
 
 'גשנה  -מערכת שעות 

 סמסטר א' 2023/2022 – גפ"תששנה"ל 

 22.1.23ועד  23.10.22סמסטר א' מתאריך  •
  15:00 – 9:00בין השעות  24.11.22ביום ה'  רב"ע בבריאות הנפש יתקיים יום למידה בבי"ח שלוותהעקרונות להתערבות בבמסגרת הקורס  •
(יום  5.1.23 -ו 12.1.23בית רבקה ביום ה' ו(יום למידה אחד לסטודנטית)  10.11.22 -ו 3.11.22תל השומר ביום ה' מו ימי למידה ביתקייבמסגרת הקורס רב"ע פיזיקלי מתקדם  •

 .15:00 – 8:45  ותשעלמידה אחד לסטודנטית)  בין ה
 המודעות של החוג.יתכנו שינויים. יש לעקוב אחר המתפרסם על לוח י •

 
 2022אוקטובר  24מעודכן לתאריך: 

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

08:00-09:00 
 עקרונות וגישות טיפול  

שיקום היד  -ברב"ע פיזיקלי ב'
 תרגיל -והתאמת סדים 

  ד"ר י. לבנון
 203 חדר 

 קב') 2ס.  מחקר (
 208 חדרד"ר י. להב      

 205חדר   רוזנברגד"ר ל. 
 
 

 קב') 1(סדנת הדרכה 
      י. לוריא

 
 203 חדר

 
סיורים 
 לימודיים

09:00-10:00 

 עקרונות וגישות טיפול  10:00-11:00
שיקום היד  -ברב"ע פיזיקלי ב'

 שיעור -והתאמת סדים 
 ד"ר י. לבנון

 103חדר 

 קב') 3ס. מחקר (
 207 חדרד"ר א. ברט     
 208 חדרפרופ' נ. רצון    

 202 חדר  י. קאופמן כהןד"ר  
 

 - IIIיסודות מקצוע רב"ע 
סוגיות מתקדמות 

 בהתערבות
 מרכזת: ד"ר מ. פדה

  26.10.22 -שיעורים מה 8
  

 103 חדר

תחום  -רב"ע ילדים ג' 
 קוגניטיבי רגשי

 מרכזת: ד"ר ל. רוזנברג
 21.12.22 -שיעורים מה 5
 
 

 103חדר 

11:00-12:00 

 רב"ע  פיזיקלי מתקדם 12:00-13:00
 פרופ' ד. רנד

 
 103 חדר

 קידום בריאות בקהילה
    ש. גת

 
 103חדר 

 קב') 4(סדנת הדרכה 
 208חדר      ד"ר א. ברט

 209חדר        ע. אולינקי
 210חדר    ש. גת          

 207 חדר י. יעקבי         
13:00-14:00 

 גריאטריה
 רחמן אלבוים ד"ר ש., ד"ר ב. פורת כץ

 
עקרונות להתערבות  14:00-15:00 103 חדר

 ברב"ע בבריאות הנפש
  ש. ולוביק שושן

 103חדר 

   תהליכי התערבות קוגניטיביים
 ט. ביטון

 
 103חדר 

 היד-כירורגית כף
 ד"ר ר. פלטי

 
 103 חדר

 קב') 1ס.  מחקר ( 15:00-16:00
 ד"ר ו. סבן

 
  16:00-17:00 203 חדר

17:00-18:00 
 יחד -קורס רב מקצועי   

 מרכזת: ש. גת
 

 זום

 

19:00-18:00 



 
 מערכת שעות  שנה ג'

 'בסמסטר  2023/2022 - גפ"תששנה"ל 
 יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעות

08:00-9:00   
  

רב"ע פסיכיאטרי של 
 הילד והמתבגר

 ש. לדרר
 

 שיעורים בתאריכים:  3
15.5.23 ,22.5.23 ,
29.5.23 

 
 

 103חדר 

 קב') 3(סמינר מחקר  
 203חדר    ד"ר ל. רוזנברג

 212 חדר ד"ר י. להב        
 

ליקויי למידה  -רב"ע ילדים ד' 
 והפרעת קשב

 ד"ר מ. פדה
 

 103חדר 

09:00-10:00 

 ADLמיומנויות  10:00-11:00
  ,ד"ר י. לבנון מרכזות:

 מאיר ש. גולדברג
 + תרגיל במילב"ת 

 תה"ש
 

תאריכים יפרסמו 
 בהמשך

SPSS  '1(קב( 
  ד"ר נ. גבעון

 
 205חדר 

 קב') 2סמינר מחקר (
 211 חדרפרופ' נ. רצון  
 212  חדרד"ר א. ברט   

 11:00-12:00 
 ריפוי בעיסוק בזקנה

 ד"ר נ. גבעון
 

 103חדר 
 קב') 1(סמינר מחקר  12:00-13:00  

    ו. סבןד"ר 
 

 211 חדר

SPSS  '1(קב( 
 ד"ר נ. גבעון 

 
 205חדר 

 קב') 1סמינר מחקר (
    י. קאופמן כהןד"ר 

 
        212 חדר

 פנאי
 בר-ד"ר מ. אברך

 
 13:00-14:00 103חדר 

 ADLמיומנויות     14:00-15:00
 מאיר ד"ר. י. לבנון, ש. גולדברג מרכזות:

 
 

 111חדר 
 

 נגישות - ADLמיומנויות 
 ד"ר ט. מרגליות

 
 106 חדר

15:00-16:00 ) PBT9 ('קב 
 כהן-ד"ר י. קאופמן

, 207, 203, 202 חדרים
208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,
110 

16:00-17:00 
 

17:00-18:00 
 

 

 29.06.23עד  12.03.23 סמסטר ב' מתאריך •
  לפני התחלת הסמסטר) מותקייישל ההתנסות נים הראשויים שבוע( 10.05.23 'העד יום  3.02.226 א'התנסות קלינית מיום  •
  29.06.23עד יום ה'  14.05.23לימודים באוניברסיטה מיום א'  •
 . תאריכים יפרסמו בהמשך.השומר-במילב"ת ואחד בתלאחד  – יתתרגילים לסטודנט 2יתקיימו  ADLמסגרת קורס  •
 ייתכנו שינויים. יש לעקוב אחר המתפרסם על לוח המודעות של החוג •

 24/10/2022תאריך עדכון: 


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

