מערכת שעות  -שנה ב'
שנה"ל תשפ"ב  2022/2021 -סמסטר א'
יום א'

שעות

10:00-11:00

יום ב'
סטטיסטיקה

8:00-9:00
9:00-10:00

יום ג'

אדם ,עיסוק וסביבה
בבריאות הנפש
ג .יעקבי

שיטות מחקר

חדר 103

פרופ' ד .רנד
דן דוד 001

ד"ר ח .טולדנו-אלחדיף

נוירולוגיה

ד"ר י .ויגיסר

חדר 103

חדר 103

רב"ע ילדים א' -תחום
מוטורי
ע .פרויינד

12:00-13:00

יסודות מקצוע הריפוי
בעיסוק  - IIגישות
מנחות טיפול והערכה
ד"ר ת .בר שליטא

למידה מוטורית

ד"ר ס .פורטנוי

ריפוי בעיסוק פיזיקלי וכוויות

13:00-14:00

חדר 103

חדר 103

חדר 103

14:00-15:00

 9) PBTקב'(

11:00-12:00

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

•
•

•
•
•

פרופ' י .חייק

פסיכיאטריה פסיכופתולוגיה

ד"ר ע .פלור

חדר 103

ד"ר י .לבנון

ריפוי בעיסוק פיזיקלי וכוויות

חדר ,207 ,203 ,202
,211 ,210 ,209 ,208
 ,212חדר ישיבות 301

יום ד'

נוירופדיאטריה

ד"ר י .להב
חדר 103

יום ה'

אורתופדיה

ד"ר ד .רובינזון
חדר 103

 3שיעורים בתאריכים,9.11.21 :
23.11.21 ,16.11.21
חדר 102

בזום

סמסטר א' מתאריך  10.10.21עד 09.01.22
במסגרת הקורס "אדם ,עיסוק וסביבה בבריאות הנפש" יתקיים סיור למידה ביום ד'  15.12.21בין השעות 13:30 – 8:00
חובה – ללמוד  4ש"ס ב" -קורס בחירה" עד לקבלת התואר ,בנוסף לתכנית הלימודים.
חובה על תלמידים להשתתף  10שעות כנבדקים בניסויים במסגרת הקורס "הניסוי כהתנסות" במהלך התואר.
יתכנו שינויים .יש לעקוב אחר המתפרסם על לוח המודעות של החוג.
מעודכן לתאריך 30 :ספטמבר 2021

מערכת שעות  -שנה ב'
שנה"ל תשפ"ב  2022/2021 -סמסטר ב'
שעות

יום ב'

יום א'

יום ד'

יום ג'

יום ה'

08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק ןן תהליכים בדינמיקה קבוצתית
– גישות מנחות טיפול והערכה י .יעקבי

ריפוי בעיסוק ילדים ב'  -תחום
סנסורי  -מושגים ,אבחנות וטיפול
ד"ר א .ברט
חדר 102

חדר 102

טכנולוגיות בריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק ילדים ב'  -תחום
סנסורי  -מושגים ,אבחנות וטיפול
ד"ר א .ברט
חדר 103

חדר 102

מרכזת :ד"ר ת .בר שליטא

חדר 102

ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש -
גישות התערבות
ד"ר ד .רדליך -עמירב
חדר 102

ד"ר ס .פורטנוי

מבוא לנוירופסיכולוגיה
גב' י .שוורץ

14:00-15:00

רפואה פנימית

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

פסיכיאטריה ופסיכופתולוגיה

ד"ר ע .פלור

חדר 102

ד"ר ר .נוימן

בזום

בזום

18:00-19:00

•
•
•
•
•
•
•

סמסטר ב' מתאריך  20.02.22עד 10.06.22
לימודים באוניברסיטה מיום א'  20.02.22עד יום ה'  - 07.04.22ייתכן שיתקיימו מבחנים בין התאריכים 11.04.22 – 07.04.22
התנסות קלינית מיום א'  24.04.22עד יום הי' ) 23.06.22שבועיים האחרונים של הקליניקה יתקיימו לאחר תום הסמסטר(
יום למידה במרכז הארצי של סימולציות רפואיות – מס"ר יתקיים ביום ה' בין השעות  .16:00 – 8:30תאריך יפורסם בהמשך.
חובה ללמוד  4ש"ס ב" -קורסי בחירה" עד לקבלת התואר ,בנוסף לתכנית הלימודים.
חובה על תלמידים להשתתף  10שעות כנבדקים בניסויים במסגרת הקורס "הניסוי כהתנסות" במהלך התואר.
ייתכנו שינויים .יש לעקוב אחר המתפרסם על לוח המודעות של החוג

מעודכן לתאריך 30 :ספטמבר 2021

