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 חלק ב' -קוגניטיבי והתנהגות אכילה-טיפול התנהגותי 

 הקורס מטרת 

קוגניטיבי   ההתנהגותי  הטיפול  עולם  של  מתקדמים  זרמים  מתוך  וכלים  מושגים  הקניית 

בוויסות האכילה. במסגרת    האוכלוסייעם    .ותמקצוע העובדים  .נשותלאנשי הסובלת מקשיים 

התחום ההתנהגותי קוגניטיבי במטרה להקנות השייכות לגל השלישי של  הקורס, נלמד גישות  

.  תנהגותי הוויסות קוגניטיבי, רגשי וקשיים והקניית מיומנויות הנחוצות ללמטפלים יכולת לזיהוי  

 במסגרת הקורס נלמד: 

ל  DBTיישומים של טיפול בגישה   .1 חיים הנחוצות  התמודדות עם להקניית מיומנות 

האכילה בוויסות  קשובה:  קשיים  ואכילה  רגשי,  קשיבות  וויסות  סיבולת   שיפור , 
 אישיות.  -למצוקה ואם יישאר זמן מיומנויות בין

בגישה   .2 טיפול  של  פסיכולוגי    ACTיישומים  לתפקוד  הנחוצות  מיומנויות  להקניית 
יסוד(.    )מושגי  המטופל  ערכי  את  הולם  אשר  מאוזן  חיים  אורח  ולניהול  סתגלני 

 (. מושגים בסיסיים בלבד -)במידה ויישאר מספיק זמן 
 

( להבנה Schema Therapyהקניית מושגים בסיסיים מתוך עולם הסכמה תרפיה  ) .3

מקשיים   הסובלים  אנשים  יותר של  )במידה מתמשכים  מעמיקה  האכילה  בוויסות 
 מושגים בסיסיים בלבד(.  -ויישאר מספיק זמן

 

 מבנה הקורס 

ותרגילים מע יהיה שילוב של הצגה תיאורטית של החומר הנדון  שיים שיאפשרו בכול מפגש 
יתבקשו להדגים   .ותלהתנסות בכלים באופן אישי. בסיום הקורס, משתתפים  .ותלמשתתפים

 .       קורסאת הבנת החומר ויישומו באמצעות "הצגות יישום" של הנלמד ב

  



 

 

 

  דרישות הקורס  

הקורס,   במסגרת  אקדמית  אקרדיטציה  לקבל  מנת  לעל  של  יש  הבסיסיות  בדרישות  עמוד 

 הקורס:

במידה והשיעור יהיה נוכחות מכלל המפגשים(.    80%נוכחות בשיעורים חובה )לפחות   .1
 חובה. עם מצלמה נוכחות  -מקוון

הקפדה על נהלי העבודה של השתתפות פעילה בתהליך הלמידה האישי והקבוצתי ו .2
   .)פירוט בהמשך העמוד( הקורס

ו .3 בתוך  התרגילים  כל  המפגשים.  ביצוע  נאלצתםבין  אם  אחריותכם  .ןגם    .ן להיעדר, 
 החומר באופן עצמאי.  להשלים את 

  - 1ניהול יומן למידה אישי מדי שבוע לאורך כל הסמסטר )פירוט בהמשך, ראו נספח   .4
אישי(   למידה  שאתםיומן  הלמידה  מיומן  אחת  דגימה  להגיש   .ןוהגשת    תבחרו 

שימו לב: אני משאירה לעצמי את הזכות (.  8.6.2022במפגש האחרון של הסמסטר )
במידה ואתרשם שיש  ,במהלך הקורסלבקש הגשת יומני למידה מדי שבוע בכול שלב 

 צורך בכך. אפרט על כך במפגש הראשון. 
5.  " וכתיבת  יישוםקריאת חומר תיאורטי  תהליך של למידה באמצעות  המדגים    " הצגת 

העבודה תוגש במקוון  .  )פירוט בהמשך(  שנלמד במסגרת הקורסאו כלי    רכישת מושג
  . 16:00  -ב  8.6.2022מפגש האחרון של הסמסטר בלכול המאוחר עד תחילת ה

עצמכם את  לתכנן  שתוכלו  מנת  על  מראש  מצוין  זה  הסמסטר   .ןתאריך  במהלך 
במידה והעבודה עם היומן יוגשו באיחור אוריד על כך נקודות לפי  ולהגיש בזמן.  

של נוסף קודות על איחור ביום הראשון ונקודה נוספת על כל יום נ 5 :גודל האיחור
 איחור. 

   

 דף משוב לדוגמה(  -2)ראו נספח  מרכיבי הציון 

עם דף משוב לדוגמה המפרט את    2בינינו, מצורף נספח  הציפיות  לצורך השקיפות ותיאום  
בתוך שימו לב: ההסתכלות שלי בעת קביעת הציון תתמקד בתהליך הלמידה  מרכיבי הציון.  

המפגשים   ובוובין  היישום  ולא  הרמת  הקורס,  במסגרת  שלמדתם  החומר  של  ידע  בהפנמה 
 לקורס.     .ןמוקדם איתו הגעתםה

 נוהלי עבודה ותיאום ציפיות  

המפגשים מתחילים בזמן, ומי שלא    ני אחראית לדאוג לכך שהמפגשים יתחילו בזמן.א .1
. דאגו להגיע  לסטינג הלימודי  .הומפריע   חלק מהחומר הנלמד  .הבזמן מחסיר  .המגיע

 בזמן ולתאם את כל הסידורים האחרים באופן שאינו מתנגש עם מפגשי הקבוצה.  
ב  יםבמפגשההשתתפות   .2 הן  הלמידה  לתהליך  במישור חיונית  והן  האישי  מישור 

ולכן מי שמחסיר  .הקבוצתי יישומי. הוא בנוי בשלבים  שלב    .ההקורס הוא בעל אופי 
להיעדר ממפגש, קחו    .ןלאבד חלק חשוב בשרשרת הלמידה. במידה ונאלצתם  .העלול

שנכחו בקורס.  .ותאחריות והשלימו באופן עצמאי את החומר הנלמד בעזרת תלמידים
     "להיות בעניינים". בלי מ אל תבואו למפגש הבא



 

 

לשמור על   .ותכולנו אחראיםללמידה.  טיחות  כדי ללמוד, נדרשים תנאים של פתיחות וב .3
)שיתוף וכבוד בין אנשים,   מסגרת העבודה ועל אווירה בטוחה, חיובית ותומכת בקבוצה

פעילה המפגש  ב  ובונה  השתתפות  הלימודית  מסגרת  באווירה  מהפרעות  והימנעות 
 וברצף המפגש(.  

של   1כמו כן, בנספח    במהלך הקורס, תקבלו תרגילים לביצוע בזמן המפגשים וביניהם. .4
גם אם  ומלאו את יומן הלמידה  תעשו את התרגילים  הסילבוס יש יומן למידה לדוגמה.  

לכם הלמידה  התרגול    מיותר.  .ןנראה  יומן  אינטגרט  םה ומילוי  מהתוכנית חלק  יבי 
 להפנמה ולעיבוד של החומר בכול שלב ושלב.  יםוחשוב

ביחד.   .5 ושלי  שלכם  הריכוז  מלוא  את  דורשים  הנדרשים המפגשים  מקצוע  כאנשי 
דחפים להסחת  זוהי הזדמנות לתרגל הכלת  ונוכחות,  ריכוז  כמו  קליניות  למיומנויות 

או כל עיסוק שאינו קשור   עיסוקים אחרים, כגון עיסוק בפלאפונים, עיתוניםדעת ודחיית  
משהו דחוף    .ן להתרכז או שיש לכם  .ות מסוגלים  .ן במידה ואינכם.  למפגש לזמן מתאים

לטפל בו, בבקשה צאו מהשיעור ותחזרו לאחר שסיימתם. עדיף לצאת מאשר להפריע  
    לסטינג הלימודי.  

  . החומריישום  ת ולשאול שאלות שקשורות להבנה או ליואל תהססו לשתף בהתנסואנא,   .6
האישי  הלמידה  לתהליך  לתרום  במטרה  שנשאלת  שאלה  לכול  לענות  אשמח  אני 

 והקבוצתי.  
במידה והסמסטר יתנהל בזום, ההשתתפות תהיה מאד דומה לזו שבכיתה רגילה.  .7

כיתה  מעין  היוצרת  גלריה  לבין  בזום  שקפים  הצגת  בין  מעברים  אעשה  אני 
מצלמ עם  תהיה  ההשתתפות  במסך.  באופן וירטואלית  יתנהל  והדיון  פתוחה  ה 

 אינטראקטיבי. 

 בהצלחה לכולנו! 

 הנחיות להצגות יישום בכתב

מפגש תחילת הבלכול המאוחר  באופן מקוון  ותוגש  הצגת היישום תיעשה באופן פרטני   .1
    .  )8.6.2022של הסמסטר )( 16:00)האחרון 

. הנושאים להצגה ייבחרו מתוך רשימת הנושאים המוצגים בסילבוס ומתוך החומר הנלמד 2

דוגמאות  בקורסים אחרים.   .ןאין למחזר נושאים או עבודות שלמדתםבמסגרת ההרצאות.  

זיהוי מצבי תודעה ומעבר ממצב של מוח   :למושגים שניתן לבחור להציג מתוך הסילבוס

מהכ אחד  יישום  נבון,  למוח  )כמו  רגשי  רגשי  לוויסות  שלמדנו   ,Opposite Actionלים 

Mindfulness of current emotion  לחיזוק שלמדנו  כלים  יישום  כמו (,  למצוקה    סיבולת 

Reality Acceptance  כל ב. אלו דוגמאות לנושאים שניתן ליישם. למעשה, ניתן להגיש עבודה

ליך של למידה ושינוי  נושא משמעותי שלמדתם במסגרת הקורס, כשהדגש הוא לתאר תה

הסמסטר. זכרו ששינוי הוא לא אירוע חד פעמי אלא תהליך במהלך    .ןמשמעותי שעברתם

במהלך השנה    .ןשמתרחש לאורך זמן. לכן, ניתן ואף רצוי לתאר תהליך של שינוי שעברתם

באופן  ולעשות אינטגרציה עם כלים שנלמדו בסמסטר א'. עם זאת, יש להקפיד ולהכניס  

 במסגרת סמסטר ב'.  .ןחומר שלמדתםמפורש 

  12עמודים, ברווח כפול, גופן    4לא יעלה על  בפורמט של קובץ וורד  . החומר שיוגש למרצה  3

יש להקפיד לעמוד בזמנים  ד שער.  הקצאה זו לא כוללת עמוס"מ מכול צד.    2, שוליים  אריאל

   בבקשה לא להרחיב רווחים או לדחוס שורות.  מספר העמודים שהוקצו.וב



 

 

קריטריונים להגשת עבודת סמינריון, יוכלו להגיש עבודה כל האשר יעמדו ב  .ותמשתתפים.  4

כעבודת . עבודה סמינריונית מוגדרת  בסיום הסמסטרהאישי    כפוף לאישורי בסמינריונית  

עמוד זו לא כוללת  הקצאה(. 4במקום  עמודים 8רגילה )עבודה בהיקף כפול ל , אךיישום

  12, ברווח כפול, גופן  עמודים  8לא תעלה על  ובקובץ וורד  עבודת הסמינריון תוגש  שער.  

שוליים  אריאל צד.    2,  מכול  שהוקצו    בבקשהס"מ  העמודים  במספר  לעמוד  להקפיד 

  בבקשה לא להרחיב רווחים או לדחוס שורות.  לעבודה בכתב.

תהליך   .ןלהמשיג עבור עצמם  .ות. הצגות היישום בסיום הקורס נועדו לאתגר את המשתתפים5

 בקורס. כל הצגת יישום/עבודת סמינריון תכלול:שרכשו כלים של שינוי שעברו באמצעות 

תיאור .א ציון  קצר  הסבר  :  טיתהבנה  תוך  הקורס  במסגרת  שנלמד  המושג  של 
הרלוונטיים.   התיאורטי/ים  שלי  המקור/ות  ההרצאות  את  לדקלם  לא  בבקשה 

אני רוצה לראות שהבנתם את המושג ברמה הרעיונית, מזהים    -בעבודות הסיכום
ויכולים הרלוונטיים  המקורות  באופן    .ותאת  אותו  ולהסביר  במילים  קצר  ברור 

 . .ןשלכם
ו/או  דפוסי ההתנהלות האישיים  להרלוונטיות של המושג  זיהוי    :עצמית  מודעות . ב

 .ןתכםשאלה החשובה שדורשת את התייחסוה  העבודה.  .תמחברשל  המקצועיים  
חשבתי שזה יהיה  כיצד  ע בחרתי במושג/בכלי זה?  ו מדבפרק של מודעות היא:  

 שימושי עבורי? 
 

 מקוםאריך יותר מדי בסעיפים של תיאוריה ומודעות על מנת להשאיר  להכדאי   לא :  לב שימו

ו  תהליך לתיאור  לקשיים   "מודעיםד  מא"  אנשים הרבה.  העיקר שהוא עצמו השינויהיישום 

 .ן.בחייהם בפועל שינוי לבצע  ם.ןביכולת .ות תקועים אך, .ןשלהם

 ו ת של שינוי התנהגותי, קוגניטיבי ו/או רגשי שנבעומעשיאות  דוגמ  שינוי בפועל:ג.  

 מיישום המושג או הכלי שנלמד במסגרת הקורס. 

י  .ההמדגים  .תמשתתףדוגמה:   לנבון  רגשי  ממוח  כיצד    וכל.תמעבר  להסביר 

 עבודה עם מטופלים.  בהתנהלותו האישית ותרמה לשינוי בהתנסות זו 

הוויסות הרגשי    .תמשתתף  דוגמה: לשיפור  כלי  יישום  ל.תי  –המדגים  ר תאוכל 

לפגוש את   .לה במסגרת הקורס עזר לו  .המהכלים שלמדאו יותר  אחד  יישום  כיצד  

שוב גם לתאר כיצד יכולת  ח   במצבי אמת )בחיים ו/או בטיפול(.  םלהכילהרגשות ו

במצבי  בפועל  ועל ההתנהלות  החוויה  איכות  על  הרגש השפיעה  את  לפגוש  זו 

 אמת.  

שימו לב: אל תבחרו כלי שלא מצאתם יעיל עבורכם. אנשים שונים מגיבים באופן שונה 

או מושג    תהליך של למידה באמצעות שימוש יעיל בכלילכלים שונים. המטרה היא להדגים  

במסגרת   .ןבמסגרת הקורס. ניתן גם לשלב בין כלים ומושגים שונים שלמדתם   .ןשלמדתם

הלמידה, אך הרעיון כאן הוא להדגים יישום   ךהקורס. אפשר וגם רצוי לתאר קשיים בתהלי

 לשנות משהו בדפוסי ההתנהלות שלכם.  .ןשעזר לכם



 

 

ומסקנותד.   על  .ןלפרט מה למדתם  -סיכום  זו תשפיע  למידה  כיצד  המשך ההתנהלות  , 

מבחינה אישית ומקצועית, קשיים פוטנציאליים שחשוב לשים לב אליהם, כיצד    .ןשלכם

 תרצו להתקדם מכאן?  

חשוב שיהיה ברור לאיזה משפט בטקסט של סעיף התאוריה משויכת   -רשימת מקורותה. 

 המקור ולא סתם לרשום רשימה של מקורות מהסילבוס בסוף העבודה. 

 ( 1שת יומן למידה )ראו נספח הנחיות לניהול והג

לומדים למידה    .ותאנחנו  של  מצטברות  לחוויות  לב  שנשים  חשוב  ולכן  התנסות  באמצעות 

כחלק   הרחוק.  לטווח  בזיכרון  ותצטברנה  תישמרנה  אלו  שחוויות  מנת  על  הקורס  במהלך 

  בהמשך(.  1למלא מדי שבוע יומן למידה אישי )ראו נספח    .ןמדרישות הקורס, אני מבקשת מכם

, היומן מכיל שאלות מכוונות אודות הלמידה מהשיעור ומהתנסויות של  1כפי שתראו בנספח  

 למידה בזמן שבין המפגשים.        

המפגש   במסגרת  הנלמד  בהפנמת  מאד  יסייע  זה  בסוף  ויומן  היישום  הצגת  בהכנת 
 הסמסטר. 

 
( הסמסטר  של  האחרון  מכם8.6.2022במפגש  אבקש  של  להגיש    .ן(,  אחת  יומן דגימה 

הקפידו להגיש את העבודה ואת יומן הלמידה   שימו לב:בסוף העבודה.    הלמידה ולצרף אות
חשוב  המוגש.  בפורמט וורד, כשיומן הלמידה מופיע בעמוד האחרון של הקובץ  בקובץ אחד  

וזאת כדי    בנושא אחר מנושא הצגת היישום,עסוק  תשהדגימה שתבחרו מיומן הלמידה  
במהלך   .ןםחוויתלמנוע כפילויות בחומר ולאפשר לי להתרשם מתהליך למידה רחב יותר ש 

ואי   .יתאת נושא העבודה, שם הסטודנט  :. בעמוד השער של העבודה יש לרשום סמסטרה
שלכם האישי  המשוב  את  לקבל  תרצו  שאליו  כעמוד  .  .ןמייל  נחשב  אינו  השער  עמוד 

ויומן  ,  עמודים  4עמוד שער, עבודה של   שתגישו אלי במייל כולל:מהעבודה. כך שהקובץ  
קיבלתם ממני אישור להגיש עבודת סמינריון, אז   .ןעמודים.  במידה ואתם  6למידה. סה"כ  

    .  גוף העבודה ב עמודים 4עמודים במקום  8 -מדובר ב
 

 סבב שיתוף למידה במפגש האחרוןהנחיות ל
שיהיה ארוך יותר מסבב שיתוף למידה במפגש האחרון, נעשה סבב של שיתוף למידה בעל פה  

שתף את הקבוצה במשהו .תבקורס י  ת.פכל משתתרגיל שאנחנו נקיים מדי שבוע. בסבב זה,  

ניתן וכדאי להיעזר ביומני  לזכור להמשך הדרך.    לה.ה מתוך הקורס וחשוב לו.משמעותי שלמד

 :  כם.ןלתאר במילים שללאורך הסמסטר ו ם.ןהלמידה שמילית

מדוע בחרת להציג כלמידה משמעותית שחווית במסגרת הקורס.    מה בחרת להציג -1
  ?למידה זו

 יום יומית בקליניקה ו/או בחיים  לחבר למידה זו להתנסותכיצד הצלחת  -2
  ?מדוע חשוב לך לזכור למידה זו -3

 

ה ההמפגש  רביעי  ביום  מתקיים  הסמסטר  של  חשוב  .  8.6.2022אחרון  מרכיב  הוא  זה  במפגש  הנוכחות 

משהו אחר בטעות.   .ןבעתםקושלא    .ן בקורס. יש להקפיד ולוודא מראש שמועד זה פנוי לכם  .ןבהשתתפותכם

    אנא דאגו לכול הסידורים מראש על מנת לוודא שתגיעו ותשתתפו במפגש.  
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  * קריאת החובה לכל נושא מצוינת בכוכבית.

 **ייתכנו שינויים בסדר השעורים ובתוכנם ובחומרי הקריאה. 

 

  

     - מפגש סיכום למידה שבו כל משתתף משתף בסבב סיכום למידה
 .   ( 8.6.2022) ראו סעיף הנחיות לסבב שיתוף למידה במפגש האחרון 

 



 

 

 

 (X+1יומן למידה אישי ) -1נספח 

 למלא בסמוך לשיעור 

שיעור היום )כלומר מה ת מה/לוקח  ה/מה הדבר המשמעותי ביותר )מבחינתך( שאת .1
 שלך מהשיעור(? X+1 -ה

 

 

 

אליך/אלייך? כיצד תוכל/י ליישם את נסה/נסי לחשוב: כיצד מושג/רעיון/כלי זה רלוונטי  .2
עם  ת/עבודאופן שבו את/ה בב.     חיים האישייםמה שלמדת בהתנהלות שלך:  א. ב

 ים? מטופל
 

 נוספת שהתגבשה בעקבות השיעור במהלך השבוע:   למידה

תאר/י התנסות שבו יישמת בפועל משהו שלמדת מהשיעור בסיטואציה בחייך   .3
 האישיים ו/או המקצועיים.  

 

 

 

האם נתקלת בקשיים ביישום? האם נשארת עם שאלות או התלבטויות שחשוב לך  .4
 לחדד עבור עצמך?  

 

 

 

 מה למדת מהתנסות זו? מדוע חשוב לך לזכור את זה?   .5
  

    

  



 

 

 לדוגמה דף משוב ריק    -2נספח 

לצד החשיבות של ובין המפגשים לאורך הסמסטר  הציון משקף את חשיבות התהליך הכיתתי והאישי בתוך    הרכב הציון:

        רכיבי הציון: מ. להלן פירוט  הסמסטרלאורך  ל למידה  ש  ךקלינית אשר מצליחה לשקף תהלי-כתיבה אקדמית

   20%-הכיתתי  השתתפות פעילה ובונה בתהליך הלימוד . א

  -10  ט"מ -9טוב   -8 מספק -NOT YET, 7 -6 הקריטריון הנבדק 

 צוין מ
  10%  -באופן אישי הפעילה של התלמיד/ה  עמדת הלימוד

המשקפת   בתהליך )התנהלות  ומעורבת   אקטיבית  עמדה 
האישי מוסחות,  למשל:  -הלימוד  ומנטאלית,  פיזית  נוכחות 

ובין  , שאלות וביצוע התרגילים בתוך  פתיחות ללמידה חדשה
של  המפגשים בהגשה  שמשתקפת  כפי  הלמידה  תהליך   ,

 (עמוד נבחר מתוך יומן למידה אישי

X     10מתוך-   

למסגרת התלמיד/ה  לקהילה    הקבוצתית,  תרומת 
תרומה   10%  -הלומדת הכיתתי,  ולתהליך  לדיון  )תרומה 

השתתפות לאווירה לימודית מקצועית, בטוחה ובונה בכיתה,  
 (  וכו' ות מהפרעותהימנעבסבב שיתוף למידה, 

X     10מתוך-   

  20מתוך  Xציון מסכם:  

 

 פירוט בטבלה.   -80% - עבודה בכתב .ב

  - 10  ט"מ  -9טוב    -8  מספק   -NOT YET,  7  -6 הקריטריון הנבדק 

 צוין מ
בחומר   הסטודנט  -שהוצגהתאורטי  שליטה  כמה   ית /עד 

החומר  עם  הכרות  הידעשהציג  מדגים  רמת    ההבנה דיוק  ,  , 
 לחומר שנלמד בכיתה ובסילבוס חיבור וה

X     10מתוך-   

לארגן את היכולת    -הבחנה בין עיקר לטפלארגון הכתיבה ו
ולהציג את  דלות מתוך החומר הנלמד את העיקר  הכתיבה, ל

 ברור, קוהרנטי, מקצועי ומדויק הדברים באופן 

X  20מתוך-  

עד כמה הכתיבה משקפת עמדה של קשיבות   -רמת התובנה
 , הן בבחירת הנושא והן לאורך תהליך השינוי    ומודעות עצמית

X     10מתוך-   

של הכלי או   ויעיל בפועלשימוש מותאם,    -ויעיל  יישום הולם
 המושג

X  20מתוך-  

של  אינטגרטיבית  וכתיבה    הצגה הפנמה   על  המצביעה 
  עד כמה ההצגההחומר ולא חזרה מכנית על החומר הנלמד.  

חוו  יםמשקפוהכתיבה    תהליךתה  ה/חוושהסטודנט/ית 
לאורך   -לאורך הסמסטר )בסמסטר ב'משמעותי של למידה  

 ה בהמשך הדרך. ו/אות אותילווה ש השנה(  

X  20מתוך 

 80מתוך  Xציון מסכם:  

 

 מסכם..... משוב מילולי 

 ציון סופי בקורס:  



 

 

 הנגשה לסטודנטים עם מוגבלויות  -3נספח 
 

 סטודנט יקר,  

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה  

 זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: 

 8249265-04טל:   LDA@univ.haifa.ac.ilדואל  

 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: 

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il   דואל

 

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי  

 וך לתחילת הקורס. בשעות הקבלה או במייל בסמ 

 

 

If you have a disability that may affect your studies and for which you 

may require accommodations, please contact the Accessibility and 

Learning Disabilities Department at the Dean of Students office 

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265   

 

Students that receive accommodation letters, and need academic 

adjustments, please meet with me to discuss the provisions of those 

accommodations as early in the semester as possible. 
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