שנה"ל תשע"ט
שנה שניה – סמסטר א' -יום ג'

קורסי
חובה/בחירה
בחירה

בחירה
**
חובה
בחירה
**

שם הקורס
התפתחות נורמלית והשלכות
פתולוגיות-טרום לידה והשנה
הראשונה -קורס מבוא
018.1020
להקשיב ולראות את משפחת
האדם עם המגבלה הפסיכיאטרית
01831116
כלי מדידה ואבחון
01831010
* התיווך על פי הגישה
הקוגנטיבית דינאמית של
פוירשטיין-תיווך בדרך להחלמה
01831015

שם המרצה

הערות/חדרים

ש"ס שעות
2

12:00-10:00

ד"ר לובה זוק
ד"ר עופרה לובצקי

חדר 104

2

12:00-10:00

ד"ר עופרה שחם

חדר 103

2

14.00-12.00

2

18:00-16:00

ד"ר לימור רוזנברג+
ד"ר לנה ליפסקיה
גב' דורית רדליך

חדר 104
חדר 212

קורסים מרוכזים:
01831128

קורס חובה לתלמידי פרוייקט בלבד בהיקף  1ש"ס בנושא "מפיתוח להטמעה" בהנחיית גב' לימור עמירם יתקיים
בתאריכים  16.1.19ו 17.1.19 -בין השעות  15-9בחדר 212

01831123

*קורס בחירה מרוכז בהיקף  2ש"ס בנושא "סוגיות נבחרות בתהליך ההערכה והטיפול בריפוי בעיסוק באנשים
שעברו אירוע מוחי" בהנחיית ד"ר דבי רנד בתאריכים  ,12.2 ,11.2 ,10.2בין השעות  8:30-17:00בחדר 104

*קורס בחירה בהיקף  2ש"ס בנושא "ארגונומיה והיבטים תפקודיים לאורך מעגל החיים (ילדים ,נשים  ,עובדים
01831009
בגיל המבוגר)" בהנחיית פרופ' נאוה רצון בתאריכים  13.1.19, 10.1.19,9.1.19בין השעות ( 9-17בתאריך  -9.1חדר  ,211בתאריך
 10.1בחדר  , 207בתאריך  13.1בחדר )208
01831035

קורס בחירה בהיקף  2ש"ס בנושא ריפוי בעיסוק בטיפול בפגים בהנחיית גב' גילה רבינוביץ יתקיים בתאריכים :בביה"ח
מאיר בתאריך  7.11.18בין השעות  ,9-15ובאוניברסיטה בימי ד' בתאריכים ,21.11.18,5.12.18,2.1.19
בין השעות  9-15בחדר 211

קורס בחירה מרוכז בהיקף  1ש"ס בנושא "שירותים פליאטיביים רב -מקצועיים לאנשים עם מחלות כרוניות
01831268
ומצבי סוף החיים" בהנחיית פרופ' נטע בנטור יתקיים בתאריכים  24.10.18ו 14.11.18 -בין השעות  9-15בחדר 211
*קורסים המתקיימים אחת לשנתיים
** -קורסים אשר מיועדים למסלול בריאות הנפש במידה וייפתח שנה הבאה

שנה שניה – סמסטר ב' -יום ג'

קורסי
חובה/בחירה
בחירה
בחירה

בחירה
בחירה

שם הקורס

ש"ס

שעות

שם המרצה

הערות/חדרים

יישומים קליניים של מערכת
ביופידבק בתחום הריפוי בעיסוק
הפיזיקאלי 01831152
התפתחות נורמאלית אינטגרטיבית
בילדות המוקדמת מגיל שנה עד
גיל שלוש
01831055
מוח ,קוגניציה ובריאות -השלכות
על תפקוד 01831104
סוגיות נבחרות באוטיזם לאורך
מעגל החיים 01831267

2

8:30-10:00

ד" ר יפי לבנון

חדר 211

2

10:00-12:00

ד"ר לובה זוק
ד"ר עפרה לובצקי

חדר 211

2

10:00-12:00

ד"ר לנה ליפסקיה

חדר 203

2

10:00-12:00

ד"ר אורית ברט

חדר 212

2

12:00-14:00

ד"ר תמי בר שליטא

חדר 208

2

12:00-14:00

ד"ר יפי לבנון

חדר 212

2

16:00-18:00

גב' דורית רדליך

חדר 208

2

18:00-20:00

גב' דורית רדליך

חדר 208

בחירה

*הפרעות ויסות חושי Sensory
 Modulation Disordrלאורך
החיים01831127
*שיקום גף עליון
01831118

בחירה
**

שיקום שילוב והחלמה -מתיאוריה
למעשה -עבר ,הווה ועדתי
01831120
ללמוד עם המטופל
01831045

בחירה

בחירה
**

קורסים מרוכזים בחופשת הקיץ (תאריכים יעודכנו בהמשך):
 01831018קורס בחירה מרוכז בהיקף  3ש"ס בנושא משפחת המטופל בהנחיית ד"ר עופרה שחם יתקיים בתאריכים
 , 16.6.19,17.6.19,19.6.19,20.6.19בין השעות  8:30-16:30בחדר 111
 * 01831121קורס בחירה מרוכז בהיקף  2ש"ס בנושא "בריאות הנפש של ילדים בגילאי ביה"ס בקהילה
בהנחיית ד"ר אורית ברט וגב' יהודית
 * 01831101קורס בחירה מרוכז בהיקף  2ש"ס בנושא "תפקוד של ילדים ומתבגרים עם ליקויי למידה" בהנחיית ד"ר
מרגלית פדה בתאריכים  9.7 ,3.7 ,2.7בין השעות  9-17בחדר 103
 01831266קורס בחירה מרוכז בהיקף  3ש"ס בנושא " התמכרות לחומרים מסוכנים וריפוי בעיסוק " בהנחיית
ד"ר תמי בר שליטא יתקיים בתאריכים  7.8.19 ,29.7.19 ,15.7.19 ,10.7.19 ,8.7.19בין השעות 17:00 -8:30
בחדר 111
*קורסים המתקיימים אחת לשנתיים
** -קורסים אשר מיועדים למסלול בריאות הנפש במידה וייפתח שנה הבאה

