
 גפ"שנה"ל תש
 תכנית המוסמך לפיזיותרפיה 

 : קורסי חובהסמסטר א' -שנה ראשונה 
 יום ג'

 
 
 

 
    מסע מהפיזיולוגיה למעשה –המערכת האוטונומית   סמסטר:  קורס מרוכז בחופשת     01831136

חדר   ש"ס 2:  08.30-16.00בשעות  2023ינואר     23,24,25  :מיכל כץ לוירר בתאריכים פרופ' בהנחיית 
207 

 
בהנחיית מר מיכי מנהיים   שיקום ואורטוטיקה של כף הרגל -קורס מרוכז בחופשת סמסטר :  01831034

   :בתאריכים
 202חדר      ש"ס 2 :  08.30-16.00 בשעות    2023פברואר    5,6,7

 
בהנחיית פרופ' יוסף משהראוי   מבנה ותפקוד עמוד שדרה - קורס מרוכז בחופשת סמסטר: 01831099

 202חדר    ש"ס 2  8.30-16.00בשעות  26.2.2023,28.2.2023,1.3.2023   : בתאריכים

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חדר שם המרצה שעות ש"ס שם הקורס

 שיטות מחקר
01831054 

 207 מיכל כץ לוירר פרופ' 08.30-10.00 2

 סטטיסטיקה
01831114   

2 10.00-12.00 

 
 111 מיכל כץ לוירר פרופ' 

 סטטיסטיקה תרגול
01831114  

 205 מיכל כץ לוירר פרופ' 12.00-14.00 2

 דריו ליברמן פרופ' 14.00-17.00 3 עקרונות המדידה
 פרופ' רותי דפרין

 ד"ר תמרה פרושנסקי
 ד"ר ג'ייסון פרידמן

 פרופ' זאבי דביר

202 



 
 
 
 

   גפ"שנה"ל תש
 סמסטר ב'  קורסי בחירה - תכנית המוסמך לפיזיותרפיה 

 יום ג'

 
ית פרופ' שרון בהנחי הפרעות תנועה והמערכת האקסטרה פירמידאליתקורס מרוכז בחופשת הקיץ : 01831048

ימי תצפיות  2הקורס כולל    ש"ס 3:     08.15-15.45 בשעות   207ר חד 1.8, 25.7, 18.7:    בתאריכים  -חסין 
     במרפאה להפרעות תנועה בתל השומר

 

ממגרש הספורט למסלול החיים, היבטים  -האימון הגופני :   קורס מרוכז בחופשת הקיץ01831130
 ש"ס 2 -   .15.45-1508  בשעות 207חדר ביולי  9,10,11חלד בהנחיית פרופ' יובל  ויישומייםמדעיים 

 
 

בתאריכים: בהנחיית פרופ' ג'ף הוסדורף  וגיות בהליכה ובשיווי משקלס :   קורס מרוכז בחופשת הקיץ01831096
במרפאת הפרעות הקורס כולל ביקור     ש"ס 3:    8.30-16.00 בשעות  207חדר   2023בספטמבר    3,4,5,6

    איכילובתנועה ב
 
  

 
 
 

 חדר שם המרצה/מרכז שעות ש"ס שם הקורס בחירה/חובה

ניתוח הליכה לשם תכנון  בחירה
טיפולים קליניים בקרב 

 אוכלוסית הילדים
01831137 

 104 ד"ר סיימון שלס 08.30-10.00 2

היבטים חדשים על שרירי  בחירה
 השלד והפאסיות החבורות

01831204 

 210 ד"ר תמרה פרושנסקי 10.00-12.00 2

היבטים מתקדמים בתפקוד  בחירה
מערכת הכאב 

 לחומרים ובהתמכרות
01831006 

 פרופ' רותי דפרין 12.00-14.00 2
 ד"ר עינת פלס

207 

יישום קליני של מחקר  בחירה
בפיזיותרפיה 

 מוסקולוסקלטלית
01831177 

 202 פרופ' יוסף משהראוי 12.00-14.00 2

לתלמידי חובה 
 שנה א'

)הקורס ינתן 
 באנגלית ובזום(

 כתיבה מדעית
01831063 

 

  ד"ר מיכאל קנובסקי 14.00-16.00 2

ניתוח ממוחשב של נתונים  בחירה
 רציפים

01831200 

 205 ד"ר ג'ייסון פרידמן 14.00-16.30 3


