
 2022אוקטובר  24מעודכן לתאריך: 

 'בשנה  -מערכת שעות 
 סמסטר א' 2023/2022 - גפ"תששנה"ל 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעות

 סטטיסטיקה 8:00-9:00
 ד"ר י. להב

 102חדר 

  נוירופדיאטריה
 א. פינק זילברשוטד"ר 

אדם, עיסוק וסביבה  9:00-10:00 102חדר 
 בבריאות הנפש

 ג. יעקבי 

 102  חדר

 נוירולוגיה
 ד"ר י. ויגיסר

 אורתופדיה 10:00-11:00 102חדר 
 ד"ר ד. רובינזון

 102חדר 

תחום מוטורי  -רב"ע ילדים א'
  ע. פרויינד

יסודות מקצוע הריפוי  11:00-12:00 102חדר 
בעיסוק II - גישות מנחות 

טיפול והערכה 
פרופ' ר. קיצוני 

 102 חדר

 בעיסוק פיזיקלי וכוויותריפוי  12:00-13:00
 ד"ר י. לבנון

 ריפוי בעיסוק פיזיקלי וכוויות 13:00-14:00 102חדר 
 פרופ' י. חייק

 101 חדר
 5.12.22, 28.11.22בתאריכים 

 12.12.22 -ו

 למידה מוטורית
 ד"ר ס. פורטנוי

 קב') PBT )9 14:00-15:00 102 חדר 
, 207, 203, 202 יםחדר
208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,
110 15:00-16:00 

 פסיכיאטריה פסיכופתולוגיה 16:00-17:00
 ד"ר ע. פלור 

 בזום
17:00-18:00 

 22.01.23עד  23.10.22סמסטר א' מתאריך •
 13:30 – 8:00בין השעות   11.1.2023 'ד סיור למידה ביוםיתקיים  "בבריאות הנפש "אדם, עיסוק וסביבהבמסגרת הקורס •
 "קורס בחירה" עד לקבלת התואר, בנוסף לתכנית הלימודים. -ש"ס ב 4ללמוד  –חובה  •
 שעות כנבדקים בניסויים במסגרת הקורס "הניסוי כהתנסות" במהלך התואר. 10חובה על תלמידים להשתתף  •
 יתכנו שינויים. יש לעקוב אחר המתפרסם על לוח המודעות של החוג.•



 2022אוקטובר  24מעודכן לתאריך: 

 שנה ב' -מערכת שעות 
 סמסטר ב' 2023/2022 - גתשפ"שנה"ל 

 30.06.23עד  12.3.2023סמסטר ב' מתאריך  •
  11.05.23ה' עד יום  12.3.2023 ' אלימודים באוניברסיטה מיום  •
 לאחר תום הסמסטר) תתקיים ההתנסותשל ן האחרו שבוע( 06.07.23' היעד יום  3.25.014התנסות קלינית מיום א'  •
 מקוון בלמידה עצמית. קורס "כתיבת מדעית" •
 בהמשך. מויפורס כיםתארי .16:00 – 8:30ביום ה' בין השעות  מויתקיי מס"ר –למידה במרכז הארצי של סימולציות רפואיות  יומיים •
 "קורסי בחירה" עד לקבלת התואר, בנוסף לתכנית הלימודים. -ש"ס ב 4חובה ללמוד  •
 כהתנסות" במהלך התואר.שעות כנבדקים בניסויים במסגרת הקורס "הניסוי  10חובה על תלמידים להשתתף  •
 ייתכנו שינויים. יש לעקוב אחר המתפרסם על לוח המודעות של החוג •

 יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעות
 יום ה'

 תהליכים בדינמיקה קבוצתית 08:00-09:00
 י. יעקבי

 102חדר 
 –יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק ןן  09:00-10:00

 גישות מנחות טיפול והערכה
מרכזת: פרופ' ר. קיצוני 

 102חדר 

תחום סנסורי  -ריפוי בעיסוק ילדים ב' 
מושגים, אבחנות וטיפול  -

 ד"ר א. ברט
 102 חדר

 -ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש 
 גישות התערבות 

 עמירב -ד"ר  ד. רדליך

 102חדר 

10:00-11:00 

תחום סנסורי  -ריפוי בעיסוק ילדים ב'  11:00-12:00
מושגים, אבחנות וטיפול  -

 ע. פרוינד
 102 חדר

 טכנולוגיות בריפוי בעיסוק
 ד"ר ס. פורטנוי

תחום סנסורי  -ריפוי בעיסוק ילדים ב'  12:00-13:00 102 חדר
מושגים, אבחנות וטיפול  -

 ד"ר א. ברט
 מבוא לנוירופסיכולוגיה 13:00-14:00 102 חדר 

 ' י. שוורץ

 102חדר 

14:00-15:00 

 רפואה פנימית 15:00-16:00
 102 ד"ר ר. נוימן

 בזום

 פסיכיאטריה ופסיכופתולוגיה 16:00-17:00
 ד"ר ע. פלור

 בזום
17:00-18:00 

18:00-19:00 


	מערכת שנה ב-א תשפג
	מערכת שנה ב-ב תשפג

