס מיועד לסטודנטים/ות שמבצעים את המחקר 

 .של ד"ר מאיה פלד רז בסמסטר א'תה )מקוון( בהנחיי GCPניתנת האפשרות להירשם לקורס 
 . 290.4077מספר הקורס: 

 מלאה.  GCPשש"ס ובסופו מוענקת תעודת  2הקורס מקנה 
 הקורס פתוח לתלמידי תואר שני/שלישי בכל הפקולטה.

 לפרטים נוספים יש לפנות לחוג לסיעוד.
 

http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/occupamain
http://ot4all.haifa.ac.il/
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 התמחות בטכנולוגיה, רווחה ובריאות

 

 4בהיקף של  יש לבחור קורסים –תמחות )מתוך החוגים השונים בפקולטה( קורסי בחירה ייחודיים לתכנית הה

  ט(פרויקקליני )שש"ס למסלול  8-6זה ו שש"ס לפחות למסלול ת

 

 מספר שש"ס המרצה חוג שם הקורס       

 שש"ס 2 ד"ר מיכל איזקסון החוג לגרונטולוגיה גרונטכנולוגיה

סדנא בפיתוח מוצר עבור אוכלוסייה 

 מזדקנת

 שש"ס 2 ד"ר מיכל איזקסון וג לגרונטולוגיההח

 שש"ס 2 ד"ר פנינה רון החוג לגרונטולוגיה הזקן המשפחה והטכנולוגיה

ביה"ס לבריאות  הערכת טכנולוגיות רפואיות

 הציבור

 שש"ס 2 פרופ' רפי כראל

היבטים רגשיים של שימוש בסביבות 

 אונליין )קורס מקוון(

החוג לבריאות נפש 

 קהילתית

 שש"ס 2 נעה שפיגלמן-רמיתד"ר כ

החוג לבריאות נפש  תכניות התערבות דיגיטליות

 קהילתית

 שש"ס 2 ד"ר עמית באומל

שיקום שמיעה מתקדם ושתלים במערכת 
  השמיעה

 

החוג להפרעות 

 בתקשורת

 שש"ס 2 גב'  טלי גרינשטיין

האבחון הווסטיבולרי והטיפול בחולה 
 המסוחרר

 

החוג להפרעות 

 בתקשורת

 שש"ס 2 אביגדור שצ'ופקפרופ' 

שיטות אלקטרופיזיולוגיות מתקדמות 

 באודיולוגיה קלינית

החוג להפרעות 

 בתקשורת

 שש"ס 2 ד"ר חנין קרואני

שיטות אבחון מתקדמות בחקר מערכת 

 השמיעה

החוג להפרעות 

 בתקשורת

 שש"ס 2 פרופ' יוסף אטיאס

סמינריון בנושא ניתוח תנועה מתאוריה 
 למעשה

 

 שש"ס 4 ד"ר טל קרסובסקי תרפיההחוג לפיזיו

מתוך אשכול חדשנות ויזמות: סדנא 

 בעיצוב ופיתוח מוצר

 שש"ס 3 טרם נקבע 

Patient -Centered Interactive Health 

Communication Technologies 

 שש"ס 2 מעיין אגמון פרופ' החוג לסיעוד

Health informatics for better and 

safer healthcare (MOOC)   

ד"ר מקס טופז וגב' ריקי  החוג לסיעוד

 כהן

 שש"ס 2
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