בעקבות כל מה שתגלו על עולמות
חדשים ועל החיבור לקשר אנושי
לימודים לקראת התואר הראשון ,השני והשלישי בבית הספר
למקצועות הבריאות ע״ש סטנלי שטייר

בית הספר למקצועות
הבריאות ע״ש סטנלי שטייר
הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

ברוכים הבאים לביה"ס למקצועות הבריאות ע"ש סטנלי שטייר,
בית הספר הוא חלק מהפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,המכשיר בוגרים במקצועות הבריאות במסגרת של  4חוגים :סיעוד,
פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת.
בית הספר מציב לעצמו מטרה להביא את תלמידיו למצוינות מקצועית ,טיפולית ,אקדמית ומחקרית ,וכן להכשיר את בוגריו
לתפקידים מובילים במערכות הציבוריות (ובהן בריאות ,חינוך ורווחה) במוסדות להשכלה גבוהה ,חברות הזנק ועוד.
לתלמיד בבית הספר אנו מבטיחים חוויה לימודית ייחודית ,תכניות לימודים עדכניות ומגוונות העומדות באמות מידה של האוניברסיטאות
המובילות בעולם וסגל הוראה מוביל בתחומו.
פרופ' אהוד גרוסמן ,דקאן הפקולטה לרפואה
פרופ' ליאת קישון-רבין ,ראש ביה״ס למקצועות הבריאות

אודות ביה״ס למקצועות הבריאות ע״ש סטנלי שטייר
בית הספר למקצועות הבריאות ע״ש
סטנלי שטייר הוא אחד מבתי הספר
של הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
ביה״ס למקצועות הבריאות רואה חשיבות רבה בחינוך הדור
הבא של אנשי מקצוע ואקדמיה בתחומי מקצועות הבריאות.
ההתפתחות המדעית והטכנולוגית של מדעי הרפואה והבריאות
מצד אחד ושינוי במאפייני הצרכנים מאידך ,מעמידה בפני
אנשי מקצועות הבריאות אתגרים בתחומי למידה ,מחקר,
התמחות מקצועית ,ניהול והשפעה על מדיניות בריאות.
כיום מוכר ביה״ס כאחד המודלים המשגשגים באוניברסיטת
ת״א ,וכמרכז הכשרה מוביל בתחום ,אשר מוציא אל ה״שטח״
סטודנטים וחוקרים מוכשרים ובעלי רמה מקצועית גבוהה.
בית הספר גאה באיכות תלמידיו .נכון להיום ,המספר הכולל
של תלמידים בכל תכניות הלימודים של ביה״ס מונה למעלה
מ 2,300-סטודנטים בתכניות בוגר ,מוסמך ודוקטור .בנוסף
מתקיימות תכניות ללימודי המשך שהביקוש להן רב.
בית הספר למקצועות הבריאות מאגד בתוכו ארבעה חוגים.

ה״אני מאמין״ של ביה״ס
• פיתוח תכניות לימודים שיאפשרו את ההכשרה הטובה ביותר
לקלינאים במקצועות הבריאות • הכשרת בוגרי בית הספר
לתפקידי הנהגה וניהול מקצועי ומחקרי • בחירה וקידום אנשי
סגל מובילים בתחום המקצועי להוראה האקדמית ולמחקר
• יצירה והפצה של ידע מבוסס מחקר • חינוך לאיכות ואתיקה
מקצועית • עמידה בקדמה הטכנולוגית בהוראה ,במחקר
ובהתערבות קלינית • הכשרת סטודנטים לעבודה בצוות
בריאותי רב מקצועי • פיתוח קשרי עבודה משותפים עם
מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.

לפרטים ולמידע נוסף
מזכירות ביה"ס למקצועות הבריאות
טל' ,03-6409333 :פקס03-6406512 :
דוא״לlilach@tauex.tau.ac.il :

קשובים למגמות חדשניות בעולם,
וקשורים לקהילה המקצועית בארץ
ביה״ס למקצועות הבריאות שואף להעלאת רמת שירותי
הבריאות בישראל ומעדכן תדיר את מצבת הקורסים ומערך
השיעורים כדי להתאימם למגמות החדשניות ולטכנולוגיות
המתפתחות בתחום מקצועות הבריאות בעולם.
במקביל ביה״ס חותר למצוינות אקדמית ומחקרית על ידי קליטת
חברי סגל מובילים בתחומי מקצועות הבריאות ,ההנדסה,
שפה ובלשנות ועוד .האינטראקציה הבין תחומית בתוך ובין
חוגי ביה״ס מציבה אותו בקדמת המחקר בארץ ובעולם.
כחלק מהקו המנחה של ביה״ס לקדם ולהעלות את רמת
שירותי הבריאות בארץ ,ביה״ס תומך בפתיחת תכניות הכשרה
חדשות כגון :מסלול ״סיעוד בפסגה״ לתואר ראשון בסיעוד עבור
צה״ל ,במסגרת העתודה האקדמית ,תכנית הסבת אקדמאים
בסיעוד ,מסלול ״יום לימודים קצר״ המכוון להורים לילדים,
אנשים עובדים ומועמדים אחרים ,תכניות לתואר ראשון ושני
לחרדים בחוג להפרעות בתקשורת ועוד.
ביה״ס מקיים קשרים הדוקים עם קשת רחבה של שירותי
בריאות וחברה בישראל העוסקים בטיפול מונע ,ראשוני,
שניוני ,שיקום וטיפול תומך.
סגל בית הספר מאמין בקיום תכניות למעורבות חברתית
בקהילה ותורם לקהילה המדעית ע״י פרסום עבודתם בכתבי-
עת וספרים בעלי שם עולמי.

קבלת קהל :בימים א'-ה' בשעה 14:00-08:00
חדר  ,302בניין מקצועות הבריאות
https://med.tau.ac.il/School-of-health-professions

תואר ראשון

תואר שני

תואר שלישי

החוג להפרעות בתקשורת
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החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב נוסד
בשנת .1967
הלימודים בחוג מכשירים קלינאי תקשורת לאבחן ,לטפל ולשקם
הפרעות בתחומי השפה ,השמיעה ,הדיבור ,הקול והבליעה
מגיל הינקות ועד זקנה.
הלימודים מתקיימים ,ברובם ,בבניין החוג הממוקם במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.

תכנית הבוגר (תואר ראשון)
משך הלימודים שבעה סמסטרים ,המתפרשים על שלוש
וחצי שנים .הלימודים כוללים הוראה פרונטאלית של קורסי
מבוא וקורסים ייחודיים לתחום ,הוראה מעבדתית והכשרה
קלינית .קורסי המבוא ניתנים בשנה הראשונה על ידי המומחים
המובילים בתחום .הקורסים במקצועות הייעודיים מועברים ע"י
הסגל הבכיר של החוג ,הנחשב בין המובילים בארץ ובעולם.
קורסים אלה מתמקדים ,בין היתר ,בהתפתחות קוגניציה ושפה,
למידה וזיכרון ,רכישת השפה ,רכישת הקריאה והכתיבה,
הפרעות שמיעה ,שיקום שמיעה ,שתל השבלול ,התאמת
מכשירי שמיעה ,גמגום ,הפרעות קול ,הפרעות היגוי ,הפרעות
שפה נרכשות ומולדות באוכלוסיות מיוחדות (כגון :אוטיזם,
פיגור ,שיתוק מוחין) ולקויות למידה קריאה וכתיבה.
כשליש מכלל שעות הלימוד מוקדש להוראה ולהכשרה
קלינית ,המתקיימת במכון השמיעה והדיבור ,במרכז הרפואי
ע"ש שיבא (תל השומר) ובמוסדות חינוך ,מוסדות שיקום
ובמוסדות רפואיים אחרים.

אפשרויות לימוד לתואר מוסמך
•לימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי הבריאות
בהפרעות בתקשורת"  -מסלול עם תיזה
•לימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי הבריאות
בהפרעות בתקשורת"  -מסלול עם עבודת גמר (ללא תיזה)

משך הלימודים
משך הלימודים התקני לתואר השני :שנתיים.
הלימודים מתקיימים בימי ב' ,ה' ,ו'.
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה ,קורסי בחירה וסמינרים.
לכל תלמיד מותאמת תכנית אישית ,בפגישה עם יועץ החוג
לפני תחילת שנה"ל.

תואר שלישי ולימודי המשך
בחוג להפרעות בתקשורת מתקיימים לימודים לתואר שלישי
במסגרת המדרשה ללימודים מתקדמים בפקולטה לרפואה.
מטרת הלימודים להכשיר חוקרים עצמאיים בנושאי הפרעות
בתקשורת ,כדי שיוכלו להשתלב במסגרות אקדמיות ולא
אקדמיות.
בנוסף ,מקיים החוג להפרעות בתקשורת גם מסגרת של
לימודי המשך המרחיבים ומעמיקים את הידע בנושאים
ייחודיים .מסגרת זו מאפשרת לקלינאי התקשורת להתעדכן
בחידושים המדעיים קליניים וכן בשיטות הטיפול החדשניות
בארץ ובעולם .מתקיימים אף קורסי הדרכה לבוגרי החוג.

ההכשרה הקלינית מבוצעת ע"י מיטב קלינאי התקשורת
בארץ ,תחת פיקוח אקדמי צמוד .ההוראה המעבדתית ,כמו
גם המחקר התאורטי והקליני ,מתקיימים במעבדות החוג
המאובזרות בציוד מתקדם וחדשני.

תכנית המוסמך (תואר שני)
לימודי המוסמך בהפרעות בתקשורת נועדו להכין עתודה של
חוקרים בתחומי מדעי השמיעה ,השפה והדיבור (במסלול
תיזה) ובנוסף להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והקליני
בתחומי המקצוע השונים כדי להכשיר אנשי מקצוע בכירים
(מסלול ללא תיזה).

לפרטים ולמידע נוסף
מזכירות החוג להפרעות בתקשורת
טל׳ ,03-6409217 :פקס03-5352868 :
דוא״לayeleth@post.tau.ac.il :
מזכירות תואר שני
טל׳( 03-5349817 :שלוחה )103
דוא״לayanapa80@tauex.tau.ac.il :
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תואר ראשון
מקצוע הסיעוד הינו אחד המקצועות הייחודיים והחיוניים
בעולם הרפואה המודרני הדורש מיומנויות גבוהות ,שילוב
של ידע אקדמי עם יכולות מקצועיות וכישורים בינאישיים.
תחושת השליחות וההגשמה העצמית מצטרפים
לתגמול אישי מכובד ולאפשרויות קידום רבות ומגוונות.
מקצוע הסיעוד מאפשר מגוון רחב של תפקידים במערכת
הבריאות :תפקידים קליניים – במחלקות אשפוז ,יחידות טיפול
נמרץ לסוגיו ,חדרי ניתוח ,רפואה דחופה ,תחנות אם וילד,
מרפאות בקהילה .תפקידי ניהול – מנהלת סיעוד במחלקה,
ביחידה ,במרפאה .תפקידי מומחיות – סכרת ,אונקולוגיה,
מיילדות ,טיפול בכאב ,טיפול בפגים .חינוך ומחקר – הדרכה
קלינית ,הוראה אקדמית ,מחקר יישומי ועוד.
הלימודים מיועדים להכשיר אח/ות מוסמכ/ת ברמה אקדמית
לתפקוד מקצועי במגוון שירותי הבריאות (בתי-חולים ,קהילה,
מערכת החינוך ועוד) ולאורך כל מעגל החיים וזאת על בסיס
עיוני ומעשי רחב במדעי הסיעוד ,במדעי הבריאות ובמדעי
ההתנהגות.
הלימודים מיועדים להכשיר את הבוגר כאח/ות מוסמכ/ת
ברמה אקדמית במגוון שירותי הבריאות וללוות את הפרט,
המשפחה והקהילה לאורך כל מעגל החיים.
ההכשרה מתבססת על יסודות מדעיים בתחומי הבריאות,
הסיעוד ,החברה וההתנהגות ,בשדה הקליני ,בהוראה ,בניהול
ובמחקר.
תכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד ,מהווה בסיס להכרה
במעמד המקצועי כאח/ות מוסמכ/ת בישראל (רישוי משרד
הבריאות).

לבוגרים יוענקו שני תארים:
•תואר בוגר אוניברסיטה
•תואר אח/ות מוסמכ/ת (כפוף להצלחה במבחני
הרישוי של משרד הבריאות)

בחוג לסיעוד  4תכניות שונות לתואר
ראשון:
• התכנית הכללית
הלימודים מתקיימים במשולב בקמפוס האוניברסיטה,
בבתי הספר האקדמיים לסיעוד המסונפים לתכנית
(שיינברון ,דינה ,זיוה טל ,וולפסון ופט מתיוס) ובבתי החולים
המובילים בארץ :המרכז הרפואי תל אביב ע״ש סוראסקי,
מרכז רפואי רבין בילינסון-השרון ,המרכז הרפואי וולפסון,
המרכז הרפואי שיבא-תל השומר ,המרכז הרפואי הלל יפה.
תכנית הלימודים נמשכת ארבע שנים 8 ,סמסטרים 4 ,ימי
לימוד (מלבד שנה ג סמסטר א' ,בה לומדים  5ימים בשבוע).
הלימודים הקליניים וההתנסויות המעשיות מתקיימים במתקני
אשפוז מגוונים ובקהילה ,מתחילים בשנה השנייה ללימודים,
ונמשכים במקביל ללימודים העיוניים במשך כל שנות הלימודים.
המתקבלים לתכנית ישובצו לבתי הספר לסיעוד הרשומים
מעלה תוך התחשבות מרבית בהעדפותיהם האישיות .יחד
עם זאת החלטת השיבוץ הסופית הינה של החוג לסיעוד.
בבתי הספר לסיעוד – דינה ,שיבא ,פט מתיוס – ישנם מעונות.

• מסלול יום לימודים קצר
מסלול יום לימודים קצר זהה לתוכנית הכללית אך
בפרישה המותאמת לסטודנטים עובדים ובעלי משפחה.
מסלול זה מאפשר שילוב של לימודים אקדמאיים ברמה גבוהה,
עבודה וסדר יום התואם את שעות הלימוד של מערכת החינוך.
הלימודים מתקיימים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובבית
ספר אקדמי לסיעוד מאיר ,כפר סבא.
הלימודים נמשכים ארבע וחצי שנים 9 ,סמסטרים 5 ,ימי
לימוד בשבוע ,בין השעות .13:00-08:00
לרשות הסטודנטים מעונות חדישים ביותר ואפשרות
להשתלבות בעבודה בבית החולים במהלך הלימודים לצד
לימודים בסביבה תומכת.
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• מסלול פסגה/עתודה אקדמית
הלימודים נמשכים  3שנים 8 ,סמסטרים רצופים (כולל סמסטר
קיץ) 4 ,ימי לימוד בשבוע .הלימודים מתקיימים בקמפוס
האוניברסיטה ובבית הספר האקדמי לסיעוד "וולפסון" המסונף
לחוג לסיעוד.
מסלול לימודים לתואר ראשון בסיעוד עבור צה"ל ,במסגרת
העתודה האקדמית .מכין את הבוגר לתפקד כאח/ות מוסמכ/ת
ברמה אקדמית ,על בסיס יסודות מדעיים בתחומי הבריאות,
הסיעוד ,החברה וההתנהגות ,עליהם מושתתת העשייה
הסיעודית בכל תחומיה ,בשדה הקליני ,בהוראה ,בניהול
ובמחקר.
התכנית מבוססת על תכנית הלימודים של התכנית הכללית
בנוסף ,ייחשפו הלומדים לתכנים צבאיים הרלבנטיים לביצוע
תפקידם בצבא.

• תכנית הסבת אקדמאים
תכנית הלימודים נמשכת שנתיים וחצי ( 7סמסטרים רצופים,
כולל סמסטר קיץ) 4 ,ימי לימוד בשבוע.
הלימודים מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה ובבתי הספר
לסיעוד המסונפים לחוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב.
התכנית מתאימה לבעלי תואר אקדמי המעוניינים לפתוח
בקריירה שנייה בסיעוד ולהשתלב בכל מסלולי העסקה בסיעוד.

למגמה ייעשה על פי בקשתו ,אך לחוג שמורה זכות ההחלטה
הסופית .פתיחת מגמה תלויה במספר הנרשמים למגמה
ובשיקולי החוג.

תואר שלישי
לימודי התואר השלישי בסיעוד מתקיימים במסגרת המדרשה
ללימודים מתקדמים בפקולטה לרפואה.
החוג מקיים שנים רבות סמינר מחקר עבור מועמדים ללימודי
דוקטורט בסיעוד.
מטרת הסמינר לעזור ולתמוך בסטודנט וללוותו בשלבים
הראשונים של עיצוב שאלת המחקר ובנית הצעת מחקר
סופית וכן חשיפה לנושאים ושיטות מחקר מגוונות.
הלימודים מתקיימים במשך שנתיים .תלמיד אשר עומד בכל
חובות הסמינר מקבל  4נקודות זיכוי עם קבלתו כמועמד מן
המניין בתכנית הדוקטורט.
ממצאי עבודות הדוקטורט תורמים לגוף הידע בנושאים
הקשורים בבריאות חולי.
בוגרי התכנית ממלאים תפקידים בכירים ביותר
במערכת הבריאות ,הן במנהל והן בחינוך ובפרט
בחינוך אקדמי.

התכנית מבוססת על תכנית הלימודים המחייבת (תכנית
הליבה) של משרד הבריאות ותכנית הלימודים לתואר אח/
ות מוסמכ/ת (התכנית הכללית) ,בחוג לסיעוד אוניברסיטת
תל אביב.
מטרות תכנית הלימודים במסלול זה משקפות את הצרכים
המשתנים במערכת הבריאות ,את הערכים והמושגים
המרכזיים של מקצוע הסיעוד וכיווני התפתחותו ,את דרישות
המערכת האקדמית ,ואת צרכי הלומדים.
להבדיל מתכניות אחרות בישראל ,במסגרת תכנית זו
יוענקו שני תארים ,גם תעודת אח/ות מוסמכ/ת וגם
תואר ראשון בסיעוד ,החיוניים לקידום קליני או ניהולי
בסיעוד.

תואר שני

לפרטים ולמידע נוסף
מזכירות החוג לסיעוד
פקס ראשי03-6409496 :
קבלת קהל :ימים א-ה בין השעות 13:00-10:00
ביה״ס למקצועות הבריאות ,קומה  , 3חדר 306 ,305

לימודי המוסמך ( ) M.Aבסיעוד מיועדים להרחבת
ידע; להקניית ניסיון בעריכת מחקר עצמאי; להתמחות
בענפי הסיעוד השונים ,כמו גם הכנה לתפקידי מנהל
והוראה.

תכנית כללית
טל׳ ,03-6409273 :דוא״לyafafi@tauex.tau.ac.il :

הלימודים יתקיימו בשני מסלולים- :מסלול עם עבודת גמר/
תזה  -מסלול ללא עבודת גמר/תזה

מסלול פסגה
טל׳ ,03-6409659 :דוא״לnaomii@tauex.tau.ac.il :

קביעת מסלול הלימודים תיעשה בהתאם לשיקולי החוג.

מסלול יום לימודים קצר
טל׳ ,03-6409273 :דוא״לyafafi@tauex.tau.ac.il :

הלימודים מתקיימים ביום אחד מרוכז בשבוע :שנה ראשונה
ביום ד' ,שנה שניה ביום ג'.
במסגרת לימודי התואר השני מתקיימות שתי מגמות :מגמת
מינהל ומגמה קלינית – סיעוד האישה ,סיעוד גריאטרי .בכל
מגמה קיימת מכסה מוגבלת של תלמידים .שיבוץ התלמיד

תכנית הסבת אקדמאיים
טל׳ ,03-6408353 :דוא״לdanablumen@tauex.tau.ac.il :
תארים מתקדמים
טל׳ ,03-6409497 :דוא״לdaphnai@tauex.tau.ac.il :
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החוג לפיזיותרפיה
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מקצוע הפיזיותרפיה עוסק בקידום ,מניעה ,טיפול ושיקום
של יכולת התנועה ,במטרה לשפר את איכות חייו של האדם
במצבים בהם יכולת התנועה והתפקוד פגיעים או נפגעו עקב
זיקנה ,פציעה ,מחלה ,הפרעה ,תנאים ו/או גורמים סביבתיים.
הפיזיותרפיסט פועל תוך יחסי גומלין עם האדם וסביבתו
החברתית והפיזית ועם אנשי מקצועות בריאות נוספים ,זאת
באמצעות ידע ומיומנויות הייחודיים לו .

תואר ראשון
הלימודים לתואר בוגר בפיזיותרפיה נמשכים שמונה סמסטרים.
בשנה הראשונה מתקיימים הלימודים בעיקר בקמפוס
האוניברסיטה .לימודים אלה נועדו להקנות בסיס בינתחומי
רחב במדעים המדויקים ,במדעי הטבע ,הרפואה ,ההתנהגות
והחברה .משנת הלימודים הראשונה מתרחבת ההוראה גם
למרכזי ההוראה הקלינית בתל השומר ובאסף הרופא ,לשילוב
הידע העיוני במעשי.
תכנית הלימודים האקדמית מיועדת להקנות לבוגר בפיזיותרפיה
שילוב של מומחיות מקצועית עם הבנה רחבה של תפקוד
האדם מבחינה ביולוגית ,פסיכולוגית וחברתית.

מטרת הלימודים
•להקנות לסטודנטים ידע בתחום הפיזיותרפיה והשיקום.
•להכשיר את הסטודנטים למקצוע הפיזיותרפיה ולטיפול
באמצעות טכניקות שיקומיות שונות המבוססות על ראיות
מדעיות וניסיון מצטבר.
•להכשיר את הסטודנטים להתנהגות בסביבה אקדמית/
קלינית ועמידה בקוד האתי של המקצוע.
•לייצר ידע בפיזיותרפיה ובשיקום על כל גווניו.

תואר שני
החוג לפיזיותרפיה מחויב למצוינות בהוראה ובמחקר.
החל משנה"ל תשנ"ח ( ,)1997נפתח בחוג מסלול
לימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה במדעי הבריאות
בפיזיותרפיה – .M.Sc.PT.
הסטודנטים ילמדו חשיבה ביקורתית מהי ,יבצעו מחקר מדעי
וירחיבו ידע לגבי מבנה ,תפקוד ושיקום גוף האדם.

מטרת הלימודים
•הקניית מיומנויות מחקריות ויכולת להערכה ביקורתית של
טכניקות טיפוליות מקובלות בפיזיותרפיה.
•הרחבת בסיס הידע בפיזיותרפיה ובשטחים קליניים חוברים.

מסלולי לימוד:
•מחקרי (עם עבודת מחקר) היקף הלימודים הוא  30ש"ס לתואר.
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה ,בחירה ועבודת מחקר.
•עיוני (עם פרויקט גמר וללא עבודת מחקר) היקף הלימודים
הוא  38ש"ס לתואר .התכנית כוללת קורסי חובה ,בחירה
ופרויקט גמר .

תואר שלישי
הלימודים לתואר שלישי בחוג מתקיימים במסגרת המדרשה
לתארים מתקדמים של הפקולטה לרפואה .תלמידים מתקבלים
למדרשה על סמך עברם האקדמי וראיון אישי .במסגרת
הלימודים התלמידים נחשפים למגוון פעילויות אקדמיות
הכוללות לימודים בקורסים מתקדמים השתתפות בסמינרים,
זאת לצד ביצוע עבודת מחקר מקורית.

שילוב התנסות מעשית משנה ג'
החוג לפיזיותרפיה מחויב למצוינות אקדמית ,הן בהוראה והן
במחקר תוך אימוץ העקרונות הבאים:
•בוגרי החוג יהיו ראויים לתת את השרות הרפואי לצרכני
הפיזיותרפיה בכל תחום שנלמד.
•בוגרי החוג ישלבו עשייה קלינית בעשייה מחקרית אקדמית
באשר יעבדו בעתיד.

לפרטים ולמידע נוסף
מזכירות החוג לפיזיותרפיה:
טל׳ 03-6405458 /03-6409019 :פקס03-6409223 :
דוא״לhanir@tauex.tau.ac.il :
קבלת קהל :בימים א'-ה' ,בשעה 15:00-08:00
בניין מקצועות הבריאות חדר 314
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ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי ושיקומי ,המסייע בהכוונת
אדם שתפקודו מוגבל ובפיתוח כושרו להתמודד עם תפקודיו
כיחיד וכחלק מסביבתו.

על ידי הסטודנטים עצמם ונעשית בקבוצות קטנות .התכנית
מעודדת את הסטודנטים לחשוב ולחקור במהלך התהליך של
רכישת ידע ,ולא רק לשנן ולזכור מידע.

החוג לריפוי בעיסוק שם לעצמו כמטרת על להכשיר אנשי
מקצוע בעלי חשיבה עצמאית ויצירתית המיומנים להתערב
בקרב מגוון אוכלוסיות על הרצף של בריאות-חולי .יעדי החוג
הנוספים כוללים חינוך הסטודנטים לביצוע וקידום מחקרים
ברמה בינלאומית אשר יסייעו בביסוס ועיצוב המקצוע ,הכשרת
סטודנטים כמנהיגים קובעי מדיניות ומחוללי שינוי הקשובים
לצרכי החברה ופיתוח אנשי חינוך להוראה והדרכה קלינית,
מימוש יעדים אלו מייצב את החוג כאחד המובילים בהוראת
ריפוי בעיסוק.

בוגרי החוג מוצאים את מקומם במגוון עיסוקים במסגרות
חינוכיות ,בתי חולים ,מרפאות של שירותי בריאות ומסגרות
בקהילה ובשוק הפרטי .חלקם משתלבים בהוראה בחוג
וממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים בארץ ובעולם.

על פי תפיסת החוג הסטודנט נמצא במרכז ,לכן תכניות
הלימודים מתמקדות בשיפור והקניית מיומנויות למידה,
מיומנויות בין אישיות ופיתוח אישיות מקצועית ,כדי לקדם
תפיסה זו פותחו בחוג תכניות לימוד ייחודיות המותאמות
ללומד בעידן הידע הדינאמי/משתנה.
בחוג מסלולי לימודים לתואר ראשון ,תואר שני ודוקטורט.
כמו כן ,בחוג קיימת תכנית לימודי המשך והשתלמויות וקורס
"להכשרת מורשים לנגישות השרות".

תואר הראשון
מטרת הלימודים היא להכשיר מרפאים בעיסוק ,אשר יעסקו
בתום לימודיהם באופן עצמאי באבחון ובטיפול באנשים עם
הגבלה בתפקודם.

תואר שני
לימודים לקראת התואר "מוסמך במדעי הבריאות בריפוי
בעיסוק" נועדו לפתח ,להרחיב ולהעמיק את הידע בתחומים
התיאורטיים והמקצועיים ולהכשיר אנשי מקצוע למטרות
מחקר ,חינוך ,ניהול וטיפול.
התכנית כוללת קורסי חובה ,קורסי בחירה ועבודת גמר המלווה
על ידי הנחיה צמודה .קיימים שני מסלולים :מסלול עם תזה
(עבודת מחקר) ומסלול עם פרויקט גמר.
קיים תת מסלול בבריאות הנפש בקהילה המיועד למרפאים
בעיסוק העובדים בתחום.

תואר שלישי
בחוג קיימת תכנית לימודי לקרת תואר שלישי במסגרת
המדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה .מטרת
הלימודים להכשיר חוקרים עצמאיים בנושאי ריפוי בעיסוק,
כדי שיוכלו להשתלב במסגרות אקדמיות ולא אקדמיות

הלימודים נמשכים שבעה סמסטרים (שלוש וחצי שנים).
תכנית הלימודים הינה מובנית והיא כוללת קורסים בסיסיים
מתחומי מדעי הרפואה ,מדעי החברה ,קורסים תיאורטיים
ייחודיים לריפוי בעיסוק והכשרות קליניות.
תקופת ההכשרה הקלינית מלווה בהדרכה צמודה ,מציידת
את הסטודנט במיומנויות קליניות ומפגישה אותו עם שיטות
אבחון והתערבות בריפוי בעיסוק.
החוג לריפוי בעיסוק משלב שיטת למידה חדשנית המבוססת
על תיאוריית למידה למבוגרים .שיטת הוראה זו המבוססת
על פתרון בעיות ותיאורי מקרה (PBL - Problem Based
 )Learningמעודדת למידה עצמית ואינטגרטיבית ,המכוונת

לפרטים ולמידע נוסף
מזכירות החוג לריפוי בעיסוק
טל׳ 03-6409226 ,03-6409104 :פקס03-6409933 :
דוא״ל תואר ראשוןnoemis@tauex.tau.ac.il :
דוא״ל תואר שניveredva@tauex.tau.ac.il :
קבלת קהל :בימים א'-ה' ,ב ש עה 15:00 -10:00
חדר  ,321בניין מקצועות הבריאות
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בעקבות הלא נודע
תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים
מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה
מדעי הרוח | חינוך | אמנויות
מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים

פרטים בנושאי רישום וקבלה
לאוניברסיטה:
מידע והרשמהgo.tau.ac.il :
ובמוקד כל האוניברסית״א
דוא״לim@tau.ac.il :
טלפון03-6405550 :
אוניברסיטת תל אביב tau2go

בית הספר למקצועות
הבריאות ע״ש סטנלי שטייר
הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

