
   
 
 

   2021/2022 - בפ"תששנה"ל  סמסטר א' - מערכת שעות

 קורסים המתקיימים אחת לשנתיים *

 יום ג' שעות

 ש"ס( 1) -סטטיסטיקה + תרגיל 08:30-10:00
  נבךזד"ר יעל איי
01831151  

 פעם בשבועיים
 חובה לשנה א'

 205חדר 

 ש"ס( 1) כתיבה מדעית
 תמי בר שליטאד"ר  רוזנברג, ימורד"ר ל

01831150 

 פעם בשבועיים
 חובה לשנה א'

 211חדר 

  

 מגמות תיאורטיות בריפוי בעיסוק  10:00-12:00

 ד"ר תמי בר שליטא
 01831062 

 פעם בשבועיים
 ש"ס( 1חובה לשנה א' )

 104חדר 

 סמינר תזה/פרויקט
 210חדר  – 01831008פרופ' נאוה רצון 

 209חדר  - 01831008 פרופ' דבי רנד
 חדר ישיבות – 01831301ד"ר תמי בר שליטא  

 פעם בשבועיים 
 ש"ס( 1) -חובה לשנה א'

  התערבויות מקדמות החלמה *

  עמירב-רדליך וריתד"ר ד
01831111 

  ש"ס( 2)
 20עד  לשנה ב בלבד קורס בחירה

 תלמידים
 202חדר 

 

להקשיב ולראות את משפחת האדם עם  12:00-14:00
 המגבלה הפסיכיאטרית 

 ד"ר עופרה שחם

 ש"ס( 2) 01831116
 תלמידים 15עד  - קורס בחירה

 212חדר 

 ארגון וניהול מערכות בריאות
 פרופ' נטע בנטור

 קורס בחירה
 ש"ס( 2) 01831103

 203חדר 

 
 

  -שיטות מחקר 14:00-16:00
 יעל להבד"ר 

01831001 

 ש"ס( 2) חובה לשנה א'
 212חדר 

  מדידה ואבחון כלי
 רוזנברגימור ד"ר ל

01831010 

 ש"ס( 2)חובה לשנה ב' 
 203חדר 

  

 
 

 01831090 -קורס משאבי הספריה
  

 



   
 

 

 מרוכזים בחופשת סמסטר בחירה  קורסי

 

 :בתאריכיםיתקיים  ש"ס 1 - עמירם נעמה ב'ג -בחירה למסלול תזהוקורס  פרוייקטשנה ב' במסלול חובה לתלמידי קורס  – מפיתוח להטמעה   01831128

 110בחדר  61-9ין השעות ב 16.1.22 , 211 בחדר 14-9 בין השעות  9.1.22

 207בחדר  17-9בין השעות  215.10.-217.10.יתקיים בתאריכים  קורס בחירה סש" 2 -ד"ר פנינה וייסו פרופ' נאוה רצון -הערכה ושיקום כישורי נהיגה 01831083

בתאריכים  באנגליתיתקיים  קורס בחירהש"ס  2 -פרופ' אן דיקרסון בליווי פרופ' נאוה רצון וד"ר פנינה וייס-יוזמות, ראיות והתמקצעות -קורס מתקדם בנהיגה וריפוי בעיסוק 01830190

 111בחדר  17-9בין השעות   17.2.22-15.2.22

 מועדי הקורס:.  בזוםיתקיים  ש"ס  2 תלמידים 15עד  קורס בחירה -רנד דבי פרופ'-וטכנולוגיות מקצועיתטיפול מרחוק במקצועות הבריאות; חשיבה   - 01830191

  

 

 

 

 

בימי רביעי  ,ויינתן באנגלית זוםיתקיים בש"ס  2תלמידים,  15עד  קורס בחירהד"ר מיכל אברך בר,  -מדע העיסוק: למידה ושיתוף ידע בקבוצות בינלאומיות קטנות - 01831191
  15:30-17:00בין השעות 

10:00-14:15 17.10.21 
12:00-15:30 28.10.21 
8:30-14:00 7.11.21 

16:00-18:30 15.11.21 
12:00-15:30 25.11.21 
10:00-15:30 19.12.21 



   
 2022 -  בסמסטר ב' שנה"ל תשפ" -מערכת שעות 

 קורסים המתקיימים אחת לשנתיים  *     

 יום ג' שעות

  –סטטיסטיקה + תרגיל  08:30-10:00
 נבךזד"ר יעל איי

 ש"ס( 2) 01831151

 חובה לשנה א'
 205חדר 

 -העצמי בצל הטראומה הנפשית

 ד"ר יעל להב

  ש"ס( 2) 01831303
 בלבד לתלמידי שנה ב' קורס בחירה

 208חדר 

  

להשתתפות הלכה ומעשה ממרכיבי ביצוע * 10:00-12:00

  -בריפוי בעיסוק בילדים
 רוזנברג ימורד"ר ל

 ש"ס( 2) 01831119

 קורס בחירה

 203חדר 

 עיסוקים, נשים ומה שביניהם*
 אברך בר יכלד"ר מ

 ש"ס( 2) 01831145

 תלמידים 30עד  קורס בחירה

 208חדר 

 מעגלי התקווה*

   עמירב-רדליך וריתד"ר ד

 ש"ס( 2) 01831203

 תלמידים 20עד  ורס בחירהק
 212חדר 

 

12:00-14:00 
עם  ומבוגרים יםילדים, מתבגרתפקוד של *

 ליקויי למידה
 ד"ר מרגלית פדה

 ש"ס( 2)  01831101
 תלמידים 25עד  קורס בחירה

 203חדר 

חקירה נרטיבית של עיסוקים 
 משמעותיים בבריאות הנפש

 ד"ר דורית רדליך
 (ש"ס 2) 01831307

 תלמידים 20עד  קורס בחירה
 210חדר 

  

14:00-16:00 
 מגמות תיאורטיות בריפוי בעיסוק

 ד"ר תמי בר שליטא
 01831062 

 פעם בשבועיים
 ש"ס( 1חובה לשנה א' )

 203חדר 

 סמינר תזה/פרויקט
 210חדר  01831008פרופ' נאוה רצון 

 209חדר  01831008 פרופ' דבי רנד

  01831301ד"ר תמי בר שליטא  

 202חדר 

 פעם בשבועיים 
 ש"ס( 1) -חובה לשנה א'

  

 
 מרוכזים בחופשת סמסטר  בחירה קורסי
 

בחדר  16:30-8:30בין השעות  16.6, 15.6, 13.6 (,110בחדר  12.6) יתקיים בתאריכים תלמידים 20עד  -קורס בחירה. ש"ס 3 –שחם  ופרה, ד"ר עמשפחת המטופל   01831018
111 

 111חדר  16:30-8:30בין השעות  6.7, 4.7, 3.7יתקיים בתאריכים  קורס בחירהש"ס.  2 -, פרופ' דבי רנדתקוגניטיבינושאים מתקדמים בהתערבות   01831146
    



   
  



   
 
 
 

 )ייתכנו שינויים(: יתקיימו בשנת הלימודים תשפ"גמתקיימים אחת לשנתיים ולהלן שמות הקורסים ש
 
 ש"ס 2 –ד"ר דורית רדליך  -תיווך בדרך להחלמה -דינאמית של פוירשטיין התיווך על פי הגישה הקוגנטיבית -
 ש"ס 2 -ד"ר אורית ברט -סוגיות נבחרות באוטיזם לאורך החיים -
 ש"ס 2 -פרופ' נאוה רצון -ארגונומיה והיבטים תפקודיים לאורך החיים )ילדים, נשים, עובדים בגיל המבוגר( -
 ש"ס 2 -בר שליטא ד"ר תמי -הפרעת ויסות חושי לאורך החיים -
 ש"ס 2 -ד"ר לימור רוזנברג -מוטורית וכתיבה מינקות עד התבגרות -מיומנות גרפו -
 ש"ס 2 -ד"ר מיכל אברך בר+ ד"ר דורית רדליך   -שיטות מחקר איכותניות במרחב הבריאות -
 ש"ס 2 -ד"ר יפי לבנון -יישומים קליניים של מערכת ביופידבק בתחום הריפוי בעיסוק הפיזיקלי -
 ש"ס 2 -ד"ר יפי לבנון -קום גף עליוןשי -
 ש"ס 3 -ד"ר תמי בר שליטא -התמכרות לחומרים מסוכנים וריפוי בעיסוק -
 ש"ס 2 -פרופ' דבי רנד –סוגיות נבחרות בתהליך ההערכה והטיפול בריפוי בעיסוק באנשים שעברו אירוע מוחי  -
 ש"ס 2 -פורטנויד"ר סיגל  -סדנת לימוד והתנסות בתכנות אפליקציות לאנדרואיד -


