
                                  
 
 

 
 'Yehoshua-Ben –Nun St 2 בני ברק |  2התכנית מתקיימת ברח' יהושוע בן נון 

Phone: 972-3-5785030: 'טל  
 

; http://ot4all.haifa.ac.il/  :החוג לריפוי בעיסוק עם הפנים לקהילה   
 

Fax: 972-3-5785032 :פקס 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
 תכנית מבח"ר  - החוג לריפוי בעיסוק

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Occupational Therapy Department 
Mivchar Program, University of Haifa 

 2022  ספטמבר 

 סטודנטית יקרה, 

 ברכותינו לקבלתך ללימודי התואר הראשון 
 מכללת מבח"ר –בחוג לריפוי בעיסוק 

 גפ"בשנה"ל תש

 

 . 23.10.22 תיפתח ביום א', פ"גשנה"ל תש

 

הנך מוזמנת למפגש אוריינטציה )מפגש היכרות עם הסגל האקדמי והמנהלי( 

 .  20.10.2022לתלמידות שנה א' שיתקיים ביום חמישי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 16:00-14:00בין השעות  .202218.9  ביום שניבאינטרנט יבוצע  שנה א' לקורסיהממוחשב הרישום 

 לקורסי סמסטר א' וסמסטר ב'.גם חובה להירשם בתאריך זה 

 הרישום לכל הקורסים הרלוונטיים הינו באחריות הסטודנטיות בלבד.

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

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

  למחרת  07:00ועד  22:00בין  30.10.22ועד  30.9.22המערכת פתוחה לשינויים החל מ  תאריך הרישוםלאחר

 עד חצות בלבד. 30.10.22-בבוקר, ב

  30.10.22 –תאריך אחרון לבצע רישום/שינויים במערכת השעות לסמסטר א' תשפ"ג. 

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

  8.3.23 –תאריך אחרון לבצע רישום/שינויים במערכת השעות לסמסטר ב' תשפ"ג 

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

  או  8249250-04: בטלפונים הבאיםעל ידי נציגי אגף מערכות מידע   פורטלבכניסה לבבעיות 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

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

 שתשלומו טרם נקלט במערכת.

 

 

http://ot4all.haifa.ac.il/
http://hw.haifa.ac.il/ot-inscription-forms
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 רישום לקורסי אנגלית 

בנוסף לקורסים מתכנית החוג לריפוי בעיסוק, עליך להירשם באופן עצמאי לקורסי אנגלית 

 בהתאם לרמתך ולאילוצי מערכת השעות.

ת לימודי האנגלית יתקיימו על ידי המכינה הקדם אקדמית. הרישום והתשלום עבורם יבוצע ישירו

 מול המכינה. הודעה על מועד הרישום תתפרסם בנפרד.

 

 נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות : 

כולל , נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות של שרותי בריאות הציבור במשרד הבריאות

נמצא באתר האינטרנט של החוג לריפוי בעיסוק.  ,חיסוני קורונה

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/occupation/ba_forms/Medical_forms.pdf 

 .ש לקרוא את הנוהל בקפידה ולהתחיל את הליך החיסונים מידי

ולדאוג לשמור ים בשלמותו החתום בסיום ההליך יש להחזיר למזכירות החוג העתק מנוהל החיסונ

 ממנו העתק. 

על פי הוראות משרד הבריאות, השלמת הליך החיסונים הינה חובה על כל תלמידות החוג לריפוי 

בעיסוק )לרבות נשים בהריון(. אי השלמת ההליך מכל סיבה תמנע את יציאתך לימי הלמידה 

 ד לתואר.ולהכשרות המעשיות ועלולה אף להאריך את מספר שנות הלימו

 

 הגשת פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים 

 כל סטודנטית רשאית לבקש פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים במסגרת אקדמית בלבד.

 הענקת הפטור מותנית באישור מרצה הקורס בלבד. 

על סטודנטית המבקשת לקבל פטור מקורס המתקיים בסמסטר א' ו/או בסמסטר ב' להגיש 

חוג באוניברסיטת חיפה בקשה אישית לפטור, סילבוס עדכני וגיליון ציונים חתום למזכירות ה

)כולל בקשות לפטור מקורסים  כשבועיים לפני תחילת סמסטר א'מהמוסד האקדמי בו למדה 

 המתקיימים בסמסטר ב'(. המסמכים יועברו למרצה הקורס והחלטתו תועבר למזכירות החוג. 

 

 יציאה להכשרות מעשיות 

הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק מתקיימים ימי למידה והכשרות מעשיות במקומות הכשרה במהלך 

חודשים  3 -הפזורים בכל רחבי הארץ. תקופות ההכשרה נעות בין ימים בודדים בשנה א' ועד ל

בשנה אחרונה לתואר. השיבוץ למקומות ההכשרה הינו באחריות מתאמת ההכשרות המעשיות 

 כשרה ועלות הנסיעות הן באחריות הסטודנטיות. בחוג. ההגעה למקומות הה

ולחתום על גביו  הצהרה רפואית -נספח א'למלא  ותנדרש ןבהמשך למדיניות האוניברסיטה, הנכ

נספח יר עבתלצורך יציאה לימי למידה/סיורים אשר מתקיימים מחוץ לקמפוס. סטודנטית שלא 

יורים וימי למידה במסגרת לצאת לסתוכל בתחילת השנה לא אל מזכירות החוג זה חתום 

 הלימודים.
 

 מידע נוסף אודות ימי הלמידה וההכשרות המעשיות יימסר במפגש האוריינטציה.

 

 

http://ot4all.haifa.ac.il/
http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/occupation/ba_forms/Medical_forms.pdf
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 מזכירות החוג 

 03-5785030גב' דיצה הויזר, מזכירות החוג לריפוי בעיסוק, מכללת מבח"ר טלפון 

 03-5785030גב' אסתי פייג, מזכירות מכללת מבח"ר, טלפון 

מרכזת לימודי תואר ראשון , החוג לריפוי בעיסוק,  –שמילוביץדיקלה גב' 

 04-8240364אוניברסיטת חיפה, טלפון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה,

 גב' אפרת נחמני, עוזרת מנהלית לראש החוג

 , מרכזת לימודי תואר ראשוןדיקלה שמילוביץגב' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ot4all.haifa.ac.il/
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 פ"גשנה א' שנה"ל תש –רשימת הקורסים 
 שימו לב! בתאריך הרישום יש להירשם לכל קורסי סמסטר א' וסמסטר ב'

 

מס' 
 סידורי

 הערות שם הקורס מס' קורס

   הקורסים לכלחובה להירשם  סמסטר א' 
  Iבוא למדעים מ 320.1400א. 01  .1
  פיזיולוגיה א' 320.1402א. 01  .2
  מבוא לאנטומיה והיסטולוגיה 320.1405א. 01  .3
  מבוא לפסיכולוגיה 320.1415א. 01  .4
  מבוא לסוציולוגיה 320.1416א. 01  .5
 -מבוא לריפוי בעיסוק 320.1423א. 01  .6

 אדם עיסוק סביבה א'
 

ש להתעלם מזמני הקורס כפי שהם י ימי למידה א' –הכשרה מעשית  320.1448א. 01  .7
 לצרכי החוג בלבד -מצוינים באינטרנט 

  מיומנויות מחשב 320.1434א.01  .8
  IIמבוא למדעים  320.1401א.01  .9

  קריאה ביבליוגרפית 320.1438א.01  .10
  יסודות בגנטיקה של האדם 320.1467א.01  .11
  הקורסים לכלחובה להירשם  סמסטר ב' 

  פיזיולוגיה ב' 320.1403ב. 01  .12
  אנטומיה הומנית 320.1406ב. 01  .13
  וירופיזיולוגיהנוירואנטומיה ונ 320.1408ב. 01  .14
  פסיכולוגיה התפתחותית 320.1418ב. 01  .15
 -מבוא לריפוי בעיסוק 320.1484ב. 01  .16

 אדם עיסוק סביבה ב'
 

יש להתעלם מזמני הקורס כפי שהם  ימי למידה ב' –הכשרה מעשית  320.1449ב. 01  .17
 לצרכי החוג בלבד –מצוינים באינטרנט 

 תרגילים 
 רגיל מתקיים()נא שימו לב לסמסטר שבו כל ת 

 הערות שם הקורס מס' הקורס מס'  סידורי
  הקבוצות הבאות: 2מבין  לאחתנא להירשם 

  הדרכה ביבליוגרפית 320.1438א. 01  .18
  הדרכה ביבליוגרפית 320.1438א. 02  .19

  הקבוצות הבאות: 2מבין  לאחתנא להירשם 
  תרגיל א'-מבוא לריפוי בעיסוק 320.1481א. 01  .20

  תרגיל א'-מבוא לריפוי בעיסוק 320.1481א.02  .21
 הקבוצות הבאות: 2מבין  לאחתנא להירשם 

  תרגיל ב'-מבוא לריפוי בעיסוק 320.1485ב.01  .22
  תרגיל ב'-מבוא לריפוי בעיסוק 320.1485ב.02  .23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ot4all.haifa.ac.il/
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 סדנאות
 

מס' 
 סידורי

 הערות שם הקורס מס' קורס

 בסמסטר א': הקבוצות הבאות  2מבין  לאחתיש להירשם 
מפגשים ספורים במהלך סמסטר א'. הודעה  הכנה –פעילויות טיפוליות  320.1461א.01  .24

 על כך תבוא בשיעור הראשון .
 320.1471ב.01מחייב הרשמה לקורס  

 בסמסטר ב'
 מפגשים ספורים במהלך  סמסטר א' . הכנה –פעילויות טיפוליות  320.1461א.02  .25

 שון.הודעה על כך תבוא בשיעור הרא
 320.1471ב.02מחייב הרשמה לקורס 

 בסמסטר ב'
 

 הקבוצות הבאות בסמסטר ב':  2מבין  לאחתיש להירשם 
מחייב רישום קודם לקורס  פעילויות טיפוליות 320.1471ב.01  .26

 בסמסטר א' 01.א.320.1461
מחייב רישום קודם לקורס  פעילויות טיפוליות 320.1471ב.02  .27

 בסמסטר א' 02.א.320.1461
 

 הקבוצות הבאות:  2מבין  לאחתיש להירשם 
 סמסטר ב' טכנולוגיה של חומרים  320.1453ב.01  .28
 סמסטר ב' טכנולוגיה של חומרים  320.1453ב.02  .29
 

 
 ממה מורכבים מספרי הקורסים?

 
 קורס "אנטומיה והיסטולוגיה" שמספרו: –לדוגמא 

 405.1320.א.01 
 
 

 320 1 405 א 01

מס' 
 קבוצה

מס'  סמסטר
 קורס

 דרג/רמה
 אקדמית

מס' 
 חוג

 
 

 לידיעתכן: 
 
  ימי שלישי במהלך כל השנה מוקדשים לתצפיות מחוץ למכללה. התצפיות

מתקיימות אחת לשבועיים. הנחיות לגבי התצפיות תימסרנה במסגרת 
 הקורס: "מסגרות ותחומי התערבות בריפוי בעיסוק".

 
 הסטודנטיותמערכת מוטלת על האחריות לרישום לקורסים, מעקב ובדיקת ה 

 בלבד.
 
 בתאריך  פ"גשימו לב כי ייתכנו שינויים במערכת עד למועד פתיחת שנה"ל תש

23.10.22. 
 

 בהצלחה!!
 
 

http://ot4all.haifa.ac.il/
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 הצהרה רפואית -א' נספח
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 199שד' אבא חושי 

 חיפה
 

 א.ג.נ.,

 הצהרה ופטורהנדון: 

 

__________________ באוניברסיטת ____בחוג  ילצורך יציאתי לסיורים במסגרת לימודי

________________ מאשר ומצהיר בזאת,  ת"זחיפה, אני הח"מ _____________________ 

 כדלקמן:

 

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

 השתתפותי בסיור.

 

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

גרמו לי עקב מצבי יחיפה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הוצאות שי

 הרפואי במהלך הסיור או בקשר אליו.

 

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

 

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

 

 בכבוד רב,

 

_______________ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://ot4all.haifa.ac.il/

