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 נושאי תפקידים באוניברסיטה

 
 

 יוסף קלפטר פרופ' - נשיא

 אהרון שי פרופ' - רקטור

 דני לויתן פרופ' - רקטור-פרו

 דינה ק. פריאלניק פרופ' - סגנית רקטור

 ערן רבני פרופ' - ופיתוחסגן נשיא למחקר 

 רענן ריין פרופ' - סגן נשיא

 יואב אריאל פרופ' - דקאן הסטודנטים

 מרדכי כהן מר - מנהל כללי

 מריאנה שדה גב' - מזכירה אקדמית

 רות סתוי פרופ' - נציב קבילות

 הארוי מ. קרוגר ירון מר - יו"ר חבר הנאמנים

 גיורא ירון ד"ר - יו"ר הוועד המנהל

 אהוד גרוסמן פרופ' - דקאן הפקולטה לרפואה

 יעל קיילין גב' - משנה מנהלי לדקאן

 נילי טבק פרופ' - ראש ביה"ס למקצועות הבריאות

 רלי שטראוס גב' - מזכירת ביה"ס למקצועות הבריאות

 סילביה קוטון ד"ר - ראש החוג לסיעוד

 סימה הילה אליה גב' - עוזרת מנהלית
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כחלק באתר ביה"ס למקצועות הבריאות הקובץ מופיע 
 * .מידיעון ביה"ס

 
 
 

כתובת אתר ביה"ס והחוג לסיעוד באינטרנט:  
http://health.tau.ac.il/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .הופק לשימוש פנימי בלבד של החוג לסיעוד* 
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 החוג לסיעוד
 

 מידע כללי
 

מערכת הבריאות בישראל מספקת שירות חברתי חיוני. עובדה זו מטילה 

אחריות על אחיות מוסמכות בתפקידים בכירים במינהל שירותי הסיעוד, 

בחינוך תלמידי הסיעוד ובהדרכת עובדים חדשים, בנוסף למתן טיפול סיעודי 

 .איכותי

 
ית אביב, אשר תכנ-הוקם החוג לסיעוד באוניברסיטת תל 8691באפריל 

לימודיו מקנה תואר "בוגר אוניברסיטה" לאחיות ולאחים מוסמכים. הקמת 

החוג באה בעקבות פניות מטעם משרד הבריאות, הסתדרות האחיות, מוסדות 

בריאות שונים ובהמלצת ארגון הבריאות העולמי. ארגונים אלו הכירו בצורך 

ורות בהקמת החוג לאור המציאות של שירותי הסיעוד במדינת ישראל והתמ

 .במערך ההשכלה בכלל

 
הקבוצה הראשונה של שמונה עשרה אחיות מוסמכות, תלמידות החוג, 

 קיבלה תואר בוגר בשנת תשל"א.

פועלת בחוג גם תכנית לימודי "מוסמך אוניברסיטה" בסיעוד  8611מאז 

 (.8611)תכנית שאושרה בשנת 

 
נפתחה תכנית הלימודים הכללית לקראת תואר "בוגר  בשנה"ל תש"ן

 אוניברסיטה" ותואר אח/ות מוסמך/כת.

החוג מעודד את התלמידים להמשיך לעסוק בסיעוד בזמן לימודיהם, וזאת 

כדי לאפשר להם את יישום הנלמד ועל מנת לקדם את שירותי הסיעוד 

 והחינוך בישראל.
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 מזכירות החוג
 
 

 מס' טלפון שם המזכירה שם התכנית

 31-9136946 נעמי עידן "הבוגר" + "פסגה"

 31-9136041 יפה פיולס "תכנית כללית"

 31-9136114 נעמה פלד "תכנית כללית"

"תארים מתקדמים" +"הסבת 

 אקדמאים"

 31-9136164 ורד ולדמן

 
 
 
 

 ד"ר סילביה קוטון -  ראש החוג

 גב' סימה הילה אליה - עוזרת מנהלית
 
 
 

  

 תמר קרוליק פרופ'   לימודי הדוקטורטמרכזת 

 נוי-צביה בר פרופ'   ראש תכנית המוסמך

 סמיון מלניקוב ד"ר   ראש תכנית הבוגר

 מיכל יצחקי ד"ר     ראש התכנית הכללית לתואר בוגר

 איליה קגן ד"ר   לימודי המשך בסיעוד + הסבת אקדמאים
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 משימות מקיפות של החוג
 :הלימודים הבאות והערכתןניהול תכניות  .8 

תכנית כללית לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" ואח/ות  א( 
 .מוסמך/ת

בסיסית לאחיות ולאחים מוסמכים לקראת תואר "בוגר -תכנית על )ב 
 אוניברסיטה".

 תכנית לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה".   )ג 
 הדרכת תלמידים לקראת תואר שלישי. .0
להעמקת הידע המקצועי ולשיפור הטיפול ניהול מחקר אשר יתרום  .1

 הסיעודי בישראל.
פיתוח תכניות בחינוך לסיעוד וסדנאות להכנת המורים להוראה )בסיעוד  .1

גריאטרי, פסיכיאטרי, אימהות, יסודות הסיעוד, שיטות הוראה, סמינרים 
 ועוד(.

הפעלת השתלמויות לעוסקים בסיעוד, שאינם תלמידי החוג, במסגרת  .4
 אות וסמינרים.ימי עיון, הרצ

השתתפות בתכנון שירותי הסיעוד והחינוך לסיעוד בישראל, וקשר שוטף  .9
 עם מוסדות אחרים ותכניות אקדמיות אחרות.

השתתפות בתכניות לימודים ומחקר של חוגים אחרים ודיסציפלינות  .4
 קרובות.

פיתוח אמצעים ומשאבים להחלפת מידע על הסיעוד והחינוך לסיעוד  .1
 בישראל ובחו"ל.

תוח תכניות לימודים מיוחדות לתלמידים מארצות אחרות )בשיתוף פי .6
 פעולה עם היחידה לתלמידי חו"ל(.

 

 

 בוגרי החוג

בוגרים.  1,333-בסיסית עד כה סיימו לימודיהם כ-ב"תכנית הבוגר" העל

מוסמכים, ומספר בוגרי  633-ב"תכנית המוסמך" מספר המסיימים עומד על כ

 .0,333-לימודיהם הינו כ"התכנית הכללית" שסיימו 

 

 

 מענקים ומלגות

האוניברסיטה, מוסדות ישראלים ובינלאומיים שונים וידידי החוג לסיעוד 

תומכים בתכנית האוניברסיטה באמצעות מתן מלגות לשם הכשרת סגל 

הוראה ואספקת ציוד, מלגות לתלמידים, העשרת הספרייה, ביצוע תכניות 

 .מיוחדות, מחקרים ופרסומים
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 מחקר יחידת

קיימת בחוג יחידת מחקר, שמתפקידה לנהל מחקרים ולעזור לחברי 

 .הסגל ולתלמידים בהתאם לצרכיהם

 

 

 השתלמויות

בחוג קיימת יחידה ללימודי המשך בה מוצעים קורסים שמטרתם 

לתרום לקידום אחיות המועסקות בשירותים שונים ושאינן נמנות עם 

 תלמידי החוג. 
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 ועדות החוג
 
 

 מועצת החוג
 

  סילביה קוטון )יו"ר( ד"ר   'נוי-צביה בר פרופ 

  'נילי טבק פרופ   'יורם ברטל פרופ 

  מיכל יצחקי ד"ר   סמיון מלניקוב ד"ר 

  איליה קגן ד"ר   'תמר קרוליק פרופ 

  סיגלית ורשבסקי ד"ר   נתן-מירב בן ד"ר 

  מרים תהילה ד"ר    

 
 

ועדת מחקר, פרסומים ונושאים 
 אקדמיים

 ועדת נהלים
 
 

  'יו"ר(-צביה בר פרופ( נוי   'פרופ )נילי טבק )יו"ר 

   סילביה קוטון ד"ר   'טל-יורם בר פרופ 

  איליה קגן ד"ר   סמיון מלניקוב ד"ר 

      סילביה קוטון ד"ר 

 
 

 ועדת מלגות )לתארים 
 מתקדמים(

 ועדת אתיקה
 

  'יו"ר(-צביה בר פרופ( נוי   'עדי ליברטי  גב)יו"ר( 

  סילביה קוטון ד"ר   סיגלית ורשבסקי ד"ר 

   מרים תהילה ד"ר   סמיון מלניקוב ד"ר 

 
 

 

 איליה קגן ד"ר   רכז ספריה
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 ועדות החוג לסיעוד לתכנית הכללית
 לתואר "בוגר אוניברסיטה" + "מסלול פסגה" 

 

 ועדת קבלה ועדת הוראה

  'יו"ר( פרופ( נילי טבק   מיכל יצחקי  ד"ר)יו"ר( 

  חיה באליק ד"ר   אלה קורן ד"ר 

  סמיון מלניקוב ד"ר    

  אילנה מרגלית ד"ר    

  - נציג סטודנטים    

 גב' יפה פיולס = מזכירת התכנית

 
 

 

 
 

 ועדת פטורים
 

  נתן-מירב בן ד"ר 

  שרה ניסים ד"ר 

 גב' נעמה פלד = מזכירת סטודנטים

 
 

 

 

 

 אקדמאים"ועדות החוג לסיעוד ל"מסלול הסבת 
 

 ועדת קבלה ועדת הוראה

  'יו"ר(-יורם בר פרופ( טל   ד"ר )איליה קגן )יו"ר 

  מרים תהילה ד"ר   סיגלית ורשבסקי ד"ר 

 גב' ורד ולדמן = מזכירת המסלול
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לאחיות ואחים  -ועדות החוג לסיעוד לתואר "בוגר אוניברסיטה" 
 מוסמכים + "תכנית השלמות"

 

 קבלהועדת  ועדת הוראה

  יו"ר( ד"ר( איליה קגן   ד"ר )סמיון מלניקוב )יו"ר 

  סיגלית ורשבסקי ד"ר   'נוי-צביה בר פרופ 

  בצלאל רייכרד מר    

  - נציג סטודנטים    

 גב' נעמי עדן = מזכירת התכנית

 

 
 

 
 ועדות החוג לסיעוד לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

 

 ועדת קבלה ועדת הוראה

  יו"ר(סילביה קוטון  ד"ר(   'צביה בר פרופ-)נוי )יו"ר 

  איליה קגן ד"ר   'טל-יורם בר פרופ 

  מרים תהילה ד"ר   מיכל יצחקי ד"ר 

  'נילי טבק פרופ   סמיון מלניקוב ד"ר 

  'רונית קיגלי גב    

  - נציגות סטודנטים    

 גב' ורד ולדמן = מזכירת התכנית

 
 

 

 

 
 

מתוקף תפקידה  גב' סימה הילה אליה משתתפת בכל הוועדות
 כעוזרת מנהלית.
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 רשימת מורי החוג
 

 

 

 תואר

 

 שם משפחה תואר  שם פרטי שם משפחה
שם 

 פרטי

 קוטון  ד"ר  .8

 )ראש חוג(

 סער לחמי ד"ר .18 סילביה

 דליה מנצור-ליבוביץ גב' .10 אמאני ורדה-אבו גב'  .0

 עדי ליברטי גב' .11 מלין אבירם ד"ר  .1

 ליאורה ליפשיץ ד"ר .11 עדנה אופנהיימר ד"ר  .1

 אירנה לסקוב גב' .14 נטע אלטמן ד"ר  .4

 שפרה מאור גב' .19 אורלי אלישיב גב'  .9

 ורד מוזס גב' .14 עופר אפל ד"ר  .4

 סמיון מלניקוב ד"ר .11 חיה באליק ד"ר  .1

 נרימאן מנסור גב' .16 פנינה בכר ד"ר  .6

 אילנה מרגלית ד"ר .43 עירית בלובשטיין ד"ר  .83

 ליאורה נבון ד"ר .48 יוסי בלייר מר  .88

 אטה נדלר ד"ר .40 קארין בלנרו גב'  .80

 חנה נווה פרופ' .41 מאיר חיים-בן מר  .81

 שרה ניסים ד"ר .41 מירב נתן-בן ד"ר  .81

 אסתר ניסן ד"ר .44 יורם טל-בר פרופ'  .84

 אירית סולר ד"ר .49 צביה נוי-בר פרופ'  .89

 ליאורה סלומיאנסקי גב' .44 שיר-נופר ברק ד"ר  .84

 אסתר סממה גב' .41 שושי  גולדברג ד"ר  .81

 רבין ספיר גב' .46 איריס גולדין גב'  .86

 ענת אהרון-עמית גב' .93 אלה גולדשטיין גב'  .03

 ענת בורץ-פלס ד"ר .98 אנג'ליקה גולדשטיין גב'  .08

-פרידלנדר ד"ר .90 ליאורה גולינסקי גב'  .00

 ליפסיק

 אנאבל

 איליה קגן ד"ר .91 אילנה גלרנטר גב'  .01

 אלה קורן ד"ר .91 מרגלית דרורי גב'  .01

 רונית שמש-קיגלי גב' .94 אירית הרפז גב'  .04

 תמר קרוליק פרופ' .99 גלית וולף גב'  .09

 דורית קרייזר גב' .94 אפרת יאלו-ווסיקון גב'  .04

 ענת קשטן גב' .91 יפעת ויינר ד"ר  .01

 דבורה רונן ד"ר .96 אריאלה זוסמן ד"ר  .06
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 אורלי שבי ד"ר .43 ריבה  זיו ד"ר  .13

 פולינה שבצוק גב' .48 יאיר זימון ד"ר  .18

 דפנה טסה-שדה גב' .40 גבריאל חודיק פרופ'  .10

 אירית שלזינגר גב' .41 רביע חלאילה ד"ר  .11

 יעל שליש גב' .41 נילי טבק פרופ'  .11

 מאירה שלמוני גב' .44 רות טרכטנברוט גב'  .14

 אורה רוסלר-שמאי גב' .49 עליזה יפה גב'  .19

 הדס שמש גב' .44 מיכל יצחקי ד"ר  .14

 אידית שניצר ד"ר .41 ליאורה ישי גב'  .11

-מירב כהן גב'  .16

 יפעת

 אירנה זלצר-שרון גב' .46

 סאהר תומא עו"ד .13 אורי לוינסקי פרופ'  .13
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 תוכנית הבוגר
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 לימודים לקראת תואר
  (A.B"בוגר אוניברסיטה" ).

 ות/לאחיות ולאחים מוסמכים
 
 
 

 מטרות הלימודים
מטרת התכנית היא להקנות לאחיות ואחים מוסמכים חינוך, אשר ישלים את 

 .הכשרתם בעשייה סיעודית, במינהל ובחינוך לסיעוד
 

התכנית מרחיבה את היסודות המדעיים עליהם מושתתים העשייה הסיעודית, 
ההוראה, הפיקוח והניהול, ומשמשת בסיס ללימודים לקראת תארים 

 מיים נוספים. אקד
 
 

צפוי שהמשלים את תכנית הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" יהיה 
 :מסוגל

 
להשתמש בגישות מחקר שיטתיות לבעיות טיפול סיעודי, שירותי  .8 

 .סיעוד וחינוך לסיעוד
 
 לתכנן, לספק ולהעריך טיפול סיעודי כולל, המבוסס על עקרונות  .0 

מדעיים והניתן ליחידים, למשפחות ולקבוצות במתקני אשפוז  
 ובקהילה.

 
להורות, להדריך ולכוון את המטופלים והלוקחים חלק בטיפול סיעודי  . 1  

)כולל משפחות, תלמידים ועובדים שונים( בקידום הבריאות 
 .ובשימורה

 
ת ליטול חלק, כעובד פרופסיונלי, יחד עם חברי דיסציפלינות קרובו .1  

 .בקידום הטיפול והבריאות
 
-ליזום ולתרום לשיפור איכות העשייה הסיעודית הניתנת לחברה על  .4 

 .ידי אנשי מקצוע
 
להמשיך בהתפתחות מקצועית ולהבטיח את קידום מקצוע הסיעוד  .9 

 .לימוד עצמי וחינוך פורמליידי -על
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 משך ומסלול לימודים
 
 

 033%סמסטרים, ובתשלום של  1, במשך ש"ס 24התכנית היא בהיקף של 
תוך שכר לימוד. בכל מקרה, על התלמיד לסיים את לימודיו לתואר ראשון 

 )כולל הפסקת לימודים(. תקופה שלא תעלה על חמש שנים

 
 

 רישום וקבלה
 

 

 זכאים להירשם
אחיות ואחים מוסמכים, מורשים ע"י משרד הבריאות של מדינת ישראל 

 .אביב-הקבלה הרגילים של אוניברסיטת תלוממלאים אחר תנאי 
 

 אנגלית
כל המועמדים, כולל עולים שלמדו בחו"ל בשפה שאינה אנגלית, חייבים 

 להגיע באנגלית לרמת "בינוני" לפחות, עד תחילת שנת הלימודים הראשונה.
תלמיד שלא השיג "פטור" באנגלית בתום שנת הלימודים הראשונה, לא 

 יורשה להמשיך בלימודיו.
 

 עברית
עולים חדשים נדרשים לעבור בחינת מיון בעברית ולהשיג "פטור" עד תחילת 
שנת הלימודים הראשונה. תלמידים בעלי תעודת בגרות מחו"ל, אשר לא 

 סיימו בי"ס לסיעוד בישראל, חייבים להשתתף בבחינת מיון בעברית.

 
 השתתפות בשיעורים

 .התרגילים והסמינרים על כל התלמידים חלה חובת נוכחות בכל השיעורים,

 
 סיום לימודים

 .באחריות התלמידגמר חובות הלימודים ובדיקת זכאות לתואר הינן 
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 קביעת ציון הגמר
 

פי שקלול ציוני הבחינות והעבודות שהתלמיד הגיש -ציון הגמר נקבע על
 במהלך הלימודים. 

 

 

 "טופס טיולים" למסיימי לימודים – בקשה לקבלת ציון גמר
תלמיד אשר השלים את חובותיו האקדמיים באוניברסיטה, יידרש למלא 
"טופס טיולים" ממוחשב, באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה 

www.tau.ac.il בתפריט "שירותי סטודנטים", בתפריט "מערכת מידע אישי ,

 לתלמיד".


 

 
את הטופס יידרש התלמיד למלא בתום השלמת חובותיו לתואר וקבלת כל 

 הציונים.
 

הטופס "מטייל" בצורה דיגיטלית בין ארבע תחנות שמייצגים גורמים שונים 
 באוניברסיטה:

 .מזכירות החוג: אישור סיום החובות האקדמיים בחוג 
 .מדור שכר לימוד: מאשר שאין חוב כספי 
 .ספריות האוניברסיטה: מאשרות שאין חוב של ספרים או כסף 

  את הזכאות לתואר.מזכירות החוג: מאשרת באופן סופי 
 

בכל שלב ניתן לברר באתר את מצב הבקשה, כלומר באיזו תחנה הבקשה 
נמצאת. במקרה ויש בעיה בתחנה מסוימת, יישלח משוב באמצעות הדואר 
האלקטרוני, שיפרט את הבעיה שבה יש לטפל, למשל, יתרה של חוב למדור 

 שכר לימוד.
 

ם לימודים, כולל על הגשת הבקשה לסיו התלמיד אחראי באופן אישי
השלמת הדרישות האקדמיות לתואר, תשלום שכר הלימוד כולו,  :אחריות על

 והחזר חובות לספריות האוניברסיטה.
 
 
 
 
 

  

_________________________________________________________________________ 

אוניברסיטה, ה  הכניסה לתפריט "מידע אישי לתלמיד" באתר האינטרנט של  

 דורשת מספר זהות וקוד אישי, שהתלמיד קיבל עם הרשמתו ללימודים.
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 תכנית הלימודים
 

 ואינטגרטיביים: קורסים בסיסיים
 

 

 ש"ס 04, שנה א'- קורסי חובה

 (803)מסגרת 

 היקף בש"ס שם הקורס

  היבטים תרבותיים של בריאות וחולי בחברה    

 הישראלית

0 

 0 סיעוד ומשפט 

 0 מגמות 

 1 אישית-תקשורת בין 

 0 מיומנויות ניהול 

 9 סטטיסטיקה ושיטות מחקר 

 0 כלכלת שירותי בריאות 

 1 כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית 

 0 ביוכימיה 
  

 ש"ס 81, שנה ב' - קורסי חובה

 (803)מסגרת 

 1 בסיעוד מחקר 

 1 מבוא למחשבים 

 0 אפידמיולוגיה 

  1 (813פרקטיקום )מסגרת 
  

 סיעוד ורפואה

  ש"ס 83

מתוך  קורסים שני - (808)מסגרת אספקטים ברפואה מודרנית 
 : רשימה

 
 

  (:801)מסגרת סיעוד קליני 
 מתוך רשימה קורס אחד 

1 

 (:809)מסגרת  סמינרים 
 מתוך רשימה סמינר אחד 

1 
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 קורסי בחירה

 לפי תחומי נושאים

 ש"ס 81

 (801)מסגרת 

 
  

 היבטים התנהגותיים במצבי בריאות וחולי –  
 מתוך רשימה שני קורסים    

1 

 :בריאות הקהילה והנפש 
 מתוך רשימה שני קורסים    

1 

 1 מתוך רשימה שני קורסים - סוגיות מקצועיות 

 0 מתוך רשימה אחד - שיעורי בחירה    

 סה"כ
 

24 
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  רשימת קורסים
 

 שנה א'
 

 ני ורביעייום ש  –ימי לימוד 

 

 ) שני ורביעי( - 803מסגרת  -קורסי חובה 

 שם הקורס ש"ס  סמ'

 מגמות בסיעוד 0 ב'

היבטים תרבותיים של בריאות וחולי בחברה  0 א' 
 הישראלית

 אישית-תקשורת בין 1 שנתי

 בריאותמבוא לכלכלה של שירותי  0 א' או ב'

 מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר 9 שנתי

 מבוא לביוכימיה 0 א' 

 קריאה מודרכת של מאמרים וכתיבה מדעית 1 א' 

 מיומנויות ניהול 0 ב'

 סיעוד ומשפט 0 א' או ב'

 הדרכה ביבליוגרפית  

  808מסגרת  -אספקטים נבחרים ברפואה מודרנית 
 רביעי()יום  ש"ס 0 –קורס אחד מבין השניים 

 היבטים גנטיים בטיפול הסיעודי א'  0 ב'

 פרמקולוגיה מתקדמת  0 ב'

 – 801מסגרת  -קורסי בחירה לפי תחומי נושאים 
 ש"ס )יום שני( 1סה"כ  –שני קורסים מבין המפורטים מטה 

 

 : קורס אחד מבין השלושה - בריאות הקהילה והנפש

 גרונטולוגיה  0 א' 

 בריאות נפש בקהילה  0 א'

 קורס אחד מבין השלושה:

 קהילה וסיעוד  0 ב'

 יסודות הסיעוד הפדיאטרי  0 ב'

 דרישות קדם

 אנגלית מתקדמים א'  - א'

 אנגלית מתקדמים ב'  - ב'

_________________________________________________________________________ 
    סטודנטים לפחות 02קורס נפתח במידה ונרשמים 
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 שנה ב'
 
 

 שני ושלישייום   - לימוד  ימי
 
 

 
 (שלישי)שני ו 803מסגרת  -קורסי חובה 

 

 שם הקורס ש"ס סמסטר

 (813פרקטיקום  )מסגרת   1 שנתי

 מחקר בסיעוד  1 שנתי

 מבוא לאפידמיולוגיה  0 א'

 מבוא למחשבים  1 א'

 
 )יום שני( 801מסגרת  -סיעוד קליני 

 ש"ס  = 1סה"כ  מטה. אחד מהשיעורים המפורטים
 

 סיעוד האשה  1 א'

 היבטים מנחים להתערבות סיעודית –כאב   1 א'

 הבטים נבחרים בסיעוד קרדיולוגי  1 א'

 
 )יום שני( 809מסגרת  -סמינרים 

 ש"ס  1= סה"כ מטה.  אחד מהשיעורים המפורטים
 

 מינהל בסיעוד  1 ב'

 תרבותית-בריאות וחולי בפרספקטיבה חברתית  1 ב'

 היבטים תזונתיים במניעה וטיפול במחלות כרוניות  1 ב'
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  )יום שלישי( 808מסגרת  -אספקטים נבחרים ברפואה מודרנית 

  ש"ס 0סה"כ =   מטה. השיעורים המפורטיםאחד מבין   
 

 עקרונות הפיזיולוגיה ויישומם בנושאים קליניים  0 ב'

 נושאים בחזית המחקר הרפואי והסיעודי  0 ב'

 התפתחויות במחקר במיקרוביולוגיה  0 ב'

 
 )יום שלישי(801מסגרת  -קורסי בחירה לפי תחומי נושאים 

  ש"ס 83 = סה"כ. חמישה קורסים מבין המפורטים מטה 
 

   היבטים התנהגותיים במצבי בריאות וחולי 

 התמודדות עם המוות  0 א'

 היבטים נבחרים בתרומת איברים  0 א'

 
 סוגיות מקצועיות

 

 בטיחות הטיפול בסיעוד  0 ב'

 היבטים נבחרים במיניות במצבי בריאות וחולי  0 א'

 ניהול טיפול בעשייה בבריאות הנפש  0 א'

 פורטפוליו  0 א'

 
 שיעורי בחירה

 

 שיטות ריפוי משלימות –רפואה משולבת   0 ב'

 תזונה קלינית  0 ב'

 היבטים ביופסיכוסוציאליים לבריאות הנפש  0 ב'
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 תכנית לימודים 

  " בוגר"לקראת תואר 
 

 
 א'שנה 

 

 

 סמסטר א'
 

 יום ב'
 

 שעה שם הקורס שם המרצה מס' הקורס

3891080438 
3891080430 
3891080431 

 אירית שלזינגר
 יעל שליש

 שפרה מאור

 83-31 תקשורת בין אישית

 83-31 מבוא לביוכימיה ד"ר אירית סולר 3891081438

389100038 
389100030 
389100031 
 

 מיכל יצחקי
 מירב-יפעת כהן

 ד"ר סיגלית ורשבסקי

 81-83 קריאה מודרכת

ושיטות סטטיסטיקה  פרידלנדרד"ר אנאבל  3891810438
 מחקר

81-83 

היבטים תרבותיים של  ד"ר ריבה זיו 3891083938
בריאות וחולי בחברה 

 הישראלית

84-81 

 89-81 בריאות נפש בקהילה שמש-רונית קיגלי 38910080

 89-81 גרונטולוגיה ד"ר אירית אוחנה  3891088413

3906398018 
3906398010 

 81-89 א' - אנגלית מתקדמים 

    

היבטים תרבותיים של  ד"ר ריבה זיו 3891083938
בריאות וחולי בחברה 

 הישראלית

84-81 

 84-84 כלכלת בריאות ד"ר אסתר ניסן 3891883938

 84-84 סיעוד ומשפט עדי ליברטי 3891810638

3906398018 
3906398010 

 86-84 א' -אנגלית מתקדמים  
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 'בסמסטר 
 

 יום ב'
 
 

 שעה הקורס שם שם המרצה מס' הקורס

3891080438 
3891080430 
3891080431 

 אירית שלזינגר
 יעל שליש

 שפרה מאור

 83-31 תקשורת בין אישית

3891000038 
3891000030 
3891000031 

 ד"ר חיה באליק
 גב' אורה שמאי

 -גב' דליה ליבוביץ
 מנצור

 83-31 מיומנויות ניהול

 80-83 פרמקולוגיה ד"ר עדנה אופנהיימר 3891888083

 80-83 גנטיקה א' צביה בר נוי פרופ' 3891803083

סטטיסטיקה ושיטות  ד"ר אנאבל ליפסיק 3891810438
 מחקר

81-83 

3906411138 
3906411130 

 81-80 ב' -אנגלית מתקדמים  

3891883838 
3891883830 

 

גב' ליאורה 
 סלומיאנסקי

 גב' יפעת כהן מירב

 84-81 מגמות

 89-81 קהילה וסיעוד ענת עמית אהרון 38910810

יסודות הסיעוד  ד"ר ענת פלס בורץ 38910803
 הפדיאטרי

89-81 

 84-84 כלכלת בריאות ד"ר יאיר זימון 3891883930

 84-84 סיעוד ומשפט גב' עדי ליברטי 3891810630

3906411138 
3906411130 

 86-84 ב' -אנגלית מתקדמים  -
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 ב'שנה 
 

 

 סמסטר א'
 

 יום ב'
 
 

 שעה שם הקורס שם המרצה מס' הקורס

 83-31 אפידמיולוגיה ד"ר סילביה קוטון 3891083038

 80-36 כאב אורה שמאי 38910131

היבטים נבחרים בסיעוד  ד"ר סמיון מלניקוב 38910136
 קרדיולוגי

80-36 

 –שה יבריאות הא ד"ר מינה רותם 38910131
היבטים מנחים 

 להתערבות סיעודית

80-36 

היבטים נבחרים  ד"ר סמיון מלניקוב 3891001013
 בתרומת איברים

80-83 

3891183138 
3891183130 
3891183131 
3891183131 

 פרידלנדרד"ר אנאבל 
 פרופ' יורם ברטל

 ד"ר עירית בלובשטיין
 בורץ-ד"ר ענת פלס

 81-80 מחקר בסיעוד

ניהול טיפול בעשייה  שמש-רונית קיגלי 38918088
 בריאות הנפש

81-80 

 81-80 פורטפוליו ורד מוזס 3891188013

 89-81 פרקטיקום מורים שונים 3891803638

3891803938 
3891803930 

 אילנה גלרנטר
 קרין בלנרו

 86-89 מחשבים

 89-81 התמודדות עם המוות גב' אירית שלזינגר 3891083413

 89-81 התמודדות עם המוות ד"ר ענת פלס בורץ 3891083418

בטים נבחרים במיניות יה גב' ברכה גל 3891008113
 במצבי בריאות וחולי 

89-81 

3891803931 
 

 86-89 מחשבים אילנה גלרנטר
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 'בסמסטר 
 

 יום ב'
 
 

 שעה שם הקורס שם המרצה מס' הקורס

עקרונות הפיזיולוגיה  יוסף בלייר 3891883083
 ויישומם בנושאים קליניים

83-31 

התפתחויות במחקר  נטע אלטמןד"ר  38918031
 במיקרוביולוגיה

83-31 

3891018838 
3891018830 

ד"ר שושנה 
 גולדברג

 סאהר תומא

 80-36 סמינר מינהל

בריאות וחולי  ד"ר ליאורה נבון 38910189
בפרספקטיבה חברתית 

 ותרבותית

80-36 

היבטים תזונתיים במניעה  ד"ר מרים תהילה 38910184
 וטיפול במחלות כרונית

80-36 

נושאים בחזית המחקר  ד"ר סמיון מלניקוב 3891001013
 הרפואי והסיעוד

80-83 

 80-83 בטיחות הטיפול הסיעודי ד"ר איליה קגן 3891081618

3891183138 
3891183130 
3891183131 
3891183131 

ד"ר אנאבל 
 פרידלנדר

 פרופ' יורם ברטל
ד"ר עירית 
 בלובשטיין

 ד"ר ענת פלס בורץ

 81-80 בסיעודמחקר 

היבטים ביופסיכוסוציאליים  גב'  רונית קיגלי 38918104
 לבריאות הנפש

81-80 

שיטות -רפואה משולבת מר עופר אפל 3891081113
 ריפוי משלימות

81-80 

 81-80 תזונה קלינית ד"ר מרים תהילה 3891888913

 89-81 פרקטיקום מורים שונים 3891803638
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  תשע"ה -הלימודים לשנת לוח בחינות 
 

 "תכנית הבוגר"

 
 א' -י מועד

 

 

 סמסטר א'
 
 

 הקורס שם

 
 שעה תאריך יום

 - - - א' , ב' אנגלית מתקדמים

 36:33 04.8.84 ג' סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 36:33 06.8.84 ה' מבוא לאפידמיולוגיה

 36:33 8.0.84 א' מבוא לביוכימיה

 36:33 - - סוגיות בתרומה בהשתלת איברים

 36:33 1.0.84 א' גרונטולוגיה

 36:33 80.0.84 ה' סיעוד ומשפט

 36:33 89.0.84 ב' כלכלת בריאות

היבטים תרבותיים של בריאות וחולי בחברה 

 הישראלית 

 36:33 00.0.84 א'

 36:33 04.0.84 ד' איכות ובטיחות

 

  

_________________________________________________________________________ 
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 סמסטר ב'
 
 

 הקורס שם

 
 שעה תאריך יום

 - - - ב' אנגלית מתקדמים

 36:33 01.9.84 ד' סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 36:33 01.9.84 ד' איכות ובטיחות הטיפול                

 36:33 06.9.84 ב'  קהילה וסיעוד

 36:33 4.4.84 א' עקרונות הפיזיולוגיה

 36:33 6.4.84 ה' מיומנויות ניהול

 36:33 81.4.84 ב' פרמקולוגיה מתקדמת

 36:33 81.4.84 ב' רפואה משלימה

 36:33 86.4.84 א' יסודות הסיעוד הפדיאטרי

 36:33 86.4.84 א' ביולוגיה  והתפתחויות במחקר מיקר

 36:33 01.4.84 ה' כלכלת בריאות

 36:33 01.4.84 ה' תזונה

 36:33 01.4.84 ב' סיעוד ומשפט

 36:33 0.1.84 א' נושאים בחזית

 36:33 01.4.84 ב' גנטיקה א'

 36:33 0.1.84 א' בחזיתנושאים 
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 
 

 "תכנית הבוגר"
 
 

 'ב -י מועד
 

 

 סמסטר א'
 
 

 הקורס שם

 
 שעה תאריך יום

 36:33 1.1.84 א'    מבוא לאפידמיולוגיה

 36:33 1.1.84 א' סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 36:33 80.1.84 ה' מבוא לביוכימיה

 36:33 84.1.84 א' כלכלת בריאות

 36:33 86.1.84 ה' גרונטולוגיה

 36:33 00.1.84 א' סיעוד ומשפט

 36:33 09.1.84 ה' סוגיות בתרומה והשתלת איברים

היבטים תרבותיים של בריאות וחולי 

 בחברה הישראלית

 36:33 09.1.84 ה'

 36:33 00.1.84 א' איכות ובטיחות

 
 

 

 
  

_________________________________________________________________________ 
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 סמסטר ב'
 
 

 הקורס שם
 
 

 שעה תאריך יום

 36:33 04.4.84 א' סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 36:33 04.4.84 א' איכות ובטיחות הטיפול

 36:33 0.1.84 א' עקרונות הפיזיולוגיה

 36:33 9.1.84 ה' מיומנויות ניהול

 36:33 6.1.84 א' קהילה וסיעוד

 36:33 81.1.84 ה' פרמקולוגיה

 36:33 81.1.84 ה' רפואה משלימה

 36:33 89.1.84 א' סיעוד ומשפט

 36:33 89.1.84 א' גנטיקה א'

 36:33 81.1.84 ג' כלכלת בריאות

 36:33 81.1.84 ג' תזונה

 36:33 03.1.84 ה' יסודות הסיעוד הפדיאטרי

 36:33 03.1.84 ה' התפתחויות במחקר מיקרוביולוגיה

 36:33 13.1.84 א' נושאים בחזית
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 תיאור הקורסים
 

 שנה א'
 
 

 ש"ס( 0שיעור ) - מגמות בסיעוד  
 ליאורה סלומיאנסקי :38918838

 יפעת כהן מירב :38918830

 
מטרת הקורס לפתח גישות מקצועיות וחשיבה ביקורתית כבסיס להתנהגות 
בסיעוד. הקורס יעסוק בתפיסת האדם כמערכת פתוחה; האדם וסביבתו 

השקפות,  -השלכות לסיעוד; מהות הסיעוד  -המשתנה; האדם ובריאות 
עקרונות, תפקידים, רמות בעשייה הסיעודית, העשייה הסיעודית כתהליך; 

פרטני, פונקציונלי, צוות, ראשוני; יחסי  -גישות, שיטות וארגון שירותי סיעוד 
 .מקצועיים; הבטחת איכות; מגמות בשירותי הבריאות בסיעוד-גומלין תוך ובין

 : תרגילים ועבודותאופן ההערכה

 
 ש"ס( 9שו"ת ) - מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר :38918104

 ד"ר אנאבל ליפסיק פרידלנדר  

   
מטרת הקורס להקנות את הידע הסטטיסטי המתודולוגי הבסיסי הדרוש 
להבנה, תכנון, ביצוע ופירוש של עבודות מחקר בתחום מדעי החברה 
והסיעוד. חלקו הראשון של הקורס יוקדש לסטטיסטיקה, הנושאים: מדדים 
לתיאום ואפיון אוכלוסיות, יסודות הדגימה וההסקה הסטטיסטית ובדיקת 
הנושאים: מאפייני חשיבה מדעית, שיטות לאיסוף נתונים והצגתם. בראשית 

 הקורס יידון גם הנושא: שיעורים )כגון שיעור תחלואה, תמותה וכו'(.
 : בחינהאופן ההערכה

 
 

   
  



 החוג לסיעוד

 

32 

 

 ש"ס( 1שו"ת ) -אישית -תקשורת בין
 אירית שלזינגר :3891080438

 יעל שליש :3891080430

 שפרה מאור :3891080431

 
הקורס מקנה ידע והבנה של עקרונות הראיון; פיתוח מיומנות של ראיון 
בסיעוד במסגרות סיעודיות שונות; פיתוח רגישות לדפוסי התקשורת של 

ים עצמו ושל הזולת; יישום עקרונות חינוכיים וסיעודיים בהדרכת מטופל
ומשפחתם, תוך התמקדות באינטראקציה משמעותית בין האחות לבין 

 המטופל.
 .התלמיד יישם עקרונות התקשורת והראיון בשטח קליני נבחר

 : עבודה.אופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור ) - מבוא לכלכלה של שירותי בריאות   

 ד"ר אסתר ניסן :3891883938

  ד"ר יאיר זימון :3891883930

 
 : סטטיסטיקה ושיטות מחקר )אפשר גם לימודים במקביל(דרישות קדם

הקורס יידון בשיקולים כלכליים בהקצאת משאבים, משאבים בריאותיים, 
יחידה כלכלית מתוקצבת, קביעת מחירים בשוק תחרותי, מאפייני שוק 

 .הבריאות בארץ, התערבות ממשלתית והביקוש לשירותי בריאות
 : בחינה.אופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור  ) – מבוא לביוכימיה :38910814

 ד"ר אירית סולר  

   
מטרות הקורס הן הכרת התהליכים הביוכימיים היסודיים המתרחשים בגוף 

הקורס יכלול: מבנה  האדם והשלכותיהם על תהליכים פיזיולוגיים ופתולוגיים.
המקרומולקולות פחמימות, שומנים, חלבונים וחומצות גרעין; תהליכי בניה 

מקרומולוקולות בתא; הבסיס הביוכימי של מחלות עם הפרעות  ק שלופירו
במשק הסוכרים, חלבונים ושומנים; בדיקות מעבדה המסייעות באבחנה 

 ובמעקב; שיטות מולקולריות חדישות באבחון פתולוגי.
 : בחינהאופן ההערכה
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  – קריאה מודרכת של מאמרים וכתיבה מדעית
 ש"ס( 1שו"ת )

 ד"ר מיכל יצחקי :3891001838

 יפעת כהן מירב :3891001830

 ד"ר סיגלית ורשבסקי :3891001831

 
הקורס נועד לפתח מיומנות של קריאה ביקורתית של מאמרים מחקריים 
בסיעוד, ויעסוק בכללי ניסוח מקובלים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך 

 התמקדות על חלקיה השונים והצגה רעיונית בהקשר לוגי. 
 : עבודהההערכהאופן 

 
היבטים תרבותיים של בריאות וחולי בחברה הישראלית  :38910839

 ש"ס( 0שיעור ) –
 ד"ר ריבה זיו  

   
הקורס יתמקד בהיבט התרבותי של בריאות וחולי ובאופן שיש להתאים את 

 הטיפול הסיעודי לצרכים של חברה רב תרבותית.
הקורס ישלב היבטים תיאורטיים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים ובאפליקציה 
שלהם בטיפול הסיעודי. במהלך הקורס ידון המושג תרבות, והמשמעות 
החברתית תרבותית של תופעות בריאות וחולי. בהמשך הקורס יעסוק 
בהבדלים בין קבוצות תרבותיות בחברה הישראלית בכל הקשור לערכים, 

ות ומנהגים הקשורים לבריאות וחולי, בהשפעת ההבדלים נורמות, אמנ
התרבותיים על יכולת הקומוניקציה ומידת שיתוף הפעולה של מטופלים ושל 
הצוות הרפואי, בהבדלים בין קבוצות תרבותיות בהתנהגות מסכנת בריאות 

 ומקדמת בריאות. 
 קחו חלק פעיל בקורס באמצעות הצגת הידע והניסיון האישייהמשתתפים י

שלהם כאחים ואחיות, עריכת תצפיות, איסוף נתונים דמוגרפיים והצעה 
 לאפליקציות אפשריות של הידע האנתרופולוגי על הטיפול הסיעודי.

 : בחינה ותרגיליםאופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור ) -סיעוד ומשפט  :38918106

  עדי ליברטי  

   
נבחרים בעלי הקורס עוסק בחוקים סוציאליים נבחרים בישראל; חוקים 

משמעות בתחום מקצועות הבריאות; מקצוע הסיעוד ומערכת החוקים 
הקשורה בו; נושא החוק כתגובת החברה על פעולות נזיקין ואלימות 

 .ומשמעותם בסיעוד; הסטטוס המשפטי של האחות
 : בחינהאופן ההערכה
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 –היבטים יישומיים בניהול משאבי אנוש בסיעוד  –מיומנויות ניהול 
 ש"ס( 0)שיעור 

 ד"ר חיה באליק :3891000038

 אורה שמאי :3891000030

 דליה ליבוביץ מנצור :3891000031

 
הקורס עוסק בסקירת הסביבה הניהולית המשתנה בשוק הבריאות והצורך 
ביישום והפעלת טכניקות ניהול; בהכרות והתנסות בהפעלת מיומנויות ניהול 
צוות וניהול פיננסי בשדה הקליני: ניהול זמן, קבלת החלטות, ניהול דיון, 

 הערכת עובדים וניהול תקציב. 
מיומנויות הניהול על הגברת הבנת ההשלכות היישומיות של הפעלת 

 היעילות. 
 : בחינהאופן ההערכה

 
 משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה :38918034

 Resources of the Library of Life Sciences and Medicine            
 (Virtual TAU-)קורס ב  

 
קורס מתוקשב להכרת משאבי הספרייה נועד להקנות לכם מיומנויות בחיפוש 
מידע, בהערכה ובבחירה של מקורות מידע מתאימים ובאיתורם. תכני הקורס: 

קורס זה הנו חובה לתלמידים  טכניקות חיפוש, מערכת דעת"א ומאגרי מידע.
 בשנה א', ציון עובר בבחינה הוא תנאי לקבלת התואר. 

 2.04.02ן לסיום הקורס:  תאריך אחרו
הקורס הנו בלמידה מרחוק דרך האינטרנט ונגיש מכל מחשב המחובר 
לאינטרנט בכל שעות היממה. הקורס מופיע ברשימת הקורסים דרך מערכת 

  http://moodle.tau.ac.ilבכתובת:   Moodleה
  הקורס ייפתח עם תחילת שנת הלימודים.
או   31 -9134644ויעץ בספרייה, בטל' בכל שאלה ניתן לפנות למדור הדרכה 

 בדוא"ל מתוך הקורס עצמו.

 
 

 ש"ס( 0שיעור ) - פרמקולוגיה מתקדמת :38918880
 ד"ר עדנה אופנהיימר  

 
מטרת הקורס להרחיב ולהעמיק את הידע של התלמידים בנושא התרופות. 
הקורס מבהיר מנגנוני פעולה של תרופות, וכן אפשרויות התערבות 
פרמקולוגית בתהליכים פתופיזיולוגיים שכיחים, תוך הדגמת השימוש הקליני 

 .המתאים למצבי מחלה שונים
 : בחינהאופן ההערכה
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 ש"ס( 0שיעור ) -בטיפול הסיעודי א' היבטים גנטיים : 38918030
 פרופ' צביה בר נוי  

 
הקורס יעסוק בהכרת מושגים בסיסיים בתורשת האדם, הבנת תהליכים 

ועד תרגום לחלבון ולימוד מנגנוני  התורשה השונים. יכללו גם  DNAמשכפול 
הנושאים הקשורים עם הגנים האנושי התקין, שינויים מהמבנה התקין 

 הגורמים להופעת מחלות, וכן יעוץ גנטי.
 : בחינהאופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור  ) – בריאות נפש בקהילה :38910080

 שמש-רונית קיגלי  

 
 בהיבטים נבחרים בבריאות נפש בקהילה.הקורס יעסוק 

מטרת הקורס: פיתוח עירנות למצוקה נפשית והתערבות הולמת באמצעות 
משאבים קהילתיים. הקורס יתבסס על דוגמאות ומובאות של התלמידים, תוך 

 דיון ושימוש במושגים התיאורטיים המתאימים.
 : עבודהאופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור ) - גרונטולוגיה :38910884

 ד"ר אירית אוחנה   

בקורס יינתן דגש לאספקטים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים הקשורים 
בזיקנה; לנושאים נבחרים הקשורים בקשיש כיחיד וכחבר במשפחה ובקהילה 

 .במצבי בריאות וחולי
 : עבודהאופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור ) – יסודות הסיעוד הפדיאטרי :38910803

 ורץד"ר ענת פלס ב

הקורס מתמקד במשמעות הסיעוד הפדיאטרי; גישות להערכת מצבו של 
הילד הבריא והחולה בגילאים השונים; משמעות מחלה והשלכותיה עבור 
הילד ומשפחתו; השפעת מחלה ואשפוז של ילד על התפתחותו הפיזית, 

 .המנטלית, הרגשית והחברתית
 : בחינהאופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור )-קהילה וסיעוד : 38910810

 ענת עמית אהרון 

להפגין מודעות לצרכים  מטרות הקורס: לרכוש מושגי יסוד בסיעוד הקהילה,
סיעודיים במסגרת קהילתית וליישם את הידע שנרכש בתחום נבחר בסיעוד 

 בקהילה
 : עבודהאופן ההערכה
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 שנה ב'
 
 

 ש"ס( 1שו"ת ) – מחקר בסיעוד  
 פרידלנדר ליפסיקד"ר אנאבל  :3891183138

 פרופ' יורם ברטל :3891183130

 ד"ר עירית בלובשטיין :3891183131

 ד"ר ענת פלס בורץ :3891183131

 
)ניתן ללמוד  "מבוא למחשבים"  ;"סטטיסטיקה ושיטות מחקר" :דרישות קדם

 מבוא למחשבים במקביל בסמסטר א'(.
בניתוח הקורס עוסק בסקירת המחקר השוטף בסיעוד בישראל ובחו"ל; 

מחקרים נבחרים. התלמידים יבצעו תרגיל שיטתי במחקר על בעיות סיעוד 
 .בעלות משמעות לסיעוד בישראל

 אופן ההערכה: עבודה
 

 ש"ס( 1שו"ת ) - פרקטיקום בסיעוד : 38918036
 )מרכזת( מאירה שלמוני 

 מורים שונים
 

מגמות לפני תחילת  לסייםחובה ". מגמות בסיעוד" :דרישה מוקדמת
 .הפרקטיקום

מטרת הקורס היא להתנסות בתהליך פתרון בעיה, בקידום נושא או בהכנסת 
 שינוי בשדה העבודה.

 : עבודהאופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור ) - מבוא לאפידמיולוגיה :38910830

 ד"ר סילביה קוטון  

 
למהותה בקורס יינתן דגש על עקרונות הגישה האפידמיולוגית; התייחסות 

ולתפקידיה של האפידמיולוגיה; למידת השיטה האפידמיולוגית לניתוח בעיות 
רפואיות וחברתיות; יישום השיטה האפידמיולוגית; ניתוח אפידמיולוגי של 

 .קבוצות מחלות חשובות מנקודת מבט ציבורית
 : בחינהאופן ההערכה
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 ש"ס( 1שו"ת ) – מבוא למחשבים 38918039
 אילנה גלרנטר  
 קארין בלנרו  

   
 .: סטטיסטיקה ושיטות מחקרדרישות קדם

פלט שונים; -הקורס מציג סקירה כללית על המחשב, שימושיו ואמצעי קלט
הצגת הלוגיקה של פעולת המחשב, שלבים בכתיבת תכניות ומבנה התכניות; 

תכניות לשימושים שונים ואופן השימוש בספריות -הכרה כללית עם ספריות
  .ות ושאלונים וקידודם בשימוש לקלט במחשבאלה; עריכת שאל

הקורס כולל תכנון שאלון, קידוד, הכנת החומר להרצה במחשב, כתיבת 
הוראות לתכניות הנמצאות בשימוש החוג, הרצת נתונים במחשב וניתוח 

 .התוצאות
 : עבודהאופן ההערכה

 
  – עקרונות הפיזיולוגיה ויישומם בנושאים קליניים :38918830

 ש"ס( 0שיעור )
 יוסף בלייר   

 .מבוא לביוכימיה :דרישות קדם
הקורס מתמקד בעקרונות שיאפשרו הבנת תופעות החיים וישמשו בסיס 
להבנת תהליכים פיזיולוגיים, העומדים בבסיס המחלות במספר מערכות 

 נבחרות עם הדגמה במערכת הלב.
 : בחינהאופן ההערכה

 
  – מיקרוביולוגיה –התפתחויות במחקר  : 38918031

 ש"ס( 0שיעור ) 
 ד"ר נטע אלטמן  

 
מיקרואורגניזם, שותפינו הבלתי נראים, מעצבים את פני כדור  הארץ ומשנים 
את הסיבה בה אנו חיים ואת גופינו. ענף המיקרוביולוגיה הוא בעל השפעות 
מרחיקות לכת על חייו של האדם החל ברפואה דרך איכות הסביבה וכלה 

זון והתרופות. ים התקדמות המדע צעד גם ענף המיקרוביולוגיה בתעשיות המ
אל המאה העשרים ואחת והוא כיום רלוונטי מתמיד. הקורס יעמיק את 
היכרותו של הסטודנט עם מיקרואורגניזמים שונים והתנהגויותיהם ויחשוף את 

 הסטודנט להתפתחויות האחרונות במחקר המיקרוביולוגיה.
 : בחינהאופן ההערכה
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 היבטים מנחים להתערבות סיעודית –שה יבריאות הא :38910131
 ש"ס( 1שו"ת )

 ד"ר מינה רותם
   

בקורס יידונו אספקטים שונים של בריאות הייחודיים לאישה ותפקיד הרבייה 
 .ברצף החיים

 : עבודהאופן ההערכה
 

 היבטים נבחרים בסיעוד קרדיאלי :38910136
 ד"ר סמיון מלניקוב 

 
מחלת כלי דם כליליים הינה סיבת המוות המובילה בארה"ב. לצד נתון זה 
ראוי לציין כי שיעורי התמותה מן המחלה בארה"ב הלכו וירדו בצורה סדירה 

. ככל הנראה גורמים רבים תרמו לירידה בישעורי תמותה ממחלות 8693מאז 
דה כליליות, ביניהם השליטה על גורמי הסיכון השונים אשר הביאה לירי

בהיארעות המחלה. כמו כן, ההתקדמות בטיפול הביאה לירידה בשיעורי 
תמותה. הקורס יאפשר ללומד לבחון בצורה ביקורתית את הטיפול הרפואי 
והסיעודי במחלות לב וכלי דם. בקורס ידונו האפידמיולוגיה והדמוגרפיה של 

כיתה מחלות לב וכלי דם, יחד עם פקטורים תרבותיים ופסיכו סוציאליים. ב
פיזיולוגיה של מחלות לב וכלי דם. -יילמדו סוגיות כמו הבסיס הגנטי ופתו

 נושא הטיפול הקיים ידון בהרחבה.
 : בחינהאופן ההערכה

 
  - היבטים מנחים להתערבות סיעודית -כאב  :38910131

 ש"ס(  1שו"ת )  
 אורה שמאי  

 
רועים י, אהקורס יעסוק בתופעת הכאב כחוויה ייחודית ובבחינתה במצבים

ומחלות במסגרות טיפול שונות; תופעת הכאב מנקודת ראותם של המטפל 
 .והמטופל תוך התמקדות על גישות שונות באינטראקציה הטיפולית

 : עבודהאופן ההערכה
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 ש"ס( 1סמינר ) - מינהל בסיעוד  
 ד"ר שושנה גולדברג :3891018838

 תומא סאהר : 3891018830

 
לימוד תיאוריות ותהליכים במינהל, תוך הדגשת דרכי יישומם בשירותי 

 .הסיעוד. ניתוח תהליכים בארגון, והבנת הקשר בין תהליכים שונים
 : עבודהאופן ההערכה

 
- תרבותית-בריאות וחולי בפרספקטיבה חברתית:        38910189   

 ש"ס( 1סמינר )                          
 ד"ר ליאורה נבון                          

הסמינר מיועד להקנות ידע תיאורטי והתנסות ביישום תיאוריות מתחומי מדעי 
וחולי. בין הנושאים: תהליכי  החברה והרוח לחקר סוגיות שנוגעות לבריאות

דימויים תרבותיים אודות מחלות ושל אמונות   ההבניה של ידע רפואי של
 פוסי אינטראקציה בין מטופלים, בני משפחותיהם ואנשיהפרט לגביהן.  ד

 סגל רפואיים, דרכי ההתמודדות במחלות מתויגות ועוד.
 : הגשת עבודהאופן הערכה 

 
 ש"ס( 0שיעור ) - התמודדות עם המוות  

 ד"ר ענת פלס בורץ :38910834
 אירית שלזינגר :38910834

   
עם ההיבטים השונים  דינמיקה קבוצתית שמטרתה לסייע לאחות להתמודד

 1 -הקשורים למות מטופל ולתגובת משפחתו. המודל התיאורטי מתייחס ל
שלבים: ביאור תפיסתה האישית של האחות את נושא המוות, ניתוח חוויות 
אישיות, ניתוח תהליכי התמודדות עם מטופלים ויישום תיאוריות בהתנסות 

מוות בעבודתן היום יומית. הקורס מיועד בעיקר לאחיות הנתקלות ב-היום
 .יומית. מספר המקומות מוגבל

הלמידה בקורס מבוססת על התנסות בתהליך  : עבודהאופן ההערכה
 .קבוצתי
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 ש"ס( 0שיעור )  –סוגיות בתרומה והשתלת איברים :      38910011
 ד"ר סמיון מלניקוב

 

הקורס נועד לספק ידע תאורתי בסיסי הנוגע לטיפול סיעודי בתורם 
איבר/רקמה המיועדים להשתלה, במקבל שתל ובמשפחותיהם. הקורס 
יתמקד בהיסטוריה של השתלת איברים ובנושאים השונים העומדים על 
הפרק היום בתחום סיעוד השתלות ויחקור את ההשפעה של הסוגיות 

אקונומיות. סטודנטים -החוקיות, האתיות, הפוליטיות, האקונומיות והסוציו
 של אח/אחות בטיפול בחולה במהלך השתלה ומשפחתו.יבחנו את תפקיד/ה 

 בחינה אופן הערכה:

 
  – :      ניהול טיפול בעשייה בבריאות הנפש38918088

 ש"ס( 0שיעור )
 שמש-רונית קיגלי

 

עולם הבריאות המודרני בכלל והתחום המקצועי בפרט מציב בפני אנשי 
יישום תהליכים המקצוע משימות ואתגרים רבים. משימות אלה מצריכות 

האמורים להיות משולבים זה בזה. ניהול טיפול הינה גישה המסייעת לארגון 
המשאבים הטיפוליים ומתן טיפול כוללני ללקוחות, הזקוקים לשירותי בריאות 

 שונים, תוך הבטחת איכות הטיפול.
הקורס מתמקד בסוגיות שונות בתחומים הארגוניים והקליניים הנוגעים לניהול 

 הדרך לבחון אותם בתהליכי העשייה הקלינית.טיפול ו
 : עבודהאופן ההערכה

 
   - היבטים נבחרים במיניות במצבי בריאות וחולי :38910081

 ש"ס( 0שיעור )
 ברכה גל  

 

הקורס יעסוק בהתפתחות מינית של האדם במעגל החיים. ייבחנו היבטים 
מיניים ובסיסיים ותפקודים במצבי בריאות וחולי נבחרים תוך מתן דגש על 

 גישות התערבותיות ויישומן בסיעוד.
 : עבודהאופן ההערכה

 
 ש"ס( 0שיעור ) – בטיחות הטיפול בסיעוד :38910816

 ד"ר איליה קגן  

להגביר את המודעות להבטחת איכות ושיפור בטיחות הטיפול, מטרת הקורס 
להעניק מיומנויות זיהוי והערכת סיכונים, ללמוד תהליכי בדיקה והפקת 

 לקחים מאירועים חריגים ומניעתם.
 : בחינהאופן ההערכה

 



 החוג לסיעוד

 

41 

 

  – 40-למידה והערכה במאה ה –פורטפוליו  :38911880
 ש"ס( 0) שיעור 

 ורד מוזס  
 

( מהווה תמצית של אינפורמציה מצטברת על הישג האדם portfolioתלקיט )
 במונחים של תהליך. 

הישגים אלה ניתנים לתרגום לתוצרים לימודיים, כשירויות או הכרה 
 פרופסיונלית.

הקורס יעסוק בתפקידי הערכה והערכה חלופית; פורטפוליו בסיעוד; 
Reflection ;Reflective practiceפוליו לאח/ות.; פיתוח תכני פורט 

 : עבודהאופן ההערכה
 

  – שיטות ריפוי משלימות –רפואה משולבת  :8910811
 ש"ס( 0שיעור )

 עופר אפל  
 

הרפואה הקונבנציונלית עוברת שינויים רבים בעשרות השנים האחרונות וכיוון 
מעניין וחשוב הוא תחום הרפואה האינטגרטיבית, בו מיישמים שילוב של 

בבד עם הרפואה הרגילה. הקורס יעסוק בהגדרת רפואה משלימה בד 
הרפואה המשלימה; בהרחבת והעמקת הידע לגבי שיטות הטיפול המרכזיות 
בתחום; בחשיפה למחקרים ושיטות מחקר בתחום הרפואה המשלימה; 

 בהקניית כלים להערכה של טיפולים ומטפלים בתחום.
 : בחינהאופן ההערכה

 
 ש"ס( 0)שיעור  -תזונה קלינית 38918889

 ד"ר מרים תהילה  
 

דרכים להערכת  יישום עקרונות תזונתיים בטיפול הקליני. בקורס תוצגנה
המצב התזונתי ויודגמו העקרונות המנחים התערבות תזונתית: בחולים במצב 
קריטי, בעודף משקל, במחלות דרכי העיכול והכבד, במחלות לב וכלי דם, 

רגיות, ייסקרו גורמים פיזיולוגיים, במחלות כליה, במחלות ניאו פלסטיות ואל
חברתיים וסביבתיים המשפיעים על מנהגי אכילה. יוצגו זרמים ואופנות 

 רפואיים.-בתזונה, דרכי המחקר בנושא ומקומו בין המדעים הפרה
 בחינה :אופן הערכה
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   היבטים ביופסיכוסוציאליים בבריאות הנפש 38918104
  ש"ס( 0שיעור ) 
 רונית קיגלי  

עולם הבריאות המודרני בכלל ובריאות הנפש בפרט מציב את  התהליכים 
אותם עובר הפרט כמוקד להסתכלות והתערבות טיפולית המכוונת לשיפור 
יכולות ההתמודדות וההסתגלות.  ישנה הכרה הולכת וגוברת בחשיבות 
תהליכים אלה במקביל לטיפול הגופני כבעלי השפעה מכרעת על תוצאות 

 רפואיות וסיעודיות בכלל. התערבויות  
מצבי בריאות וחולי  סוציאליים של-פסיכו-הקורס מתמקד בבחינת היבטים ביו

 בהקשר גוף נפש בדגש על בריאות הנפש
 : עבודהאופן הערכה

 
  היבטים תזונתיים במניעה וטיפול במחלות כרוניות 38910184

 ש"ס( 1סמינר ) 
 ד"ר מרים תהילה

 
תזונה או השמנת יתר  -מצבי תת בריאות וחולי.לתזונה השפעה מכרעת על 

פוגעים בבריאותו של המטופל ואף עלולים להוביל למותו. מחלות כרוניות הן 
לרוב מחלות רב מערכתיות אשר אינן ניתנות לריפוי מוחלט. בדרך כלל 
מדובר בתהליך חולי מתמשך ואיטי הקשור באופן ישיר לאורח החיים 

ה, לחוסר פעילות גופנית ולגורמים מזיקים ייהמודרני, להרגלי אכילה ושת
 נוספים.

מסגרת הסמינר תאפשר למשתתפים ללמוד ולהכיר את עקרונות ניהול 
הטיפול התזונתי תוך מתן כלים לאיתור ואומדן תזונתי וטיפול ותמיכה תזונתית 
הולמת, ומעקב תזונתי תוך בחינת מגמות ותהליכים המשפיעים על אורח 

ריאותית. נושא התזונה ייבחן על פני מישורים  ביולוגיים,  החיים והתנהגות ב
חברתיים. דגש מיוחד יינתן להיבטים סיעודיים של תזונת המטופלים -ופסיכו

-באשפוז ובקהילה תוך התייחסות למקומה ותפקידה של אחות בצוות רב
 מקצועי. 

 ניהול הטיפול בהיבטים תזונתיים על ידי צוות סיעודי, הפועל 
 בין הגורמים השונים תוך הצעת פתרונות לבעיותלתיאום 

בריאות תזונתיות של המטופל בבית החולים ובקהילה, הוא בעל חשיבות רבה 
 בטיפול במחלות כרוניות.
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 "תכנית הכללית"לימודים ב
  

 (A.Bלקראת תואר בוגר אוניברסיטה ).
 ואח/ות מוסמכ/ת 

 
 מטרת הלימודים

להכשיר אח/ות מוסמכ/ת ברמה אקדמית: להכין את הבוגר לתפקד בשירותי 
הבריאות השונים )בית חולים, קהילה, מערכת חינוך וכו'( על בסיס ידע עיוני 

 ומעשי נרחב בסיעוד ובמדעי הבריאות, החברה וההתנהגויות.
לבוגר התכנית יוענק תואר בוגר אוניברסיטה ותעודת אח/ות מוסמכ/ת )כפוף 

 לחה במבחני הרישוי של משרד הבריאות(.להצ
 

הלימודים מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה ובבתי הספר של משרד 
 הבריאות וקופ"ח: 

  "המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי  –ביה"ס האקדמי לסיעוד "שיינברון
 )איכילוב(

  "המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון,  –ביה"ס האקדמי לסיעוד "וולפסון
 חולון

  "המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל  –ביה"ס האקדמי לסיעוד "זיוה טל
 השומר

  "המרכז הרפואי רבין )בילינסון(, פתח  –ביה"ס האקדמי לסיעוד "דינה
 תקוה

  "המרכז הרפואי ע"ש פט מתיוס,  –ביה"ס האקדמי לסיעוד "הלל יפה
 חדרה

 

     משך ומסלול הלימודים
 תכנית הלימודים נמשכת ארבע שנים. 

   ש"ס. 099נלמדה בהיקף   -עד שנת הלימודים תשע"ד 
  ש"ס. 041עודכנה והיא נלמדת בהיקף   - בשנה"ל תשע"ה 
 

 התכנית כוללת לימודים במדעי היסוד, הרפואה, מדעי החברה והסיעוד.
קורסי היסוד במדעי הסיעוד, החברה והרפואה, הנלמדים בשנה א', הינם 

 בסיס להמשך הלימודים, וסיומם בהצלחה מהווה תנאי להמשך הלימודים.
 

הלימודים הקליניים וההתנסויות המעשיות מתחילים בשנה ב', נמשכים 
במקביל ללימודים העיוניים במשך כל שנות הלימודים, ומתקיימים במתקני 

 אשפוז ובקהילה במקומות שונים בארץ.

_________________________________________________________________________ 
.פירוט ראה ב"תכנית הלימודים"    
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 נהלי לימודים

 

 ביה"ס()בהמשך לתקנון 
 

 הערכת הישגים
 :הישגי תלמידים יוערכו בדרכים הבאות במהלך הלימודים

 התנהגות מקצועית א. 
 התנסות קלינית ב. 
 תרגילים, מטלות ועבודות בכתב ג. 
 מבחני ביניים ד. 
 בחינות סופיות ה. 

 

 

 בחינות
 .43ציון עובר בהתנסות קלינית הוא 

 

 

 הרכב ציון
 בקורסים בהם הרכב הציון בנוי מחלקים: 

 תרגיל ומבחן: התלמיד חייב בציון חיובי במבחן. .א
מבחן בסמסטר א' ומבחן בסמסטר ב': התלמיד חייב בציון חיובי  .ב

 במבחן בכל סמסטר.
 

 

 בדיקת טפסי בחינה
 בדוגמת שאלון ובכרטיס הקידוד. -ברירה -לא ניתן לעיין בשאלון רב
מומלץ לעיין בשאלוני הבחינה לדוגמא הנמצאים שאלוני הבחינה חסויים. 

 במשרדי אגודת הסטודנטים.
 

 

   הפסקת לימודים ביוזמת המוסד
 הרחבה לסעיף זה ראה בפרק זה בידיעון ביה"ס למקצועות הבריאות

 במועד א' ובמועד ב'. –תלמיד שנכשל פעמיים באותה התנסות קלינית  . 8
 ומטה. 13בציון תלמיד שנכשל בהתנסות קלינית אחת,  . 0
תלמיד שנכשל בסעיפי התנהגות מקצועית ובטיחות, בהתנסות קלינית  . 1

 אחת.
 תלמיד שנכשל בשלושה מקצועות או יותר, במהלך שנת לימודים אחת. . 1
 תלמיד שחזר על שנת לימודים או על קורס חובה, ונכשל פעם נוספת. . 4
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 לימודים"טופס טיולים" למסיימי  – בקשה לקבלת ציון גמר
תלמיד אשר השלים את חובותיו האקדמיים באוניברסיטה, יידרש למלא" 
טופס טיולים" ממוחשב, באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה 

www.tau.ac.il בתפריט "שירותי סטודנטים", בתפריט "מערכת מידע אישי ,
 לתלמיד"*.

 
וקבלת כל את הטופס יידרש התלמיד למלא בתום השלמת חובותיו לתואר 

 הציונים.
 

הטופס "מטייל" בצורה דיגיטלית בין ארבע תחנות שמייצגים גורמים שונים 
 באוניברסיטה:

 מזכירות החוג: אישור סיום החובות האקדמיים בחוג. .8
 מדור שכר לימוד: מאשר שאין חוב כספי. .0
 ספריות האוניברסיטה: מאשרות שאין חוב של ספרים או כסף. .1
 החוג: מאשרת באופן סופי את הזכאות לתואר.מזכירות  .1
 

בכל שלב ניתן לברר באתר את מצב הבקשה, כלומר באיזו תחנה הבקשה 
נמצאת. במקרה ויש בעיה בתחנה מסוימת, יישלח משוב באמצעות הדואר 
האלקטרוני, שיפרט את הבעיה שבה יש לטפל, למשל, יתרה של חוב למדור 

 שכר לימוד.
 

ורט לעיל מסתיים תהליך הזכאות לתואר, המאשר בסופו של התהליך המפ
לתלמיד לגשת למבחן הממשלתי של משרד הבריאות, שמתקיים בדרך כלל 

 בחודש ספטמבר.
 

רק לאחר שהזכאות לתואר תיקלט במערכת האוניברסיטאית, יישלח החומר 
הנלווה לבתי הספר, שישלחו אותו למשרד הבריאות, לקבלת אישור הגשה 

 למבחן הממשלתי.

 
: זכאות לגשת למבחן הממשלתי מחייבת אישור על זכאות לתשומת לב

 לתואר בחתימת האוניברסיטה.

 
 

על הגשת הבקשה לסיום לימודים, כולל  התלמיד אחראי באופן אישי
השלמת הדרישות האקדמיות לתואר, תשלום שכר הלימוד כולו,  :אחריות על

 והחזר חובות לספריות האוניברסיטה.
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 ודיםתכנית הלימ
 

  לימודיהם בשנה"ל תשע"ה שהחלולתלמידים 
 
 

שעות לימוד  ש"ס שם  הקורס
 בפועל

 01 0 התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד  

 81 8 קבלת החלטות בסיעוד

 יסודות האומדן בסיעוד
 )סימנים חיוניים, כאב ,מצבי הכרה, ניעות וכו'

1 10 

 01 0 מבוא לסיעוד בקהילה

 42 1 מיקרוביולוגיה

 10 1 מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות

 10 3 1 שיטות מחקר

 43 4 אנטומיה/פיזיולוגיה

 01 0 2 עזרה ראשונה

 10 1 כימיה

 81 8 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית

 10 1 3 מבוא לפסיכולוגיה

   4 אנגלית

   5 עברית

 סה"כ 
 

30 232 

 

  

_________________________________________________________________________ 
 שיעור ותרגיל.   1
 קדם לימודים. –קורס חובה   2
 שיעור ותרגיל.  3
 חובת פטור. 4 
 חובת פטור.  5
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 שנה א'
 
 
 סמסטר ב' 

 
 

שעות לימוד  ש"ס הקורסשם 

 בפועל

 01 0 אומדן פיזיקאלי  

 10 1 מיומנויות קליניות 

 10 1 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד 

 10 1 ביוכימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 פסיכולוגיה התפתחותית

 43 4 6 פרמקולוגיה

 01 0 פתולוגיה כללית

 10 1 מבוא לסטטיסטיקה

 01 0 מחשביישומי 

   7 אנגלית

   8 עברית

 סה"כ

 

31 241 

  

_________________________________________________________________________ 
6
 שיעור ותרגיל.  

 
7
 חובת פטור.  

8
 פטור.חובת    
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 שנה ב'
 

 סמסטר א'
 
 

שעות לימוד  ש"ס הקורסשם 
 בפועל

 81 8 אמבריולוגיה

 01 0 פתולוגיה ספציפית

 01 0 תזונה ודיאטה   

 01 0 גנטיקה

 891 80 סיעוד המבוגר עיוני

-התנסות קלינית )פנימי -סיעוד המבוגר 
 כירורגי(

81 869 

 224 33                    סה"כ
 

 

 

 'בסמסטר 
 
 

שעות לימוד  ש"ס הקורסשם 
 בפועל

 01 0 מבוא לאפידמיולוגיה

 01 0 פרמקולוגיה קלינית

 81 8 בריאות העובד והסביבה

היבטים של בגרות -סיעוד בגריאטריה
 וזקנה  

0 01 

 01 0 ( 0מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד )

 891 80 עיוני –המבוגר סיעוד 

 869 81 התנסות קלינית –סיעוד המבוגר 

     סה"כ 
                                    

32 291 
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 שנה ג'
 
 

 סמסטר א'
 
 

שעות לימוד  ש"ס קורסשם ה
 בפועל

 01 0 קידום בריאות

 01 0 אתיקה בסיעוד

 01 0 אינפורמטיקה בסיעוד

 11 9 עיוני - סיעוד בבריאות הנפש

 69 4 התנסות קלינית  -סיעוד בבריאות הנפש 

 61 4 עיוני -סיעוד הילד והמתבגר 

 69 4 התנסות קלינית - סיעוד הילד והמתבגר

 61 4 עיוני - סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה

 סה"כ
 

21 222 

 

 

 סמסטר ב'
 
 

שעות לימוד  ש"ס הקורסשם 
 בפועל

 01 0 סיעוד במצבי חירום

 01 0 בחירה קורס

פיתוח מיומנויות תקשורת עם -סמינר קליני
 מטופל החולה במחלה כרונית, ומשפחתו

1 10 

 69 4 התנסות במחלקה לרפואה דחופה

 811 83 התנסות קלינית בקהילה

 811 10 9 קליני -סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה

 סה"כ
 

32 214 

 

 

_________________________________________________________________________ 
9
 לפחות שבוע בחדר לידה.   
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 שנה ד'
 

 סמסטר א'
 
 

לימוד שעות  ש"ס קורסשם ה
 בפועל

   01 0 סמינר מחקר

   01 0 סיעוד ומשפט

 01 0 קורס לתכנית הייחודית

 893 88 התנסות קלינית -תכנית ייחודית

 81 8 סיעוד מבוסס ראיות

בטיחות הטיפול )אבטחת איכות וניהול 
 סיכונים(

0 01 

 ניהול הטיפול
 )כולל מבוא למנהל(

0 01 

 01 0 מבוא לכלכלת בריאות

 סה"כ 
 

42 324 

 
 

 

 'בסמסטר 
 
 

שעות לימוד  ש"ס הקורסשם 
 בפועל

 01 0 המשך –סמינר מחקר 

 119 01 התנסות קלינית מתקדמת )המשך(

 סה"כ
 

42 322 
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 תכנית הלימודים

 
 לימודיהם בשנה"ל תשע"ג ואילך שהחלולתלמידים 

 
 

 שנה א'
 

 סמסטר א'
 
 

שעות לימוד  ש"ס הקורסשם 
 בפועל

 61 4 מבוא למדעי הסיעוד  

 10 1 כימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 מיקרוביולוגיה

 08 8.4 עזרה ראשונה

 הדרכה ביבליוגרפית
 כתיבה וקריאה מדעית

8 81 

 10 1 10 מבוא לפסיכולוגיה

 10 1 11 מבוא לסוציולוגיה

 01 0  כלכלת בריאותמבוא ל

 10 1 12 מבוא לסטטיסטיקה

   13 אנגלית

   14 עברית

 סה"כ
 

31.2 242 

 

 
  

_________________________________________________________________________ 
10

 שיעור ותרגיל.  
11

 שיעור ותרגיל.  
12

 שיעור ותרגיל.  
13

 חובת פטור.   
14

 חובת פטור.  
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 סמסטר ב'

 
 

שעות לימוד  ש"ס שם הקורס
 בפועל

 61 4 15מבוא למדעי הסיעוד  

 01 0 פסיכולוגיה התפתחותית 

 01 0 16מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד 

 01 0 מבוא לבריאות הקהילה

 10 1 ביוכימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 מיקרוביולוגיה

 43 4 פרמקולוגיה

 01 0 פתולוגיה כללית

 10 1 שיטות מחקר

 01 0 סוציולוגיה של הבריאות

   17 אנגלית

   18 עברית

 סה"כ 
 

32 291 

 
  

_________________________________________________________________________ 
15

 מבוא לסיעוד קליני.  
16

 שיעור ותרגיל.  
17

 חובת פטור.  
18

 חובת פטור.  
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 שנה ב'

 
 סמסטר א'

 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל
 

 869 81 עיוני    -סיעוד המבוגר  

 01 0 פתולוגיה ספציפית

 01 0 והדרכה בסיעוד מיומנויות תמיכה יעוץ

 01 0 היבטים גנטיים בטיפול סיעודי )גנטיקה( 

 10 1 יישומי מחשב

 810 81 המבוגר  -התנסות קלינית 

 סה"כ  

 

32 212 

 

 סמסטר ב'

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל
 

 841 88 עיוני  -סיעוד המבוגר 

 01 0 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד

 01 0 לאפידמיולוגיהמבוא 

 81 8 פרמקולוגיה קלינית

 81 8 בריאות העובד והסביבה

 01 0 בגרות וזיקנה  

 030 81 המבוגר -התנסות קלינית 

 סה"כ 

 

33 221 
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 שנה ג'

 
 סמסטר א' 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל
 

 61 4 סיעוד הילד והמתבגר

 61 4 סיעוד האישה

 01 0 19 סיעודית במשפחההיבטים  בהתערבות 

 01 0 20 קידום בריאות )קהילה(

 81 8 21 היבטים קליניים בסיעוד בקהילה

 11 9 סמים ואלכוהול סיעוד ח. הנפש +

 69 4 נפש -התנסות קלינית 

 69 4 ילד -התנסות קלינית 

 סה"כ
 

32 224 

 

 

 סמסטר ב'

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל
 

 01 0 אתיקה בסיעוד

 10 1 22 סמינר קליני

 10 1 סיעוד במצבי חירום

 811 83 23 התנסות קלינית בקהילה

 69 4 התנסות ברפואה דחופה )במיון(

 811 10 אישה -התנסות קלינית 

 סה"כ
 

32.2 292  

 

_________________________________________________________________________ 
19

 החלפה בין סמסטרים.   
20

 שעות(. 24ש"ס =  3  –עיוני )סה"כ "סוגיות בסיעוד בקהילה"    
21

 שעות(. 24ש"ס =  3  –עיוני )סה"כ "סוגיות בסיעוד בקהילה"    
22

 החלפה בין סמסטרים.  
23

 כולל המסר.  
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 שנה ד'
 
 סמסטר א' 
 

 ש"ס שם הקור
שעות לימוד 

 בפועל
 

   01 0 סוגיות מקצועיות  בסיעוד

   01 0 סמינר מחקר

   01 0 סיעוד ומשפט

 01 0 קורס לתכנית הייחודית

  01 0 קורס בחירה

 893 88.4  התנסות קלינית –תכנית ייחודית 

   891 80  התנסות קלינית מתקדמת

 01 0 24 מבוא למינהל

 סה"כ 
 

32.2 294 

 

 
 סמסטר ב'

 

 ש"ס הקורסשם 

שעות לימוד 

 בפועל

 

 01 0 המשך –סמינר מחקר 

 099 86 המשך  -התנסות קלינית מתקדמת 

 סה"כ
 

40.1 492 

   

 

 
 

 

  

_________________________________________________________________________ 
24

 ד'.-החלפה בין סמסטרים בשנים ג' ו   
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 תכנית הלימודים
 

 לימודיהם בשנה"ל תשע"ב שהחלולתלמידים 
 
 

 שנה א'
 

 סמסטר א'
 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל
 

 98 4 מבוא למדעי הסיעוד  

 10 1 כימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 מיקרוביולוגיה

 08 8 ראשונהעזרה 

 הדרכה ביבליוגרפית
 כתיבה וקריאה מדעית

8 81 

 10 1 25 מבוא לפסיכולוגיה

 10 1 26 מבוא לסוציולוגיה

 01 0 כלכלת בריאותמבוא 

 10 1 27 מבוא לסטטיסטיקה

   28 אנגלית

   29 עברית

 סה"כ
 

30.5 427 

 

  

_________________________________________________________________________ 
25

 שיעור ותרגיל.   
26

 שיעור ותרגיל.  
27

 שיעור ותרגיל.  
28

 חובת פטור.  
29

 חובת פטור.   
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 סמסטר ב'
 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל
 

 61 4  30מבוא למדעי הסיעוד 

 01 0 פסיכולוגיה התפתחותית 

 01 0 31מיומנויות תמיכה, ייעוץ והדרכה בסיעוד 

 01 0 מבוא לבריאות הקהילה

 10 1 ביוכימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 מיקרוביולוגיה

 43 4 פרמקולוגיה

 01 0 פתולוגיה כללית

 10 1 שיטות מחקר

 01 0 הבריאותסוציולוגיה של 

   32 אנגלית

   33 עברית

 סה"כ 
 

32 291 

    

 

  

_________________________________________________________________________ 
 .מבוא לסיעוד קליני  30
31

 . ב'-בשנים א' ו 'החלפה בין סמ(. "תקשורת בין אישית" ) שם הקורס שונה   
32  

 חובת פטור.
33

 חובת פטור.  
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 שנה ב'

 
 

 סמסטר א'

 
 

 ש"ס קורסשם ה

שעות לימוד 

 בפועל
 

 869 81 עיוני   -סיעוד המבוגר  

 01 0 34פתולוגיה ספציפית 

 01 0 מיומנויות תמיכה, ייעוץ והדרכה בסיעוד ב'  

 01 0 היבטים גנטיים בטיפול סיעודי )גנטיקה( 

 10 1 יישומי מחשב

 810 81 המבוגר  -התנסות קלינית 

 סה"כ
 

32 212 

 

 

 סמסטר ב'
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 841 88 עיוני  –סיעוד המבוגר 

 01 0 0מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד ב' 

 01 0 מבוא לאפידמיולוגיה

 81 8 פרמקולוגיה קלינית

 81 8 35  והסביבהבריאות העובד 

 01 0 בגרות וזיקנה  

 01 0 תרבותית -בריאות וסיעוד בחברה רב

 030 81 המבוגר -התנסות קלינית 

 32 סה"כ
 

292 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 הוספת ש"ס עפ"י תכנית הליבה החדשה   34
35

 .החלפה בין סמסטרים  
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 שנה ג'

 
 

 סמסטר א'
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 880 1 סיעוד הילד והמתבגר

 61 4 סיעוד האישה

 01 0 36 קידום בריאות )קהילה(

 11 9 הנפש + סמים ואלכוהולסיעוד ח. 

 81 8 37 שה, נפש(י)ילד, א  סיעוד בקהילה

 69 4 נפש –התנסות קלינית 

 69 4 ילד  –התנסות קלינית 

 סה"כ 
 

31 241 

 

 'סמסטר ב
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0.3 אתיקה בסיעוד

 01 0.3 תקשורת

 10 1.3 סיעוד במצבי חירום

 811 83.4 בקהילההתנסות קלינית 

 69 4.3 התנסות ברפואה דחופה )במיון(

 01 0.3 קורס לתכנית הייחודית

 69 4.3 אישה -התנסות קלינית 

 סה"כ 
 

33.2 224 

 

 

  

_________________________________________________________________________ 
36

 עיוני.   
37

 עיוני.  
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 שנה ד'

 
 'סמסטר א

 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0  סוגיות מקצועיות  בסיעוד

 01 0 סמינר מחקר

 10 1 סמינר קליני

 01 0 ומשפטסיעוד 

 01 0 38מבוא למינהל  

 01 0 קורס בחירה 

 899 88 התנסות קלינית –תכנית ייחודית 

 891 80 התנסות קלינית מתקדמת

 סה"כ
 

32.2 204 

 

 

 'בסמסטר 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 המשך –סמינר מחקר 

 099 86 התנסות קלינית מתקדמת )המשך(

 סה"כ
 

40.1 492 

 

 
 

 

 

  

_________________________________________________________________________ 
38

 הקורס "מבוא למנהל" הועבר לשנה ד' סמסטר א'   
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 

 "כלליתהתכנית ה"
 

 

 שנה א'
 

 
 א' -י מועד

 

 

 ' סמסטר א
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות  36:33 80.80.81 אנטומיה/פיזיולוגיה  )בוחן(

 " 36:33 09.8.84 אנגלית

 "  01.8.84 קבלת החלטות בסיעוד

 " 36:33 13.8.84 יסודות האומדן בסיעוד

 " 36:33 1.0.81 סוציולוגיה

 " 36:33 9.0.84 מיקרוביולוגיה

 " 36:33 6.0.84 שיטות מחקר

 "  80.0.84 אנטומיה

 " 36:33 84.0.84 כימיה

 מדעי החברה  36:33 03.0.81 מבוא לפסיכולוגיה

 
  

_________________________________________________________________________ 
  

 .וייתכנו שינוייםלוח בחינות זה אינו סופי  
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 'בשנה 
 
 

 ' סמסטר א
 

 
 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מדעי החברה 81:33 04.8.84 יישומי מחשב

 מקצועות הבריאות  06.8.84 פתולוגיה  ספציפית

יעוץ והדרכה ימיומנויות תמיכה 

 בסיעוד

0.0.84   " 

 "   1.0.84 גנטיקה  

 "   03.0.84 סיעוד המבוגר

 
  



 החוג לסיעוד

 

64 

 

 'גשנה 
 
 

 ' סמסטר א
 

 
 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות  1.0.84 סיעוד האישה

 "  88.0.84 סיעוד חולה הנפש

 "  81.0.84 סיעוד הילד והמתבגר

 "  04.0.84 וולפסון -תכנית ייחודית
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 'דשנה 
 
 

 ' סמסטר א
 

 
 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות  04.8.84 מבוא למנהל

 "   13.8.84 סיעוד ומשפט

 "   83.0.84 קורס העשרה
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 שנה א'

 
 
 

 'ב -י מועד
 
 
 

 סמסטר א'
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 6.8.84 אנטומיה )בוחן(

 " - 01.0.84 קבלת החלטות בסיעוד

 מדעי החברה 81:33 09.0.84 סוציולוגיה

 מקצועות הבריאות - 0.1.84 מיקרוביולוגיה

 מדעי החברה 81:33 6.1.84 שיטות מחקר

 הבריאותמקצועות  89:33 88.1.84 כימיה

 מדעי החברה 36:33 81.1.84 מבוא לפסיכולוגיה

 מקצועות הבריאות 89:33 89.1.84 יסודות האומדן בסיעוד

 " 36:33 03.1.84 אנטומיה
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 'בשנה 

 
 
 

 סמסטר א'
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מדעי החברה 36:33 00.0.81 יישומי מחשב

 הבריאותמקצועות  - 01.0.84 פתולוגיה  ספציפית

מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה 
 בסיעוד

09.0.84  - " 

 " 36:33  81.1.84 סיעוד המבוגר

 " 89:33  86.1.84 גנטיקה  
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 שנה ג'

 
 

 סמסטר א'  
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 89:33 89.1.84 סיעוד האישה

 " 89:33 01.1.84 סיעוד חולה הנפש

 " 89:33 06.1.84 והמתבגרסיעוד הילד 

 " 36:33 03.1.84 וולפסון -תכנית ייחודית
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 שנה ד'

 
 
 

 סמסטר א' 
 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 01.0.84 מבוא למנהל

 " - 09.0.84 סיעוד ומשפט

 " - 0.1.84 קורס העשרה
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 'אשנה 

 
 

 מועדי א'
 

 
 

 ' בסמסטר 
 

 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 84.1.84  )בוחן( אנטומיה/פיזיולוגיה

 " 36:33 00.9.84 אנגלית 

 " - 04.9.84 מיומנויות קליניות

 " 36:33 1.4.84 פתולוגיה כללית

 " 36:33 83.4.84 אנטומיה

 " 36:33 81.4.84 מבוא לסטטיסטיקה

 " 36:33 84.4.84 פרמקולוגיה) חלק א'(

 " - 08.4.84 פיזיקאליאומדן 

 " 36:33 01.4.84 פרמקולוגיה )חלק ב'(

 " 36:33 01.4.84 פסיכולוגיה התפתחותית

 " 36:33 18.4.84 יישומי מחשב

 " - 1.1.84 ביוכימיה
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 'בשנה 

 

 
 ' בסמסטר 

 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

  מקצועות הבריאות - 01.9.84 בריאות העובד והסביבה

 " - 09.9.84 לאפידמיולוגיהמבוא 

 מדעי החברה 36:33 8.4.84 בגרות וזיקנה

 מקצועות הבריאות - 6.4.84 סיעוד המבוגר 

 " - 81.4.84 פרמקולוגיה קלינית
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 'גשנה 

 
 

 
 ' בסמסטר 

 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 06.9.84 אתיקה

 1.4.84 ולפסוןושיבא, – תכנית ייחודית
 

- " 

  - - דינה  - מצבי חירום
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 

 "כלליתהתכנית ה"
 

 

 שנה א'
 

 
 'ב -י מועד

 

 

 ' בסמסטר 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

בחינת  - אנטומיה )בוחן(
 ביניים

 מקצועות הבריאות 36:33 1.4.84

 " - 0.1.84 מיומנויות קליניות

 " - 9.1.84 פתולוגיה כללית

 " 36:33 88.1.84 אנטומיה

 מדעי החברה 36:33 81.1.84 מבוא לסטטיסטיקה

 מקצועות הבריאות - 89.1.84 חלק א' - פרמקולוגיה 

 " - 81.1.84 אומדן פיזיקאלי

 " - 03.1.84 חלק ב'  - פרמקולוגיה

 מדעי החברה 36:33 18.1.84 פסיכולוגיה התפתחותית

 מדעי החברה 36:33 1.6.84 יישומי מחשב

 מקצועות הבריאות - 6.6.84 ביוכימיה

 
  

_________________________________________________________________________ 
  

 .לוח בחינות זה אינו סופי וייתכנו שינויים 
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 'בשנה 
 

 
 

 

 ' בסמסטר 

 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 03.4.84 בריאות העובד והסביבה

 " - 01.4.84 מבוא לאפידמיולוגיה

 " - 0.1.84 פרמקולוגיה קלינית

 " - 6.1.84 סיעוד המבוגר

 " 36:33 81.1.84 בגרות וזקנה
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 'גשנה 
 

 
 ' בסמסטר 

 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 03.4.84 אתיקה

 " - 01.4.84 ולפסוןושיבא,  – תכנית ייחודית

 " - - דינה –מצבי חירום 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 החוג לסיעוד

 

76 

 

 

 

 

 

 

 עתודאים -מסלול פסגה 
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 עתודאים –מסלול פסגה 
 
 
 

לימודים לתואר ראשון בסיעוד עבור צה"ל, במסגרת העתודה מסלול 
 האקדמית.

 
מסלול זה מכין את הבוגר לתפקד כאח/ות מוסמכ/ת ברמה אקדמית, על 
בסיס יסודות מדעיים בתחומי הבריאות, הסיעוד, החברה וההתנהגות, עליהם 

מושתתת העשייה הסיעודית בכל תחומיה, בשדה הקליני, בהוראה, בניהול  
 קר.  ובמח

 
תכנית הלימודים במסלול זה מבוססת על תכנית הלימודים של התכנית 
הכללית ומהווה בסיס להכרה במעמד המקצועי כאח/ות מוסמכ/ת  בישראל 
)רישוי משרד הבריאות( בוגרי המסלול יעמדו לבחינת רישום ממשלתית 

 לתואר אח/ות מוסמכ/ת.
 

כים המשתנים מטרות תכנית הלימודים במסלול זה משקפות את הצר
במערכת הבריאות ,את הערכים והמושגים המרכזיים של מקצוע הסיעוד, 

 וכיווני התפתחותו, את דרישות המערכת האקדמית, ואת צרכי הלומדים.
סמסטרים רצופים, כולל סמסטר  1תכנית הלימודים נמשכת שלש שנים )

  קיץ(
  ש"ס.  099נלמדה בהיקף   -עד שנת הלימודים תשע"ד 
  ש"ס. 041עודכנה ונלמדת בהיקף   -הלימודים תשע"ה    בשנת 
 
 

לבוגרי התכנית יוענק תואר בוגר אוניברסיטה ותעודת אח/ות מוסמכ/ת )כפוף 
 להצלחה במבחני הרישוי של משרד הבריאות(.

 
הלימודים מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה ובבית הספר האקדמי לסיעוד 

 "וולפסון" המסונף לחוג לסיעוד.
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 תכנית הלימודים
 

 הלימודיהם בשנה"ל תשע" שהחלולתלמידים 
 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד   

 81 8 קבלת החלטות בסיעוד 

 יסודות האומדן בסיעוד 
)סימנים חיוניים, כאב ,מצבי הכרה, 

 ניעות וכו'

1 10 

 01 0 מבוא לסיעוד בקהילה 

 10 1 מיקרוביולוגיה

מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של 
 הבריאות

1 10 

 10 1 )שו"ת( שיטות מחקר

 43 4 אנטומיה/פיזיולוגיה

קדם  –קורס חובה )  עזרה ראשונה
 (לימודים

0 01 

 10 1 כימיה

 81 8 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית

 10 1 )שו"ת( מבוא לפסיכולוגיה

ואוריינטציה לחיל מבוא -קורס בחירה
 הרפואה והסיעוד בצה"ל

0 01 

     אנגלית

      עברית

 סה"כ
 

33 224 

 
  

_________________________________________________________________________ 
  חובת פטור 
  חובת פטור 
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 שנה א'
 
 
 סמסטר ב' 
 
 

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 אומדן פיזיקאלי   

 10 1 מיומנויות קליניות  

 10 1  מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד 

 10 1 ביוכימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 פסיכולוגיה התפתחותית

 43 4 )שו"ת( פרמקולוגיה

 01 0 פתולוגיה כללית

 10 1 מבוא לסטטיסטיקה

 01 0  יישומי מחשב

קורס  לתכנית הייחודית "בטיחות 
 הלכה למעשה"-הטיפול

0 01 

    אנגלית

     עברית

 סה"כ
 

34 221 

 

 

 סמסטר קיץ

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 
 התנסות קלינית    -תכנית ייחודית

 
88.4 

 
893 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 
  חובת פטור 
  חובת פטור 
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 שנה ב'
 'סמסטר א

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 81 8 אמבריולוגיה

 01 0 פתולוגיה ספציפית

 01 0 תזונה ודיאטה   

 01 0 גנטיקה

 ניהול הטיפול
 )כולל מבוא למנהל(

0 01 

 891 80 סיעוד המבוגר עיוני

התנסות קלינית  –סיעוד המבוגר 
 כירורגי(-)פנימי

81 869 

 01 0 מבוא לכלכת בריאות

 01 0 סיעוד ומשפט

 81 8 סיעוד מבוסס ראיות

 סה"כ
 

21  221 

 

 

 סמסטר ב'

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 מבוא לאפידמיולוגיה

 01 0 פרמקולוגיה קלינית

 81 8 בריאות העובד והסביבה

היבטים של בגרות -סיעוד בגריאטריה
 וזקנה  

0 01 

מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד 
(0 ) 

0 01 

 891 80 עיוני –סיעוד המבוגר 

 869 81 התנסות קלינית –סיעוד המבוגר 

 01 0 בטיחות הטיפול 

 10 1 סמינר קליני

 סה"כ 
 

21 221 
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 סמסטר קיץ

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 סיעוד במצבי  חירום

 811 83 התנסות קלינית בקהילה

 סה"כ
 

04 024 
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 שנה ג'

 
 

 סמסטר א'

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 קידום בריאות

 01 0 אתיקה בסיעוד

 01 0 אינפורמטיקה בסיעוד

 11 9 עיוני - סיעוד בבריאות הנפש

 69 4 התנסות קלינית  -סיעוד בבריאות הנפש 

 61 4 עיוני –סיעוד הילד והמתבגר 

 69 4 התנסות קלינית -סיעוד הילד והמתבגר

 61 4 עיוני - סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה

 01 0 סמינר מחקר

 סה"כ
 

24 212 

 

 סמסטר ב'

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 69 4 התנסות במחלקה לרפואה דחופה

  10 811 קליני -סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה

 119 01 התנסות קלינית מתקדמת

 01 0 סמינר מחקר

 סה"כ
 

23 212 

 
 

 
  

_________________________________________________________________________ 

 .לפחות שבוע בחדר לידה   
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 תכנית הלימודים
 

 לימודיהם בשנה"ל תשע"ד שהחלולתלמידים 
 
 
 

 שנה א'
 

 סמסטר א'
 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

 

 61 4 מבוא למדעי הסיעוד  

 01 0 מבוא לבריאות הקהילה

 10 1 כימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 מיקרוביולוגיה

 08 8.4 עזרה ראשונה

כתיבה וקריאה / הדרכה ביבליוגרפית
 מדעית

8 81 

 10 1 )שו"ת( מבוא לפסיכולוגיה

 10 1 )שו"ת( מבוא לסוציולוגיה

 01 0 )מבוא לכלכלה( - כלכלת בריאות

 10 1 )שו"ת( מבוא לסטטיסטיקה

     אנגלית

     עברית

 סה"כ  
 

34.2 222 

 
  

_________________________________________________________________________ 
  חובת פטור 
  חובת פטור 



 החוג לסיעוד

 

84 

 

 סמסטר ב'
 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

-מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד 
 )שו"ת(

0.3 01     

 61 4.3 מבוא למדעי הסיעוד

 01 0.3 פסיכולוגיה התפתחותית

     10 1.3 ביוכימיה

     43 4.3 אנטומיה/פיסיולוגיה

     01 0.3 מיקרוביולוגיה

     43 4.3 )שו"ת( - פרמקולוגיה

     01 0.3 פתולוגיה כללית

     10 1.3 שיטות מחקר

       01 0.3 סוציולוגיה של הבריאות

    אנגלית

     עברית

 224 33.1 סה"כ                              
  

 
 סמסטר קיץ

 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

  0.3 01 קידום בריאות

 01 0.3 קורס לתכנית הייחודית

 התנסות קלינית 
 תכנית ייחודית

88.4 893 

 01 0.3 קורס בחירה

 סה"כ
 

02.2 422 

 

   
  

_________________________________________________________________________ 
   חובת פטור 
   חובת פטור 


 מבוא לסיעוד קליני   



 החוג לסיעוד

 

85 

 

 שנה ב'

 
 סמסטר א'

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 869 81 עיוני -סיעוד המבוגר 

 810 81 סיעוד המבוגר    - התנסות קלינית

 01 0 פתולוגיה ספציפית

היבטים גנטיים בטיפול סיעודי 
 )גנטיקה( 

0 01 

 10 1 יישומי מחשב

 01 0 מיומנויות יעוץ תמיכה והדרכה
 

 סה"כ 
 

32 212 

 
 

 'בסמסטר 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 841 88 עיוני –סיעוד המבוגר 

 030 81 מבוגר –התנסות קלינית 

 81 8 בריאות העובד והסביבה

 01 0 תמיכה והדרכה מיומנויות ייעוץ

 01 0 מבוא לאפידמיולוגיה

 81 8 פרמקולוגיה קלינית

 01 0 בגרות וזקנה  

 סה"כ
 

33.2 221 

 
    

  



 החוג לסיעוד

 

86 

 

 סמסטר קיץ

 

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 אתיקה

 01 0 היבטים בהתערבות סיעודית במשפחה

 10 1 סיעוד במצבי חירום

 01 0 מבוא למנהל

 01 0 מקצועיות בסיעודסוגיות 

 01 0 סיעוד ומשפט

 01 0 סמינר מחקר

 סה"כ
 

02 401 

 

    
  



 החוג לסיעוד

 

87 

 

 שנה ג'
 

 סמסטר א'
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 61 4 סיעוד הילד והמתבגר

 61 4 סיעוד האישה

 11 9 סיעוד ח. הנפש + סמים ואלכוהול

 81 8 שה, נפש(י)ילד, א  סיעוד בקהילה

 69 4 נפש  –התנסות קלינית 

 69 4 ילד  –התנסות קלינית 

 10 1 סמינר קליני

 01 0 סמינר מחקר

 סה"כ
 

21 222 

 

   
 סמסטר ב'

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 811 83 אישה -התנסות קלינית 

 69 4 התנסות קלינית ברפואה דחופה

 811 83 התנסות קלינית בקהילה

 891 80 התנסות קלינית מתקדמת 

 099 86 התנסות קלינית מתקדמת

 סה"כ
 

21.2 102 

 
 

  



 החוג לסיעוד
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 תכנית הלימודים
 

 לימודיהם בשנה"ל תשע"גשהחלו לתלמידים 
 
 

 שנה א'
 
 'סמסטר א 

 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

 898 88.4 מבוא למדעי הסיעוד   

 10 1 כימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 מיקרוביולוגיה

 08 8 עזרה ראשונה

 הדרכה ביבליוגרפית
 כתיבה וקריאה מדעית

8 81 

 10 1 )שו"ת(  - מבוא לפסיכולוגיה

 10 1 )שו"ת(  - מבוא לסוציולוגיה

 01 0 )מבוא לכלכלה( - כלכלת בריאות

 10 1 )שו"ת( -  מבוא לסטטיסטיקה

 01 0 מבוא לבריאות הקהילה

     אנגלית

     עברית

 סה"כ 
 

32 201 

 

  

_________________________________________________________________________ 
   חובת פטור 
   חובת פטור 



 החוג לסיעוד

 

89 

 

 סמסטר ב'
 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

 תרגיל 

  מבוא למדעי הסיעוד 

0.4 19     

     01 0 פסיכולוגיה התפתחותית 

 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד 

 ((שו"ת) -
0 01     

     10 1 ביוכימיה

     43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

     01 0 מיקרוביולוגיה

     43 4 ((שו"ת) - פרמקולוגיה

     01 0 פתולוגיה כללית

     10 1 שיטות מחקר

       01 0 סוציולוגיה של הבריאות

   840 80 סיעוד המבוגר עיוני

      אנגלית

       עברית

 סה"כ
 

21.2 224   

 
  

 סמסטר קיץ 
 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

    81 813  עיוני –סיעוד המבוגר 

 סה"כ
 

03 011 

 

   
  

_________________________________________________________________________ 
   לסיעוד קליני.מבוא 
   חובת פטור. 
   חובת פטור. 

  .מבוא לסיעוד קליני 
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 שנה ב'
 
 סמסטר א' 
 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

 התנסות קלינית
 סיעוד המבוגר   

81.4 030 

 01 0 פתולוגיה ספציפית

 01 0 (0מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד )

 01 0 גנטיקה -היבטים גנטיים בטיפול סיעודי 

 10 1 יישומי מחשב

 10 1 סיעוד במצבי חירום

 810 81 המבוגר  -התנסות קלינית 

 סה"כ 
 

39.2 224 

 
 

 סמסטר ב'   
 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 (0מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד )

 01 0 מבוא לאפידמיולוגיה

 81 8 פרמקולוגיה קלינית

 81 8 בריאות העובד והסביבה

 01 0 בגרות וזיקנה  

 69 4 )במיון( התנסות ברפואה דחופה 

 811 83 התנסות קלינית בקהילה

 01 0 קידום בריאות )קהילה(

 01 0 קורס בחירה

 01 0 אתיקה בסיעוד

 01 0 תקשורת

 סה"כ
 

33.2 222 

 
    
 

 



 החוג לסיעוד

 

91 

 

 סמסטר קיץ
 
 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 סוגיות מקצועיות בסיעוד

 01 0 מבוא למנהל

 01 0 סיעוד ומשפט

 10 1 סמינר קליני

 01 0 קורס לתכנית הייחודית

 893 88.4 התנסות קלינית תכנית ייחודית

 סה"כ
 

44.2 302 
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 שנה ג'

 
  

 'סמסטר א
 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

 61 4 סיעוד הילד והמתבגר

 61 4 סיעוד האישה

 סיעוד ח. הנפש + 
 סמים ואלכוהול

9 11 

 01 0 סמינר מחקר

   סיעוד בקהילה
 )ילד, אשה, נפש(

8 81 

 69 4 נפש –התנסות קלינית 

 69 4 ילד  –התנסות קלינית 

 סה"כ
 

32 202 

 

 סמסטר ב'
 

 ש"ס שם הקורס
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 סמינר מחקר

 811 83 אישה -התנסות קלינית 

 810 81 התנסות קלינית מתקדמת

 תכנית ייחודית 
 התנסות קלינית מתקדמת 

81 011 

 סה"כ
 

23 214 
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 

 "עתודאים -מסלול פסגה "
 
 

 שנה א'
 

 מועדי א'
 
 

 סמסטר א' 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 80.80.81 אנטומיה/פיזיולוגיה  )בוחן(

 " 36:33 09.8.84 אנגלית

 "  01.8.84 קבלת החלטות בסיעוד

 מדעי החברה 36:33 13.8.84 יסודות האומדן בסיעוד

 מקצועות הבריאות 36:33 1.0.81 סוציולוגיה

 " 36:33 9.0.84 מיקרוביולוגיה

 " 36:33 6.0.84 שיטות מחקר

 "  80.0.84 אנטומיה

 " 36:33 84.0.84 כימיה

 מדעי החברה 36:33 03.0.81 מבוא לפסיכולוגיה

 
  

_________________________________________________________________________ 
  

 .לוח בחינות זה אינו סופי וייתכנו שינויים  

 



 החוג לסיעוד

 

94 

 

 

 'בשנה 
 

  
 סמסטר א' 

 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מדעי החברה 81:33 04.8.84 יישומי מחשב

 מקצועות הבריאות - 06.8.84 פתולוגיה  ספציפית

מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה 
 בסיעוד

0.0.84 - " 

 " - 1.0.84 גנטיקה  

 " - 03.0.84 סיעוד המבוגר

 

  



 החוג לסיעוד

 

95 

 

 
 שנה ג'

 

 סמסטר א' 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 1.0.84 סיעוד האישה

 " - 88.0.84 סיעוד חולה הנפש

 " - 81.0.84 סיעוד הילד והמתבגר

 
  



 החוג לסיעוד
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 

 "עתודאים -מסלול פסגה "

 

 שנה א'
 

 

 מועדי ב'
 

 

 סמסטר א' 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 6.8.84 אנטומיה )בוחן(

 מדעי החברה  01.0.84 קבלת החלטות בסיעוד

 מקצועות הבריאות 81:33 09.0.84 סוציולוגיה

 "  0.1.84 מיקרוביולוגיה

 מדעי החברה 81:33 6.1.84 שיטות מחקר

 מקצועות הבריאות 89:33 88.1.84 כימיה

 " 36:33 81.1.84 מבוא לפסיכולוגיה

 " 89:33 89.1.84 יסודות האומדן בסיעוד

 " 36:33 03.1.84 אנטומיה

 
  

_________________________________________________________________________ 
  

 .לוח בחינות זה אינו סופי וייתכנו שינויים  

 



 החוג לסיעוד

 

97 

 

 
 שנה ב'

 
 סמסטר א' 

 
 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקום שעה תאריך הקורס

 מדעי החברה 36:33 00.0.81 יישומי מחשב

 מקצועות הבריאות - 01.0.84 פתולוגיה  ספציפית

מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה 
 בסיעוד

09.0.84 - " 

 " 36:33  81.1.84 סיעוד המבוגר

 " 89:33  86.1.84 גנטיקה  

 

  



 החוג לסיעוד
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 שנה ג'

 
  א' סמסטר

 
 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 89:33 89.1.84 סיעוד האישה

 " 89:33 01.1.84 סיעוד חולה הנפש

 " 89:33 06.1.84 סיעוד הילד והמתבגר
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  תשע"ה -הלימודים לשנת לוח בחינות 

 "עתודאים -מסלול פסגה "

 

 שנה א'
 

 

 'אמועדי 
 

 

 ' בסמסטר 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

  – )בוחן( אנטומיה/פיזיולוגיה
 בחינת ביניים

 מקצועות הבריאות 36:33 84.1.84

 מקצועות הבריאות 36:33 00.9.84 אנגלית 

 מקצועות הבריאות - 04.9.84 מיומנויות קליניות

 מדעי החברה 36:33 1.4.84 פתולוגיה כללית

 מקצועות הבריאות 36:33 83.4.84 אנטומיה

 מדעי החברה 36:33 81.4.84 מבוא לסטטיסטיקה

 מקצועות הבריאות 36:33 84.4.84 פרמקולוגיה) חלק א'(

 מקצועות הבריאות - 08.4.84 אומדן פיזיקאלי

 הבריאותמקצועות  36:33 01.4.84 פרמקולוגיה )חלק ב'(

 מדעי החברה 36:33 01.4.84 פסיכולוגיה התפתחותית

 " 36:33 18.4.84 יישומי מחשב

 - - 1.1.84 ביוכימיה
 

  

_________________________________________________________________________ 
  

 .לוח בחינות זה אינו סופי וייתכנו שינויים  
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 'בשנה 
 

 ' בסמסטר 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 01.9.84 בריאות העובד והסביבה

 " - 09.9.84 מבוא לאפידמיולוגיה

 " 36:33 8.4.84 בגרות וזיקנה

 " - 6.4.84 סיעוד המבוגר 

 מדעי החברה - 81.4.84 פרמקולוגיה קלינית
 

 

  



 החוג לסיעוד
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 שנה ג'
 

 סמסטר קיץ 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 81.6.84 אתיקה

 " 36:33 4.83.84 התערבות סיעודית במשפחה

 " 36:33 6.83.84 סיעוד במצבי חירום

 " 36:33 80.83.84 סיעוד ומשפט

 

 

  



 החוג לסיעוד
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 

 "עתודאים -מסלול פסגה "

 

 שנה א'
 

 

 'במועדי 
 

 

 ' בסמסטר 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 1.4.84 בחינת ביניים – אנטומיה )בוחן(

 " - 0.1.84 מיומנויות קליניות

 " - 9.1.84 פתולוגיה כללית

 " 36:33 88.1.84 אנטומיה

 מדעי החברה 36:33 81.1.84 מבוא לסטטיסטיקה

 מקצועות הבריאות - 89.1.84 פרמקולוגיה )חלק א'(

 " - 81.1.84 אומדן פיזיקאלי

 " - 03.1.84 פרמקולוגיה )חלק ב'(

 מדעי החברה 36:33 18.1.84 פסיכולוגיה התפתחותית

 " 36:33 1.6.84 יישומי מחשב

 - - 6.6.84 ביוכימיה

 
  

_________________________________________________________________________ 
  

 .לוח בחינות זה אינו סופי וייתכנו שינויים  
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 'בשנה 
 
 

 

 ' בסמסטר 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 03.4.84 בריאות העובד והסביבה

 " - 01.4.84 מבוא לאפידמיולוגיה

 " - 0.1.84 פרמקולוגיה קלינית

 " - 6.1.84 סיעוד המבוגר

 מדעי החברה 36:33 81.1.84 בגרות וזקנה
 

 

 
 

 סמסטר קיץ 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 89:33 81.83.84 אתיקה

 " 89:33 03.83.84 התערבות סיעודית במשפחה

 " 89:33 00.8384 סיעוד במצבי חירום

 " 89:33 04.83.84 סיעוד ומשפט
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 מסלול הסבת אקדמאים
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 מסלול הסבת אקדמאים
 
 
 

להסבת אקדמאים מבוסס על תכנית הלימודים המחייבת מסלול הלימודים 
)תכנית הליבה( של  משרד הבריאות ותכנית הלימודים לתואר אח/ות 

 אביב. -מוסמכ/ת )התכנית הבסיסית(, בחוג לסיעוד אוניברסיטת תל
מסלול זה מכין את הבוגר לתפקד כאח/ות מוסמכ/ת ברמה אקדמית, על  

ות, הסיעוד, החברה וההתנהגות, עליהם בסיס יסודות מדעיים בתחומי הבריא
מושתתת העשייה הסיעודית בכל תחומיה, בשדה הקליני, בהוראה, בניהול  

 ובמחקר.  
 

תכנית הלימודים במסלול זה מהווה בסיס להכרה במעמד המקצועי כאח/ות 
מוסמכ/ת  בישראל )רישוי משרד הבריאות( בוגרי המסלול יעמדו לבחינת 

 אח/ות מוסמכ/ת.רישום ממשלתית לתואר 
 

מטרות תכנית הלימודים במסלול זה משקפות את הצרכים המשתנים 
במערכת הבריאות ,את הערכים והמושגים המרכזיים של מקצוע הסיעוד, 

 וכיווני התפתחותו, את דרישות המערכת האקדמית, ואת צרכי הלומדים.
ר סמסטרים רצופים, כולל סמסט 4תכנית הלימודים נמשכת שנתיים וחצי )

קיץ(. לבוגרי התכנית יוענק תואר בוגר אוניברסיטה ותעודת אח/ות מוסמכ/ת 
 )כפוף להצלחה במבחני הרישוי של משרד הבריאות(.

 
הלימודים מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה ובבתי הספר לסיעוד המסונפים 

 לחוג לסיעוד.
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 תכנית הלימודים
 

 הלימודיהם בשנה"ל תשע" שהחלולתלמידים 

 

 הסבת אקדמאיםמסלול 
 
 

 שנה א'
 
 

 סמסטר א' 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד  

 81 8 קבלת החלטות בסיעוד

 01 0 אומדן פיזיקאלי

 01 0 עקרונות הסיעוד הקליני

 10 1 מיקרוביולוגיה

 01 0 סיעוד בקהילה

מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של 
 הבריאות

1 10 

 813 83 אנטומיה/פיזיולוגיה

  0 01 עזרה ראשונה

 49 1 כימיה/ביוכימיה

 01 0 מבוא לפסיכולוגיה

 01 0 תקשורת בין אישית

 10 1 שיטות מחקר וסטטיסטיקה

    אנגלית

    עברית

 סה"כ
 

31 234 

 
  

_________________________________________________________________________ 
    קדם לימודים –קורס חובה 


 חובת פטור  


 חובת פטור  
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 סמסטר ב'
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 התפתחותיתפסיכולוגיה 

 43 4 )שו"ת( פרמקולוגיה

 פתולוגיה 
 )כללית + ספציפית(

1 49 

 01 0 גנטיקה ואמבריולוגיה

 01 0 תזונה

 013 03 סיעוד המבוגר עיוני

    אנגלית

      עברית

 סה"כ 
 

32 291 

 

  

_________________________________________________________________________ 

 .חובת פטור   

 .חובת פטור   
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 שנה א'
 

 סמסטר ב'
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 49 1 עיוני  -סיעוד המבוגר

 860 81 קליני –סיעוד המבוגר 

 סה"כ
 

01 421 
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 שנה ב'
 

 סמסטר א'
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 10 1 סמינר קליני

 01 0 הדרכה ותמיכה

 860 81 קליני    -סיעוד המבוגר 

 61 4 עיוני –סיעוד האישה 

 61 4 עיוני –סיעוד הילד 

 11 9 עיוני –סיעוד חולה נפש 

 סה"כ
 

39 224 

 

 
 'בסמסטר 

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 81 8 בריאות העובד והסביבה

 01 0 מבוא לאפידמיולוגיה

 01 0 פרמקולוגיה קלינית

 01 0 היבטים של בגרות וזקנה  -סיעוד בגריאטריה

 01 0 אתיקה ומשפט 

 81 8 סיעוד מבוסס ראיות

 01 0 טראומה

 811 83 קליני -סיעוד האישה 

 69 4 קליני -סיעוד הילד 

 69 4 קליני -סיעוד הנפש 

 סה"כ
 

32 212 
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 סמסטר קיץ

 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 69 4 התנסות במחלקה  לרפואה דחופה

 811 83 התנסות קלינית בקהילה

 013 84 סה"כ

 
  



 החוג לסיעוד

 

111 

 

 
 שנה ג'

 
 
 סמסטר א' 

 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 בריאותקידום 

 01 0 אבטחת איכות

 01 0 כלכלת בריאות

 01 0 ניהול הטיפול

 011 03 התנסות קלינית מתקדמת

 211 41.2 סה"כ
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 תכנית הלימודים
 

 דלימודיהם בשנה"ל תשע" שהחלולתלמידים 

 

  "הסבת אקדמאים"מסלול 
 
 

 שנה א'
 
 

 סמסטר א' 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 הסיעוד א'מדעי 

 *11 9 מדעי הסיעוד  ב'

 10 1 כימיה

 813 83 אנטומיה/פיסיולוגיה

 01 0 מיקרוביולוגיה

 01 0 עזרה ראשונה

 01 0 מבוא לבריאות הקהילה

 01 0 מבוא לפסיכולוגיה

 01 0 מבוא לסוציולוגיה

 01 0 )מבוא לכלכלה( - כלכלת בריאות

 01 0 פתולוגיה כללית

 9 3 תזונה

 01 0 תקשורת בין אישית

 סה"כ 
 

32.2 242 
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 סמסטר ב'
 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 סוציולוגיה של הבריאות  

 43 4 פרמקולוגיה 

 40 1 מדעי  הסיעוד ב'

 10 1 ביוכימיה

 10 1 סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 01 0 פסיכולוגיה התפתחותית

 01 0 מיקרוביולוגיה

 01 0 ספציפיתפתולוגיה 

 010 84 סיעוד המבוגר

 סה"כ 
 

21 221 

 

 
 

 סמסטר קיץ
 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 תקשורת בין אישית ב'

 סיעוד המבוגר 
 התנסות קלינית  

81 
 

860 

 61 4 עיוני -סיעוד המבוגר 

 302 44 סה"כ 
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 שנה ב' 
 

 סמסטר א'
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 860 81.4 התנסות קלינית   -סיעוד המבוגר  

 43 4 עיוני - סיעוד הנפש

 61 4 עיוני -סיעוד הילד והתבגר  

 61 4 עיוני –סיעוד האישה 

 01 0 קידום בריאות 

 01 0 גנטיקה

 01 0 אפידמיולוגיה

 81 8 פרמקולוגיה קלינית

 סה"כ
 

39.2 222 

 
 

 'בסמסטר 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 עיוני –סיעוד הזקן 

 81 8 בריאות העובד 

 10 1 מצבי חירום

 01 0 אתיקה

 01 0 סוגיות מקצועיות

 61 4 התנסות ברפואה דחופה

 811 83 התנסות בריאות הקהילה

 811 83 התנסות סיעוד האישה

 סה"כ
 

32.2 242 
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 סמסטר קיץ
 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 61 4 התנסות חולה הנפש 

 61 4 התנסות סיעוד הילד

 092 02 סה"כ
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 שנה ג'
 
 
 סמסטר א' 

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 (8סיעוד ומשפט)

 01 0 (0מבוא למנהל )

 110 18 התנסות מתקדמת

 81 8 כתיבה אקדמית

 10 1 סמינר מחקר או קליני

 סה"כ
 

39 222 
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 הלימודיםתכנית 
 

 גלימודיהם בשנה"ל תשע" שהחלולתלמידים 

 

  "הסבת אקדמאים"מסלול 
 
 

 שנה א'
 
 

 סמסטר א' 
 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 מדעי הסיעוד א'

 *11 9 מדעי הסיעוד  ב'

 10 1 כימיה

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 49 1 מיקרוביולוגיה

 01 0 גנטיקה

 01 0 הקהילהמבוא לבריאות 

 01 0 מבוא לפסיכולוגיה

 01 0 מבוא לסוציולוגיה

 01 0 )מבוא לכלכלה( - כלכלת בריאות

 01 0 פתולוגיה כללית

 01 0 עזרה ראשונה

 9 3.4 תזונה

 01 0 תקשורת בין אישית

 סה"כ
 

32.2 201 
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 סמסטר ב'
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 סוציולוגיה של הבריאות  

 43 4 פרמקולוגיה 

 81 8 פרמקולוגיה קלינית

 40 1 מדעי  הסיעוד

 10 1 ביוכימיה

 10 1 סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 01 0 פסיכולוגיה התפתחותית

 43 4 אנטומיה/פיסיולוגיה

 010 84 סיעוד המבוגר

 01 0 פתולוגיה ספציפית

 סה"כ
 

22 202 

 

 
 

 סמסטר קיץ
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 01 0 תקשורת בין אישית ב'

 860 81 התנסות קלינית   -סיעוד המבוגר 

 61 4 עיוני -סיעוד המבוגר 

 סה"כ 
 

44.2 302 
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 'בשנה 
 
 

 סמסטר א' 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 860 81.4 התנסות קלינית   -סיעוד המבוגר  

 01 0 עיוני -סיעוד הזקן 

 43 4 עיוני  -  סיעוד הנפש

 61 4 עיוני  -סיעוד הילד והתבגר 

 61 4 עיוני –סיעוד האישה 

 01 0 קידום בריאות 

 סה"כ 
 

32.2 202 

 

 סמסטר ב'  
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 81 8 בריאות העובד 

 10 1 מצבי חירום

 01 0 אתיקה

 01 0 סוגיות מקצועיות

 61 4 ברפואה דחופה התנסות

 811 83 התנסות בריאות הקהילה

 811 83 התנסות סיעוד האישה

 291 32.2 סה"כ

 
 סמסטר קיץ

 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

 69 4 התנסות חולה הנפש 

 69 4 התנסות סיעוד הילד

 סה"כ
 

02 094 
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 שנה ג'
 
 סמסטר א' 

 
 

 ש"ס הקורסשם 
שעות לימוד 

 בפועל

  0 01 סיעוד ומשפט

  0 01מבוא למנהל 

  0 01אפידמיולוגיה 

 110 18 התנסות מתקדמת

 81 8 כתיבה אקדמית

 10 1 סמינר מחקר או קליני

 סה"כ 
 

20 222 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

_________________________________________________________________________ 

 החלפה בין סמסטרים   

 החלפה בין סמסטרים   

 החלפה בין סמסטרים   
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 
 

 "הסבת אקדמאים"מסלול 

 

 שנה א'
 

 

 'אמועדי 
 

 

 ' אסמסטר 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 88:33 04.80.81 )חלק א'( -אנטומיה/פיזיולוגיה 

 "  01.8.84 קבלת החלטות בסיעוד

 " 36:33 13.8.84 אומדן פיזיקאלי

 מדעי החברה 36:33 1.0.84 סוציולוגיה

 מקצועות הבריאות 36:33 9.0.84 מיקרוביולוגיה

 " 36:33 6.0.84 סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 " - 80.0.84 )חלק ב'( -אנטומיה/פיזיולוגיה 

 " 36:33 84.0.84 כימיה /ביוכימיה

 מדעי החברה 36:33 03.0.81 מבוא לפסיכולוגיה

 מקצועות הבריאות - 09.0.84 עקרונות הסיעוד הקליני

 
  

_________________________________________________________________________ 
  

 .לוח בחינות זה אינו סופי וייתכנו שינויים  
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 שנה ב'

 

  א' סמסטר
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 הבריאותמקצועות  - 01.8.84 פרמקולוגיה קלינית

מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד 
 )חלק ב'(

0.0.84 - " 

 " - 1.0.84 סיעוד האישה

 " - 1.0.84 גנטיקה  

 " - 88.0.84 סיעוד חולה הנפש

 " - 84.0.84 אפידמיולוגיה

 " - 81.0.84 סיעוד הילד והמתבגר

 " - 0.1.84 סיעוד המבוגר
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 'גשנה 

 

  א' סמסטר
 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 04.8.84 מבוא למנהל

 " 36:33  13.8.84 סיעוד ומשפט

 " - 4.0.84 אפידמיולוגיה
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 

 

 "הסבת אקדמאים"

 

 שנה א'
 

 

 'במועדי 
 

 

 ' אסמסטר 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 6.8.84 אנטומיה/ פיזיולוגיה)חלק א'(

 " 89:33 01.0.84 קבלת החלטות בסיעוד

 " 81:33 09.0.84 סוציולוגיה

 " 89:33 0.1.84 מיקרוביולוגיה

 " 89:33 1.1.84 עקרונות הסיעוד הקליני

 מדעי החברה 81:33 6.1.84 סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 מקצועות הבריאות 89:33 88.1.84 כימיה/בביוכימיה

 מקצועות הבריאות 36:33 81.1.84 לפסיכולוגיהמבוא 

 " 89:33 84.1.84 אומדן פיזיקאלי

 " 36:33 03.1.84 אנטומיה /פיזיולוגיה)חלק ב'(

 

  

_________________________________________________________________________ 
  

 .לוח בחינות זה אינו סופי וייתכנו שינויים  

 



 החוג לסיעוד

 

125 

 

 
 
 

 שנה ב'
 
 סמסטר א' 

 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 89:33 1.1.84 פרמקולוגיה קלינית

מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה 
 )חלק ב'(בסיעוד 

88.1.84 89:33 " 

 " 89:33 89.1.84 סיעוד האישה

 " 89:33 86.1.84 גנטיקה  

 " 89:33 01.1.84 סיעוד חולה הנפש

 " 89:33 04.1.84 אפידמיולוגיה

 " 89:33 06.1.84 סיעוד הילד והמתבגר

 " 89:33 80.1.84 סיעוד המבוגר
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 שנה ג'
 סמסטר א' 

 
 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקום שעה תאריך הקורס

 מקצועות הבריאות 36:33 80.0.84 אפידמיולוגיה

 " - 01.0.84 מבוא למנהל

 " - 09.0.84 סיעוד ומשפט
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 'אמועדי 
 

 

 ' בסמסטר 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 01.9.84 פתולוגיה כללית וספציפית

 " - 13.9.84 גנטיקה ואמבריולוגיה

 מדעי החברה - 1.4.84 תזונה

 מקצועות הבריאות - 80.4.84 סיעוד המבוגר

 " 36:33 84.4.84 פרמקולוגיה) חלק א'(

 מקצועות הבריאות 36:33 01.4.84 פרמקולוגיה )חלק ב'(

 מדעי החברה 36:33 04.4.84 פסיכולוגיה התפתחותית

 
 

 סמסטר קיץ 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 36:33 83.6.84 סיעוד המבוגר
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 'בשנה 
 

 

 'אמועדי 
 

 

 ' בסמסטר 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות - 01.9.84 בריאות העובד והסביבה

 " 36:33 09.9.84 מצבי חירום

 " - 06.9.84 אתיקה
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 'אשנה 
 

 

 'במועדי 
 

 

 ' בסמסטר 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 – כללית וספציפית פתולוגיה
 בחינת ביניים

 מקצועות הבריאות 89:33 0.1.84

 " - 9.1.84 גנטיקה ואמבריולוגיה

 " - 81.1.84 תזונה

 " - 89.1.84 פרמקולוגיה )חלק א'(

 " - 03.1.84 פרמקולוגיה )חלק ב'(

 מדעי החברה 36:33 18.1.84 פסיכולוגיה התפתחותית

 מקצועות הבריאות 36:33 9.6.84 סיעוד המבוגר

 
 

 סמסטר קיץ 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות  36:33 03.6.84 בחינת ביניים – סיעוד המבוגר
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 'בשנה 
 

 

 'במועדי 
 

 

 ' בסמסטר 
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 מקצועות הבריאות 89:33 9.4.84 בריאות העובד והסביבה

 " 89:33 81.4.84 מצבי חירום

 " 36:33 03.4.84 אתיקה
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 תיאור הקורסים
 

 שנה א'
 

 
 משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה   1024.4041

Resources of the Library of Life Sciences and Medicine 
 (Virtual TAU-)קורס ב   

קורס מתוקשב להכרת משאבי הספרייה נועד להקנות לכם מיומנויות בחיפוש 
מידע, בהערכה ובבחירה של מקורות מידע מתאימים ובאיתורם. תכני הקורס: 

קורס זה הנו חובה לתלמידים  טכניקות חיפוש, מערכת דעת"א ומאגרי מידע.
 בשנה א', ציון עובר בבחינה הוא תנאי לקבלת התואר. 

 2.04.02תאריך אחרון לסיום הקורס:  
הקורס הנו בלמידה מרחוק דרך האינטרנט ונגיש מכל מחשב המחובר 
לאינטרנט בכל שעות היממה. הקורס מופיע ברשימת הקורסים דרך מערכת 

  http://moodle.tau.ac.ilבכתובת:   Moodleה
  הקורס ייפתח עם תחילת שנת הלימודים.

או   31 -9134644ר הדרכה ויעץ בספרייה, בטל' בכל שאלה ניתן לפנות למדו
 בדוא"ל מתוך הקורס עצמו.

 
 התנהגות מקצועית ותיאוריות  1024.0030

הקורס "התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד" מתמקד ביסודות מקצוע 
הקורס ידון במהות הסיעוד, יציג את ההיסטוריה של המקצוע,  הסיעוד.

 תיאוריות נבחרות ומושגי יסוד, תוך מתן דגש על היבטים חוקיים ואתיים. 
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 קבלת החלטות בסיעוד 1024.0034
תהליך קבלת החלטות הינו מרכיב חיוני למתן טיפול איכותי ובטיחותי 

ת על בסיס איסוף נתונים בעשייה הסיעודית. אחיות נדרשות לקבל החלטו
 תכנית נרחב, זאת על מנת לזהות את מצבו הבריאותי של המטופל ולקבוע

 לצרכיו.  טיפול שתענה
הבסיס לקבלת החלטות בעשייה הסיעודית הוא היכולת לחשוב באופן 
ביקורתי. חשיבה ביקורתית היא הניסיון לבחור עמדות וערכים באופן מושכל 

 איכותית.לצורך עשייה סיעודית 

 

 יסודות האומדן בסיעוד 1024.0033
קורס יסודות האומדן בסיעוד יאפשר רכישת שפה מקצועית ומיומנויות אומדן 
שכיחות במצבי בריאות וחולי של הפרט ומשפחתו. קורס זה מהווה את אבני 

 היסוד בלימודי מקצוע הסיעוד .

 
 מיומנויות קליניות 1024.0032

סיעודיים ורפואיים ובמיומנויות קליניות המהוות את הקורס יעסוק באספקטים 
 הבסיס לעשייה הסיעודית

 
 אומדן פיזיקאלי 1024.0032

אומדן פיזיקאלי הינו כלי חיוני במסגרת עבודתו של איש מקצוע בסיעוד, 
המאפשר קביעת אבחנות סיעודיות ובניית תכניות התערבות בהתאם. תכני 

  ומיומנויות של אומדן פיזיקאלי. הקורס יאפשרו רכישת שפה מקצועית 

 
 )א( מיומנויות תמיכה, ייעוץ והדרכה בסיעוד  1024.0002

אישית, דחק, משבר,  זיהוי וניתוח מושגים בסיסיים בתקשורת תוך אישית ובין
מיומנויות בין אישיות בסיעוד, תוך הדגש  אובדן, הסתגלות והתמודדות. פיתוח

 .במצבים שכיחים ובלתי מורכביםעל ה"אני", המטופל ומשפחתו 

 
 אנטומיה ופיזיולוגיה )כולל אמבריולוגיה(   1024.0012

הקורס מקנה ידע בסיסי על מבנה גוף האדם ותהליכים פיזיולוגיים תקינים 
 ברצף החיים, כולל שלב ההתפתחות העוברית של מערכות הגוף.

 
 מיקרוביולוגיה  1024.0019

בעיות קליניות  .במיקרוביולוגיה הרפואית ואימונולוגיהידע בתהליכים השונים 
 .שונות הקשורות במחוללי המחלות העיקריות ומשמעותן בעשייה הסיעודית

 
 כימיה כללית ואורגנית  1024.0009

 יסודות הכימיה הכללית והאורגנית ויישומם במדעי הרפואה.

 
  



 החוג לסיעוד

 

133 

 

 עזרה ראשונה  1024.0003
  והחייאה + תרגולעקרונות בעזרה ראשונה 

 
 הדרכה ביבליוגרפית, קריאה ביקורתית וכתיבה מדעית  1024.0010

הכרת הספרייה, אוספי ושירותי הספרייה. פיתוח מיומנויות של קריאה 
 ביקורתית וכתיבה מדעית, בהתבסס על רקע עיוני ותרגול מעשי.

 
 חומרי רפואה )פרמקולוגיה(   1024.0001

 הכרות עם המושג תרופה, הבנת מנגנוני הפעולה של קבוצות 
 .תרופות כבסיס לטיפול תרופתי נכון במצבי מחלה שונים

הכרת התרופות הנפוצות למצבי מחלה שכיחים, האמצעים להפחתת רעילות 
ותופעות לוואי, התאמה מרבית של התרופה לחולה ספציפי. הקורס מהווה 

הכרת התרופות והשימוש בהן מהווה  הכנה בסיסית לסטודנטים שעבורם
 .חלק חשוב בעתידם המקצועי

 
 פתולוגיה כללית  1024.0002

תהליכים חולניים שונים, הסיבות להתהוותם  .הגדרת מונחים בסיסיים
 .והמנגנונים להתפתחותם באיברים ורקמות שונים

 
 ביוכימיה   1024.0041

הכרת המבנה, התפקיד ומטבוליזם של חומרים בגוף  –מבוא לביוכימיה 
האדם. המנגנונים הביוכימיים הגורמים להפרעות פתולוגיות נרכשות 

 .ותורשתיות, הרכב הדם והשתן ומהות השינויים החלים במצבים פתולוגיים

 
 מבוא לסיעוד הקהילה 1024.0012

ריאות, עקרונות, גישות ותהליכים בסיסיים של סיעוד בקהילה. מדדי ב
בריאות ורווחה, סיעוד  בריאות הסביבה, מנהגי תרבות בריאותית, מוסדות

 בקהילה הגדרות ותפקידים, ביקור בית, עקרונות והליכים.

 
 מבוא לפסיכולוגיה  0119.0419

מושגי יסוד, הגישות התיאורטיות והמחקריות הרווחות בפסיכולוגיה ותאור 
 .עקרוני של כלי המחקר
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 מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות 0119.0402
הקורס "מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות" יפגיש את הסטודנטים 
עם תיאוריות ומושגי יסוד בסוציולוגיה. התיאוריות והמושגים ישמשו כבסיס 
לדיונים על סוגיות בסוציולוגיה של הבריאות והרפואה: המוסד הרפואי, אי 

מוגבלויות, מערכות בריאות ורפואה, רגישות תרבותית  , לימודי שוויון בבריאות
 בטיפול הרפואי ועוד.   

 
 מבוא לשיטות מחקר   01194103

 .עקרונות ומושגי יסוד של המחקר המדעי

 
 יישומי מחשב 0119.0402

הקורס נועד לתת לתלמידים כלים אשר יאפשרו להם לבצע מחקר עצמאי 
 סטטיסטיים. המבוסס על ניתוח של נתונים

 
 מבוא לסטטיסטיקה  0119.4102

הסקה  ,ניתוח נתונים, קשר בין מושגים למשתנים, הסתברות ודגימה
 .סטטיסטית, תוקף ומהימנות, איסוף נתונים

 
 פסיכולוגיה התפתחותית  0119.4112

תיאוריות התפתחות על פי פרויד, אריקסון ופיאז'ה, מאפייני גדילה והתפתחות 
גיל שונות, גורמים המשפיעים על גדילה והתפתחות,  בהתאם לקבוצות

 השלכות של בעיות גדילה והתפתחות על הילד ומשפחתו.
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 שנה ב'
 

 
 סיעוד המבוגר 1024.4012

פיזיולוגיים אצל מבוגרים והתערבויות סיעודיות -בעיות, הפרעות ותהליכים פתו
טיפוליות שונות, על במצבים נבחרים שכיחים, חריפים וממושכים, בסביבות 

הקורס כולל התנסויות  .בסיס עקרונות מדעיים, התייחסות ואחריות מקצועית
 קליניות במסגרות טיפוליות שונות.

 
 פרמקולוגיה קלינית 1024.4000

התרופתי במצבים  הקורס יתמקד בניתוח אירועים קליניים תוך מיקוד בטיפול
 נבחרים.

 
 פתולוגיה ספציפית  1024.4002

 .שילוב בין שינויים פתולוגיים, הפרעות בפעילות וסימנים קליניים

 
 גנטיקה  10242102

הכרת המושגים הבסיסיים בתורשת האדם, גנום תקין ושינויים מהמבנה 
התקין העשויים לגרום להופעת מחלות. במסגרת הקורס יידונו תהליכים 

וטציות ותרגום לחלבון, סוגי מ RNA, שעתוק |DNAתאיים כמו שכפול 
והשפעתן על הופעת מחלות. הקורס מתמקד בתורשה של מחלות שונות 

גנית והקשר שבין -כאלו הנגרמות מגן יחיד ואחרות הנגרמות מתורשה רב
הגנוטיפ לפנוטיפ. בנוסף הקורס עוסק בייעוץ ואבחון גנטי וכולל ידע לגבי 

פקיד הבדיקות הגנטיות המוצעות לציבור. במסגרת הקורס מושם דגש לגבי ת
 כולל(. -הקורס נקרא "גנטיקה" עד תשס"ג ) האחות הגנטית.

 
 יישומי מחשב  0119.4102

האישי ובמסגרתו  הקניית ידע בשימושי המחשב, הכרות ראשונית עם המחשב
 .יילמדו מספר יישומים עיקריים של המחשב

 
 ('מיומנויות תמיכה, ייעוץ והדרכה בסיעוד )ב 1024.4001

המשפחה והקבוצה.  מתרחשת במפגש בין האחות לפרט,העשייה הסיעודית  
בכל מפגש מתקיים קשר טיפולי בו מטרת האחות לסייע למטופל. יצירת 
הקשר הטיפולי היא פעילות בתחום אחריותה המקצועית של האחות ומבוסס 
על ידע והבנה של תהליכי בין אישיים. קורס זה מהווה שלב מתקדם בפיתוח 

ע בעבודת האחות וברכישת מיומנויות להתערבות מודעות להערכה של הסיו
 סוציאלי במצבי בריאות שונים.  -בהיבט הפסיכו
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 מבוא לאפידמיולוגיה  1024.3012
מושגי יסוד וידע בסיסי בשיטות מחקר אפידמיולוגיות, כבסיס לתפקוד ברמות 
השונות של מערכת הבריאות, בתכנון והערכת השירות, תכנון עבודות מחקר 

 אפידמיולוגיות וקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים.

 
 בריאות העובד והסביבה  1024.4002

עקרונות הבריאות התעסוקתית, חשיפה לגורמי סיכון במקום העבודה, 
 מחלות מקצוע והתערבות סיעודית ברמות המנע השונות.

 
 

 פסיכולוגיה של בגרות וזקנה  0119.4112
מרכזיים של התפתחות המבוגר והזקן. תהליכים אספקטים פסיכולוגיים 

רלוונטיים בתחום הקוגניציה, האישיות, הסתגלות חברתית, משפחה, בריאות 
 ובריאות הנפש.
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 שנה ג'
 

 
 סיעוד הילד והמתבגר 1024.3004
1024.3003 

וההתפתחות  טיפול סיעודי כוללני בילדים ובנוער בהתאם לשלבי הגדילה
במצבי בריאות שונים שכיחים ומורכבים, חריפים  שלהם ולמשפחותיהם, 

 בהתאם לעקרונות מדעיים,  במסגרות טיפוליות שונות,  וממושכים, 
הקורס כולל התנסויות קליניות במסגרת  .מקצועית התייחסות ואחריות

 האשפוז והקהילה.

 
 סיעוד האישה   1024.3001
1024.3000   

פסיכו -בהתייחס לתהליכים ביוהקורס יעסוק בבריאות האישה ומשפחתה 
סוציאליים על רצף החיים. מטרת הקורס, ליישם עקרונות ושיטות של טיפול 
סיעודי אצל האישה ומשפחתה על רצף החיים תוך הדגש על שינויים 
פיזיולוגיים ופתולוגיים שכיחים. הקורס כולל התנסויות קליניות במסגרת 

 האשפוז והקהילה.

 
 הנפש )כולל סמים ואלכוהול(  סיעוד חולה  1024.3042
1024.3042   

הקורס יעסוק בהצגת הפרעות נפשיות שכיחות. יוצגו סמנים, תסמינים, גישות 
טיפוליות שונות ומצבים המייצגים דפוסי התנהגות במצבי חולי שונים. יינתן 
דגש על התערבויות סיעודיות ואחריות האחות לביצוען. הקורס כולל 

 במסגרת האשפוז והקהילה.התנסויות קליניות 

 
 קידום בריאות בקהילה 102.42014

הקורס עוסק בקשר בין אורח חיים לבעיות בריאות בקהילה. הגורמים 
המשפיעים על ההתנהגות הבריאותית והדרכים לשינוי התנהגות. הקורס 
 מקנה כלים לאבחון קהילתי ולהעברת מסר בריאותי לקבוצות בקהילה.

 וני ומעשי )התנסות קלינית מתקדמת בקהילה(.עי –לקורס שני חלקים 

 
 אתיקה בסיעוד  1024.2114

גישה מושגית תיאורטית לכל דילמה ספציפית והתערבות סיעודית מוגדרת. 
 .תפקידה המורחב של האחות כחברה בצוות רב מקצועי
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 סמינר קליני   10242012
ומשפחותיהם עם בעיות הקורס יעסוק בלימוד דפוסי התמודדות של מטופלים 

 בריאות ממושכות, בהתבסס על תיאוריות ומודלים רלוונטיים.

 
 היבטים בהתערבות סיעודית במשפחה 1024.3043

עקרונות בהתערבות סיעודית במשפחה, על פני רצף של בריאות וחולי 
במסגרות טיפוליות שונות, תוך זיהוי הכוחות ומנגנוני ההתמודדות של כל אחד 

 מבני המשפחה. 

 
 סיעוד במצבי חירום   10243011

תפקיד  .הגורמים -שירותי בריאות הפועלים בשעת חירום, מצבי חירום 
התנסות ראשונית במתן עזרה להצלת חיים בפגיעות  הסיעוד במצבי חירום,

-רב מערכתיות ופגיעות כימיות ליחיד ולמספר נפגעים באירועים חריפים
 .פתאומיים ו/או בלתי צפויים
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 מבוא למנהל  1024.3014
הקורס עוסק בהקניית ידע והבנת מושגים בסיסיים,, עקרונות ותהליכים 

 ניהול תחיליים בסיעוד.במנהל, כהכנה לתפקידי 

 
  סוגיות מקצועיות בסיעוד בארץ ובעולם 1024.3012

הכרת מאפיינים של מקצועות פרופסיונליים, הבנת התהליכים החברתיים 
דיון במרכיבים ומאפייני הסיעוד כמקצוע,  .בשלבי פרסונליזציה של עיסוקים

בחינת תהליכי התפתחות המקצוע ודיון בקונפליקטים תוך ובין מקצועיים, 
 .קיימים וצפויים

 
 סיעוד ומשפט  1024.2010

השונים, רשלנות  חוקי בריאות נבחרים, אחריות חוקית של האחות בתחומים
המטפלים, היבטים משפטיים בייעוץ סיעודית, זכות החולים מול חובת 

 .רפואיים, פעולות חריגות גנטי, הסכמה מדעת, ניסויים 

 
 סמינר מחקר  1024.2044

הסמינר יאפשר לסטודנטים להתנסות בהגדרת בעיית מחקר, תכנון מערך 
 מחקר וביצועו, בהיקף מוגבל, והצגת ממצאי עבודתם.

 
 התכנית הייחודית  10242042

עמקת הידע ושיפור מיומנויות בתחום נבחר, בזיקה תכנית שמטרתה ה
לנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים המחייבת. כל אחד מבתי הספר 
הקשורים לתכנית פיתח תכנית בעלת מיקוד מקצועי קליני ו/או חברתי/פוליטי 
לקידום יכולת בוגרי התכנית לתפקד ברמת ניהול התחלית עם סיום 

 הלימודים.

 
 ישראליתהקורס העשרה: מסע הכרות עם האמנות  1024.2030

השיעור הינו מבוא לתולדות האמנות הישראלית במאה שנים האחרונות 
במדיום הציור, הפיסול והצילום. בנוסף להכרות עם זרמים, תערוכות ואמנים 
מרכזיים, יושם דגש מיוחד על מאפייניו וייחודו של תחום מחקר זה המעלה 

פוליטיקה של המקום הספציפי, -להיסטוריה והגאו שאלות ותובנות הקשורות
על עיצוב והבניה של זהויות שונות ועל הדיאלוג עם מרכזי אמנות ותרבות 
בעולם. שיעורי הקורס יוקדשו לדיון בנושאי חתך מרכזיים באמנות הישראלית 

 כפי שהתהוו במהלך מאה שנות הפעילות של האמנות הישראלית. 
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 מחיי משפחה: נשים, גברים, ילדים ואחריםתמונות  1024.2034
 בספרות העברית.

בקורס נציג את המודלים המקובלים של מוסד המשפחה )מסורתי, מודרני, 
חדש ועוד(, את ההתפתחות שלהם, את קשרי הדמיון והשוני ביניהם, ואת 
החשיבה עליהם כעל מוסד חברתי שהוא גם אינטימי ונפרד מהזירה הציבורית 

יה, מנוהל ונשלט על ידה. את הדברים האלה נדגים ביצירות מן וגם קשור אל
 הספרות העברית, ונדון בתובנות שיש ביצירות אלה כדי להעניק לנו.
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מוסמך במדעי הבריאות "

 (.M.A) "בסיעוד
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 לימודים לתואר

 (A.M). ""מוסמך במדעי הבריאות בסיעוד

 * ומסלול ללא עבודת גמרמסלול עם עבודת גמר 
 

 מטרות
מטרת לימודי "מוסמך במדעי הבריאות" בסיעוד  היא לענות לדרישות 
מורכבות ומשתנות של האוכלוסייה הצורכת שירותים סיעודיים, וכן להכשיר 

 .את כוח האדם הדרוש לחינוך, למנהיגות קלינית ולניהול בסיעוד
 

עצמאי או ביצוע שינוי יישומי סיון בעריכת מחקר יהלימודים יקנו ללומדים נ
 .ויאפשרו התמחויות בענפי הסיעוד השונים

 
 משך הלימודים

משך הלימודים לקראת תואר מוסמך הוא שנתיים בלבד. רק ועדת תואר שני 
של ביה"ס למקצועות הבריאות תוכל לאשר חריגים במקרים יוצאי דופן 

 .להארכה לשנה אחת נוספת
 

 מסלול הלימודים
יתקיימו בשני מסלולים. מסלול עם עבודת גמר )תיזה( ומסלול ללא הלימודים 

 עבודת גמר.
על בחירת המסלול תיעשה בתום סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה 

, בהמלצת מרכזת תכנית המוסמך ובהתאם להעדפת סמך הישגי התלמיד
 התלמיד. 

ל בכל מקרה, קביעת מסלול הלימודים טעונה אישור של ועדת ההוראה ש
 .תכנית המוסמך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 

 .לגבי לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" ראה בעמוד הבא * 
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 רישום וקבלה
 

 זכאים להירשם
אחיות או אחים מוסמכים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה, המורשים ע"י משרד 

 מדעי החיים וסיעוד. בתחום הבריאות,ובוגרי תואר ראשון  הבריאות בישראל
( לפחות בחוג לסיעוד של אוניברסיטת תל 13בוגר אוניברסיטה בציון "טוב" )

 .אביב או אוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל
 .מספר המקומות מוגבל :הערה

 
 

 )בהמשך לתקנון ביה"ס( תכנית ונהלי לימודים

 
 :היקף תכנית הלימודים

 עבודת גמר )תיזה(במסלול עם  - ש"ס  10
 במסלול ללא עבודת גמר  - ש"ס  18
 

 מגמות התמחות
 :ניתן להירשם ללימודי מוסמך לאחת משתי המגמות הבאות

 מנהל 
 סיעוד האשה, סיעוד גריאטרי-קליני 
 

 :הלימודים מתקיימים אחת לשבוע

  'לומדים בימי רביעי  -שנה א 
  'לומדים בימי שלישי. -שנה ב 
 במרכזים  בשדה הקליניהלימודים מתקיימים  -שנה ב'  ,במגמה הקלינית

 השונים. הרפואיים
 

 מגמת מינהל
נועדה להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות למילוי תפקידי ניהול בסיעוד 
באמצעות: בניית תשתית תיאורטית בנושאי הלימוד העיקריים, רכישת 
מיומנויות וכלים בתחומי הלימוד, פיתוח יכולת לניתוח ולשימוש במחקרים 

 .(Evidenced – based)אמפיריים ולתפקוד ניהולי מבוסס ראיות  
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 קלינית בתחום:מגמה 
 

 "סיעוד האשה" ,"סיעוד גריאטרי"
 

מסיים  מטרת המגמה היא לפתח מנהיגות סיעודית בנושאים קליניים.
 :ההתמחות יהיה מסוגל להפגין את הכישורים הבאים

 
 מומחיות מקצועית בשטח קליני נבחר. 
  יישום ממצאי מחקר בעשיה המקצועית, השתתפות כעמית בפעילות

 מחקרים בסוגיות קליניות רלבנטיות לסיעוד.מחקרית וייזום 
 .המגמה מיועדת  פיתוח מדיניות לגבי התערבות קלינית בשירותי בריאות

 לאחיות/אחים המעוניינים לפתח מנהיגות קלינית בהווה או בתכנון לעתיד.

 בוגרי המגמה יוכלו בעתיד להגיש מועמדותם לתפקיד מומחית קלינית.
 בחינוך בסיעוד ומדיניות בחינוך לסיעוד.יכללו גם שיעורים שעוסקים 

 

 .שיבוץ התלמיד למגמה ייעשה לפי בקשתו בעת הרישום ללימודים 
  לכל מגמה קיימת מכסה מוגבלת של תלמידים ולחוג שמורה זכות

 ההחלטה הסופית. 

  פתיחת לחוג שמורה הזכות, על סמך שיקולים פנימיים, להחליט על
ר לסטודנט מספיק זמן מראש על . מידע מתאים יועבהמגמה באותה שנה

 מנת שיוכל להחליף מגמה במידת הצורך.
 
 

 מסלול עם עבודת גמר )תזה(
 ש"ס, לפי הפירוט כדלהלן: 10הלימודים במסלול זה הינם בהיקף של 

 קורסי חובה   .א
 סמינרים   .ב
 ביצוע עבודת גמר   .ג
 

קבלה למסלול זה תעשה בתום סמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה, 
להחלטותיה של ועדת הניתוב בחוג הכוללות: בקשת התלמיד; בהתאם 

הישגיו בקורס "שיטות מחקר וסטטיסטיקה" ושיקולים נוספים המשתנים 
 משנה לשנה.

 

 עבודת גמר
תלמיד יסיים את לימודי התואר השני בהגשת עבודת גמר לפני בחינת גמר. 

ה מטרת עבודת הגמר הינה להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבוד
מדעית המושתתת על מחקר. העבודה תשקף שליטה בשיטות מחקר 
ובביצועו, כושר ניתוח, סינתזה ויכולת התבטאות בהירה. עבודת הגמר תודפס 

עמודים, כולל רשימת  13-על דפי קווארטו, ולא תכיל יותר מ ברווח כפול
 .הספרות
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 קביעת נושא העבודה
ת הלימודים הראשונה. הנושא לעבודת הגמר ייקבע בסוף סמסטר ב' בשנ

הנושא ייבחר ע"י התלמיד בתיאום עם היועץ ויאושר ע"י הוועדה לעבודות 
 .גמר

תלמיד שלא תהיה לו הצעה מאושרת לעבודת הגמר בתום השנה : הערה
 .הראשונה, לא יוכל להמשיך בלימודיו במסלול זה

 
 מינוי מנחים

במקרה הצורך לכל תלמיד ימונה מנחה אשר ידריך אותו בעבודת הגמר. 
ייקבעו שני מנחים, אשר ידריכו את התלמיד במשותף. כמנחה לעבודת גמר 
רשאי להיות חבר סגל מדרגת מרצה ומעלה, שימונה ע"י הוועדה לעבודות 

 .גמר
 

 בדיקת עבודת גמר
 את העבודה יבדקו ויעריכו המנחים ושופט חיצוני אשר ייקבע ע"י הוועדה

 .לעבודות גמר
 

 סיום עבודת הגמר
 מתקיימת בחינת גמר בע"פ. בבחינה משתתפים בודקי עבודת הגמר.

 
 ציון גמר

    43% -  במקצועות הלימוד ציון משוקלל של הציונים
 ציון עבודת הגמר

    04%  -   ציון מנחה )מנחי( העבודה
 80.4%  -     ציון השופטים

   80.4%  -    ציון הבחינה בעל פה
 

 סיום לימודים
בחמישה עותקים  תיזה -לצורך סיום הלימודים יש למסור את עבודת הגמר 

 למזכירות החוג ועותק דיגיטלי מהעבודה בפורמט וורד. -כרוכים 
 

 מסלול ללא עבודת גמר
 :ש"ס, לפי הפירוט כדלהלן  18הלימודים במסלול זה הינם בהיקף 

 קורסי חובה.   .א
 סמינרים.  .ב
 קורסי בחירה.  .ג
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 גמרציון 
 

 : של החוג ציון הקורסים והסמינרים היחודיים לתואר שני
 13% - לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשס"ט  
 03% -   מטלת סיום מורחבת במסלול מנהל/קליני   
 
 

 "טופס טיולים" למסיימי לימודים – בקשה לקבלת ציון גמר
תלמיד אשר השלים את חובותיו האקדמיים באוניברסיטה, יידרש למלא 
"טופס טיולים" ממוחשב, באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה 

www.tau.ac.il בתפריט "שירותי סטודנטים", בתפריט "מערכת מידע אישי ,

 .לתלמיד


 

את הטופס יידרש התלמיד למלא בתום השלמת חובותיו לתואר וקבלת כל  
הטופס "מטייל" בצורה דיגיטלית בין ארבע תחנות שמייצגים גורמים  הציונים.

 שונים באוניברסיטה:

 .מזכירות החוג: אישור סיום החובות האקדמיים בחוג 
 .מדור שכר לימוד: מאשר שאין חוב כספי 
 .ספריות האוניברסיטה: מאשרות שאין חוב של ספרים או כסף 
  את הזכאות לתואר.מזכירות החוג: מאשרת באופן סופי 

בכל שלב ניתן לברר באתר את מצב הבקשה, כלומר באיזו תחנה הבקשה 
נמצאת. במקרה ויש בעיה בתחנה מסוימת, יישלח משוב באמצעות הדואר 

האלקטרוני, שיפרט את הבעיה שבה יש לטפל, למשל, יתרה של חוב למדור 
 שכר לימוד.

לימודים, כולל אחריות על הגשת הבקשה לסיום  התלמיד אחראי באופן אישי
השלמת הדרישות האקדמיות לתואר, תשלום שכר הלימוד כולו, והחזר  :על

 חובות לספריות האוניברסיטה.
 

 הפסקת לימודים
תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך בבקשה מנומקת 

 למזכירות החוג ולמדור תלמידים במרכז למרשם. 
ת בפרק הזמן המירבי של לימודים לקראת תקופת הפסקת לימודים נכלל

 התואר.
תלמיד שהפסיק את לימודיו ומבקש לחדשם, תובא בקשתו לדיון בוועדת 

 ההוראה לתואר שני.
  

_________________________________________________________________________ 

הכניסה לתפריט "מידע אישי לתלמיד" באתר האינטרנט של האוניברסיטה,    

 זהות וקוד אישי, שהתלמיד קיבל עם הרשמתו ללימודים. ת. מספר  דורשת 
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 תכנית הלימודים
 
 

 

 מסלול עם תזה

  חובות לימודיים

 

 קורסי יסוד חובה

 

 מגמת מינהל

 

 מגמה קלינית

 9 9 סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 0 0 אתיקה בסיעוד

 _ 0 מדיניות בריאות וסיעוד

 0 0 סיעוד בראי המשפט 

 _ 0 ניהול הטיפול בעידן הטכנולוגי 

ניהול טיפול בבריאות נשים 

 ומשפחה

 מסלול נשים 0 -

 מסלול גריאטריה 0  - החולה הכרוני הגרואנקולוגי

 0 0 כתיבה מדעית

 0 0 קריאה ביקורתית

 0 0 סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד

 1 1 סמינר תזה

 מסלול נשים - 44 42 סה"כ

 מסלול גריאטריה - 44

 1 -סוגיות נבחרות בניהול המשאב האנושי  סמינרים ושיעורים

  היבטים כלכליים  בניהול מערכות

 1 -הבריאות  

 0 - ניהול ומידע בארגון 

 0 - בסיסים תיאורטיים 

 0 - התנסות קלינית 

 1 - עקרונות בהתערבות 

 1 -הנחיית קבוצות 

 0 - טיפול נמרץ  
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 מסלול ללא עבודת גמר
 

 חובות לימודיים
 

 

 
 קורסי יסוד חובה

 
 מגמת מינהל

 
 מגמה קלינית

 9 9 סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 0 0 אתיקה בסיעוד

 _ 0 מדיניות בריאות וסיעוד

 0 0 סיעוד בראי המשפט 

ניהול הטיפול בעידן 

 הטכנולוגי 

0 _ 

בבריאות נשים ניהול טיפול 

 ומשפחה

 מסלול נשים 0 -

 מסלול גריאטריה 0 -  החולה הכרוני הגרואנקולוגי

 0 0 כתיבה מדעית

 0 0 קריאה ביקורתית

סוגיות בניהול ומנהיגות 

 בסיעוד

0 0 

 - - סמינר תזה

 מסלול נשים - 01 41 סה"כ
 מסלול גריאטריה - 01

המשאב סוגיות נבחרות בניהול   סמינרים ושיעורים
 1 -האנושי 

 1-איכות ובטיחות כיעד אסטרטגי 
 1 - היבטים כלכליים 
 1 - שיווק במערכות בריאות 
 1 - הנחיית קבוצות 
 0 - ניהול מידע בארגון 
 בטים מחקריים בניהול יה

 0 - המשאב האנושי
 0 - הגישור ככלי ניהול סיעודי 

 

 0 -איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד 
  ומדעי הקשר שבין סיעוד תזונה

 0 - ההתנהגות
 0 - בסיסים תיאורטיים 
 0 - התנסות קלינית 
 1 - עקרונות בהתערבות 
 1 - הנחיית קבוצות 
 0 - מחקר קליני 
 0 – קידום בריאות 
 1 - סוגיות בחינוך וחינוך לבריאות 
  סוגיות קליניות במחלקה לטיפול

 0 - נמרץ
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 מגמת מנהל
 

 שנה א'
 

 יום ד'
 
 

 

 עם תזה

 

 

 סמסטר א'

 

 

 סמסטר ב'

 שם הקורס

 

 ש"ס שעה שם הקורס ש"ס שעה

 0 83-31 סיעוד ומשפט  0 83-31 אתיקה בסיעוד 

  ניהול הטיפול בעידן

 הטכנולוגי

80-83 0   סוגיות בניהול ומנהיגות

 בסיעוד

80-83 0 

 0 84-81 ('שיטות מחקר )ש   0 81-80 חדשים –סמינר תזה 

 ( 8 89-84 ת'שיטות מחקר  ( ש'סטטיסטיקה) 0 89-81 

 0 81-89 כתיבה מדעית  0 81-89 מדיניות, בריאות וסיעוד 

 0 03-81 קריאה ביקורתית  ( ת'סטטיסטיקה) 8 03-81 
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 מגמת מנהל
 

 שנה א'
 

 יום ד'
 
 

 

 תזה ללא

 

 

 סמסטר א'

 

 

 סמסטר ב'

 ש"ס שעה שם הקורס ש"ס שעה שם הקורס

 0 83-31 סיעוד ומשפט  0 83-31 אתיקה בסיעוד 

  הטיפול בעידן ניהול

 הטכנולוגי

83-80 0   סוגיות בניהול ומנהיגות

 בסיעוד

83-80 0 

 ( ש'שיטות מחקר) 0 84-81  ( ש'סטטיסטיקה) 0 89-81 

 ( ת'שיטות מחקר) 8 89-84  0 81-89 מדיניות בריאות וסיעוד 

 0 81-89 כתיבה מדעית  ( ת'סטטיסטיקה) 8 03-81 

 0 03-81 קריאה מודרכת - - - 

 
  



 החוג לסיעוד

 

151 

 

 

מנהלמגמת   
 

 שנה ב'
 

 'גיום 
 
 
 

 

 עם תזה

 

 

 סמסטר א'

 

 

 סמסטר ב'

 שם הקורס

 

 ש"ס שעה שם הקורס ש"ס שעה

  סוגיות נבחרות

בניהול המשאב 

 האנושי

80-36 1  0 83-31 ניהול ומידע בארגון 

 0 81-80 סמינר תזה ותיקים   היבטים כלכליים בניהול

 מערכות בריאות

81-83 1 
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 מגמת מנהל
 

 שנה ב'
 

 'גיום 
 
 

 

 תזה ללא

 

 

 סמסטר א'

 

 

 סמסטר ב'

 ש"ס שעה שם הקורס ש"ס שעה שם הקורס

  סוגיות נבחרות בניהול

 המשאב האנושי

80-36 1  0 83-31 ניהול מידע בארגון 

  איכות ובטיחות

 בארגוני בריאות

84-80 1   היבטים כלכליים בניהול

 מערכות בריאות

81-83 1 

  שיווק במערכות

 בריאות

81-84 1   היבטים מחקריים בניהול

 המשאב האנושי

84-81 0 

  ככלי ניהול  –גישור

 בסיעוד

03-81 0   הנחיית קבוצות בתחום

 הבריאות

86-89 1 
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 מגמה קלינית
 

 שנה א'
 

 ד'יום 
 
 

 

 עם תזה

 

 

 סמסטר א'

 

 

 סמסטר ב'

 שם הקורס

 

ש" שעה שם הקורס ש"ס שעה

 ס

 0 83-31 סיעוד בראי המשפט  0 83-31 אתיקה בסיעוד 

  ניהול, טיפול בבריאות

  נשים ומשפחה 

80-83 0   סוגיות בניהול

 ומנהיגות בסיעוד

80-83 0 

  החולה הכרוני

   הגרואנקולוגי

- - - - - 

 )'84-81 שיטות מחקר )ש 

 

 0 81-80 חדשים –סמינר תזה  0

 )'8 89-84 שיטות מחקר )ת - - - 

 0 81-89 כתיבה מדעית  )'0 89-81 סטטיסטיקה )ש 

 0 03-81 קריאה ביקורתית  )'8 03-81 סטטיסטיקה )ת 

 
  

_________________________________________________________________________ 

 מסלול נשים.  

   .מסלול גריאטריה  
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 מגמה קלינית
 

 שנה א'
 

 ד'יום 
 
 

 

 תזה ללא

 

 

 סמסטר א'

 

 

 סמסטר ב'

ש" שעה שם הקורס

 ס

 ש"ס שעה שם הקורס

 0 83-31 סיעוד בראי המשפט  0 83-31 אתיקה בסיעוד 

  ניהול, טיפול בבריאות

נשים ומשפחה )מסלול 

 נשים(

80-83 0   סוגיות בניהול ומנהיגות

 בסיעוד

80-83 0 

  החולה הכרוני

 הגרואנקולוגי

- -   סוגיות בחינוך וחינוך

 לבריאות

84-81 1 

 )'ש( 0 84-81 שיטות מחקר  )'0 84-81 סטטיסטיקה )ש 

 )'8 89-84 שיטות מחקר )ת - - - 

 0 81-89 כתיבה מדעית   איכות ובטיחות הטיפול

 בסיעוד

81-89 0 

  0 03-81 ביקורתיתקריאה  )'8 03-81 סטטיסטיקה )ת 
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 מגמה קלינית

 
 שנה ב'

 
 ג'יום 

 
 

 

 עם תזה

 

 

 סמסטר א'

 

 

 סמסטר ב'

 שם הקורס

 

ש" שעה שם הקורס ש"ס שעה

 ס

  בסיסיים תיאורטיים– 

 נשים

83-31 0   הנחיית קבוצות

 בשירותי בריאות

84-80 1 

  התנסות קלינית

 –בשירותי בריאות 

 נשים

80-83 0 - - - 

  0 81-80 ותיקים –סמינר תזה - - - 

 1 81-84 עקרונות בהתערבות - - - 
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 מגמה קלינית
 

 שנה ב'
 

 ג'יום 
 
 

 

 תזה ללא

 

 

 סמסטר א'

 

 

 סמסטר ב'

ש" שעה שם הקורס

 ס
 ש"ס שעה שם הקורס

  בסיסים תיאורטיים– 

 נשים

83-31 0  0 83-31 מחקר קליני 

  התנסות קלינית

 –בשירותי בריאות 

 נשים

80-83 0   ,הקשר שבין סיעוד

 תזונה ומדעי ההתנהגות

80-83 0 

 0 84-81 קידום בריאות  1 84-80 הנחיית קבוצות 

 1 81-84 עקרונות בהתערבות   סוגיות קליניות במחלקה

 לטיפול נמרץ 

86-84 0 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 אחת לשבועיים.   
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  תשע"ה -לשנת הלימודים לוח בחינות 
 

 'אסמסטר 
 

 מועד א'

 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

  36:33 08.8.84 מבחן מקדים -סטטיסטיקה

  36:33 04.8.84 שיטות מחקר

  36:33 06.8.84 גישור ככלי ניהולי בסיעוד

  36:33 8.0.84 קריאה ביקורתית

  36:33 0.0.84 קידום בריאות

  36:33 1.0.84 שיווק במערכות בריאות

  36:33 1.0.84 שיווק במערכות בריאות

  36:33 1.0.84 שיווק במערכות בריאות

  36:33 6.0.84 איכות ובטיחות כיעד אסטרטגי

  36:33 80.0.84 ניהול הטיפול בעידן הטכנולוגי

  36:33 84.0.84 סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד

 
  

_________________________________________________________________________ 
  

 .לוח בחינות זה אינו סופי וייתכנו שינויים  
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 מועד ב'

 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

  36:33  1.0.84   מבחן מקדים-סטטיסטיקה

  36:33  00.0.84    שיטות מחקר

  36:33  00.0.84   גישור ככלי ניהולי בסיעוד

  36:33 00.0.84     קידום בריאות

  36:33 09.0.84    קריאה ביקורתית

  36:33 09.0.84   שיווק במערכות בריאות

  36:33  1.1.84  סיעוד בראי המשפט

  36:33  1.1.84  איכות ובטיחות כיעד אסטרטגי

  36:33  1.1.84 ניהול הטיפול בעידן הטכנולוגי

  36:33 80.1.84 סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד
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 'בסמסטר 
 

 
 

 מועד א'
 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

 סוגיות קליניות במחלקה לטיפול נמרץ 
 

01.9.84  81:33  

  6:33 01.9.84  סטטיסטיקה

כלכליים בניהול מערכות היבטים 
   בריאות

04.9.84 6:33  

  6:33 13.9.84 מדיניות בריאות

 
 
 
 
 

 'במועד 
 

 מקום שעה תאריך הקורסשם 

  36:33 84.4.84   סטטיסטיקה

סוגיות קליניות במחלקה לטיפול נמרץ
   

84.4.84 
36:33 

 

מערכות  היבטים כלכליים בניהול
   בריאות

89.4.84 
36:33 

 

  36:33 89.4.84 בריאות מדיניות
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 תיאור הקורסים
 
 

 שנה א'
 

 
 משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה   38918034

 Resources of the Library of Life Sciences and Medicine            
 (Virtual TAU-)קורס ב    
 

קורס מתוקשב להכרת משאבי הספרייה נועד להקנות לכם מיומנויות בחיפוש 
מידע, בהערכה ובבחירה של מקורות מידע מתאימים ובאיתורם. תכני הקורס: 

קורס זה הנו חובה לתלמידים  טכניקות חיפוש, מערכת דעת"א ומאגרי מידע.
 בשנה א', ציון עובר בבחינה הוא תנאי לקבלת התואר. 

 2.04.02ן לסיום הקורס:  תאריך אחרו
הקורס הנו בלמידה מרחוק דרך האינטרנט ונגיש מכל מחשב המחובר 
לאינטרנט בכל שעות היממה. הקורס מופיע ברשימת הקורסים דרך מערכת 

  http://moodle.tau.ac.ilבכתובת:   Moodleה
  הקורס ייפתח עם תחילת שנת הלימודים.
או   31 -9134644ויעץ בספרייה, בטל' בכל שאלה ניתן לפנות למדור הדרכה 

 בדוא"ל מתוך הקורס עצמו.

 
 

 ש"ס( 9) שו"ת – שיטות מחקר וסטטיסטיקה למתקדמים  38911838
 פרופ' יורם ברטל   
 פרידלנדר-ד"ר אנאבל ליפסיק   

 
קורס זה נועד להקנות לתלמיד ידע בנושאים הקשורים בתכנון מחקר תקף 

מכיוון  של ניתוח הנתונים של מחקרים אלו.ושיטות סטטיסטיות מתקדמות 
שהקורס מתבסס על הידע שנרכש בסטטיסטיקה בתואר ראשון, על 

ענון של התכנים בסטטיסטיקה שנלמדו יהתלמידים יהיה לעבור מבחן ר
ב', בו יילמדו השיטות   ומעלה לפני תחילת סמסטר 93בעבר בציון 
 הסטטיסטיות.
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 ש"ס( 0)שיעור  – אתיקה בסיעוד  38911613
 פרופ' נילי טבק   

 גב' עדי ליברטי    

 
התמודדות עם דילמה אתית בתחום הבריאות תוך בחינת משמעותה ברמת 
המדיניות וברמת העשייה, בחינת הגורמים המשפיעים על הדילמות האישיות, 

לקבלת החלטות מוסריות ויישומן  הארגוניות והמקצועיות תוך פיתוח כושרים
 .בתחום העשייה המקצועית

 
 ש"ס( 0( שיעור -סיעוד בראי המשפט  38911611

 פרופ' נילי טבק   

 
הכרת דיני בריאות, ניתוח פסיקה ובחינת החוק, ההשלכות המשפטיות על 
עבודתם הרפואית והסיעודית של המטפלים. יוצגו לדיון נושאים נבחרים 

 המקצוע. בהיבט החוקי של

 
 ש"ס( 0) שיעור – ניהול טיפול בבריאות נשים ומשפחה   38911610

 גב' דורית קרייזר   

 
והמשפחה. יושם דגש  בשיעור יידונו סוגיות נבחרות הנוגעות לבריאות האשה

סוציאלית לבריאות בשלבים השונים של מעגל החיים. -פסיכו-על הגישה הביו
ייבדקו צרכים ייחודיים של נשים ומשפחות בתקופות מעבר ומשבר ויידונו 

 היבטים בהתערבות סיעודית מכוונת להתמודדות עם צרכים אלו.

 
 "ס(ש 0) שיעור –החולה הכרוני הגרואנקולוגי    38911614

 גב' עליזה יפה   

 
מנקודת הראות  יעסוק בסוגיות הקשורות בחיים עם מחלת הסרטן השיעור

של החולה, בני המשפחה והמטפלים הפורמאליים. דגש יושם על משמעות 
 סרטן שונים. החיים בגיל המבוגר ובשלבי מחלה וסוגי מחלת 
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 (ש"ס 0) שיעור - ניהול הטיפול בעידן הטכנולוגי  38911886
 נוי-צביה בר פרופ'   

 
יעסוק בהעמקת הידע וההבנה בניהול הטיפול בחולה בעידן   הקורס 

בקורס יוקנו לסטודנטים ידע והבנה של מודלים ומושגים מרכזיים    הטכנולוגי.
ביניהם, בפרט )ברפואה   מטופל בכלל והתקשורת -בתחום יחסי מטפל 

ת המידע )והתפתחות של מהפיכ ובמקצועות הבריאות(. ידונו ההשלכות
השגת מידע רפואי ותמיכה נפשית(, על יחסי  השימוש באינטרנט למטרות

 מטופל והתקשורת ביניהם. תעשה הכרות עם מיומנויות והתנהגויות -מטפל 
שונות  פרופסיותניצבים בפני  הנדרשות להתמודדות מוצלחת עם האתגרים 

בתקשורת עם החולה בעידן האינטרנט )למשל  הערכת תוקף המידע, בדיקת 
המידע, שימוש במידע מקוון למטרת חיזוק   מידת הבנתו של החולה את 

 הקשר עם המטפל(.

 
 ש"ס( 0) שיעור –כתיבה מדעית   38911611

 ד"ר ליאורה נבון   
 גב' ליאורה סלומיאנסקי    

 גב' אורית הירש    

 
הקורס יעסוק ביסודות הכתיבה המדעית והקשר שבינה לבין חשיבה מדעית. 
יידונו בו התכנים שאמורים להיכלל בפרקיה השונים של עבודת מחקר, 
הקשר הלוגי שאמור להתקיים בין הפרקים והסגנונות האפשריים של הצגתם. 
בנוסף, יעסוק הקורס בהבהרת כללי הניסוח המדעי המקובל, בדרכי השימוש 

אזכורים ביבליוגרפיים ובתיקון שגיאות רווחות בכתיבת עבודות מחקר. כמו ב
כן תידונה סוגיות דוגמת הרציונל למחקר לעומת תרומותיו, גישה תיאורטית 
אינדוקטיבית לעומת דדוקטיבית, סקירת ספרות לעומת הצגתה בצורה 

 ביקורתית, ממצאים לעומת דיון ומסקנות לעומת המלצות.

 
  – קריאה ביקורתית וניתוח מחקרים בסיעוד   38911834

 ש"ס( 0) שיעור   
 ד"ר ליאורה נבון   

 
הקורס מיועד להקנות כישורים להעריך בצורה ביקורתית פרסומים מדעיים 
ולהשתמש בהם בצורה מושכלת בעבודות מדעיות. במהלך הקורס ייבחנו 

מחקר מחקרים סיעודיים מעולמות תוכן שונים, שבוצעו במגוון שיטות 
כמותיות ואיכותניות. בין הסוגיות שתיבחנה: כושר השכנוע של הטיעונים, 
היקשים נכונים לעומת הטיות, הרצף הלוגי של הצגת הדברים ובהירות 
לעומת עמימות של ניסוחים. בנוסף תידונה דרכים שונות לאזכור 

 ולאינטגרציה של חומר מהספרות המקצועית.
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 ש"ס( 0) שיעור -סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד       38911881
 ד"ר חיה באליק   

 
להקנות ידע להבנת תפקידו של המנהל בעיצוב סביבת  :מטרת הקורס

הקורס ידון בשלבים  העבודה והשפעתו על הצלחת הארגון בהשגת מטרותיו.
בהתפתחות החשיבה הניהולית, סגנונות ניהול ואבחונם, תיאוריות מנהיגות 
עכשוויות, חזון ניהול ערכי,  עיצוב תרבות ואקלים ארגוני, ניהול העצמה 

 בארגון. ושיתוף פעולה

 
 ש"ס( 0) שיעור –  מדיניות בריאות וסיעוד   38911611

 אתי סממה   

 
חברתיים,   להקנות ידע להבנת ההשפעה של היבטים :מטרת הקורס

 כלכליים ופוליטיים על עיצוב מדיניות בריאות בשירותי אשפוז ובקהילה.
הקורס יעסוק במודלים המרכזיים ובמגמות עכשוויות וסוגיות מרכזיות בניהול 
מערכות בריאות, בעידן של משאבים מוגבלים, והשלכותיהם על שירותי 

 הסיעוד.

 
 ש"ס( 1) סמינר -סוגיות בחינוך וחינוך לבריאות    38911611

 ד"ר מירב בן נתן   

 
בסמינר יידונו היבטים הקשורים לחינוך לסיעוד כגון: שינויים ותמורות בחינוך, 
שאלות והתלבטויות הקשורות לדמות האחות העתידית, דרכי הכנתה 

ברמותיה וסוגיות הקשורות להוראה ולהדרכה קלינית  08-לתפקידיה במאה ה
 השונות.

 
 ש"ס( 0)  שיעור – איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד    38911804

 שמש-רונית קיגלי   

 
להקנות ידע והבנה על ההליכים לקידום איכות  ובטיחות  : מטרת הקורס

ובעקרונות של קביעת  העשייה בסיעוד. הקורס יתמקד במסגרת התיאורטית
ההיבטים הקליניים, ניהוליים, תקנים , מדידה, והערכה, תוך הדגשת  

 איכות ובטיחות.  חינוכיים, ומחקריים של ניהול
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     סמינר מתקדם במחקר

 .קבוצות מקבילות 1 -  ש"ס( 1סמינר תיזה )   
 ד"ר סילביה קוטון 3891163338

 פרופ' יורם ברטל   3891163330

 נוי-צביה בר פרופ'   3891163331

               קגן ד"ר איליה   3891163331

 
 לפחות. בציון "טוב""שיטות מחקר וסטטיסטיקה " דרישות קדם:

בדיקת מחקרים בסיעוד והקשורים בו; זיהוי שטחים המצריכים מחקר בענפי 
הסיעוד השונים; ניתוח מעמיק בשיטות ובממצאים של מחקרים בשטחים 

 .נבחרים של הסיעוד; פיתוח הצעות לעבודות גמר של תלמידים

 
 

_________________________________________________________________________ 
    תעשה ע"י המרצים בהתחשב בתחום העניין.הקצאת תלמידים לקבוצה 
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 שנה ב'
 

 
 ש"ס( 1) סמינר - סוגיות נבחרות בניהול המשאב האנושי    38911801

 ד"ר חיה באליק   

 
להקנות ידע בגישות, מגמות וכלים בניהול המשאב האנושי  : מטרת הקורס

והבנת יחסי העבודה וההיבטים המשפטיים בניהול משאבי אנוש במערכת 
בארגון, ניהול עימותים,  מתן  הקורס ידון בהנעת עובדים, תקשורת הבריאות.

משוב והערכת ביצועי עובדים בפיתוח המשאב האנושי וקידומו, ושביעות רצון 
 בעבודה.

 
 1) שיעור - היבטים כלכליים בניהול מערכות הבריאות    38911801

 ש"ס(
 ד"ר אסתר ניסן   

 
בעולם המערבי   בעשור האחרון תחום כלכלת הבריאות התפתח במהירות

ובארץ, והפך את שני המושגים המנוגדים לכאורה "כלכלה"  ו "בריאות" 
ל"תורה" של ממש ולמושג  מקובל ומעשי. רשויות הבריאות  בעולם המערבי 
 חיפשו כלים  שיסייעו להם לנהל רפואה מודרנית ומתקדמת מצד אחד,  

טיפול שונות.  ובמקביל יעזרו בחישוב העלויות הכספיות הכרוכות בחלופות
במהלך הקורס נכיר נלמד וננתח את שוק הבריאות מנקודת  מבט כלכלית 

 בעולם המערבי בכלל ובארץ בפרט. 

 
 ש"ס( 0) שיעור  – ניהול ומידע בארגון    38911809

  ד"ר משה שדה    
 

טכנולוגית המחשוב הולכת ותופסת מקום חשוב ומרכזי בחיינו, היא משתתפת 
בהפיכת העידן שבו אנו חיים לעידן המידע והופכת את שבילי התקשורת 

המחשוב הפכה במהירות להמצאה  . טכנולוגית "מידעה ל"אוטוסטרדתשלנו 
  רבות על שירותי בריאות. תשתיות המידע הן הכוח העתידי שיש לה השלכות 

השילוב בין התפתחות   המשמעותי והבסיסי של שירותי הבריאות.
ממוחשבות רבות בתחומים  הטכנולוגיה לרפואה הביא להקמת מערכות 

בדיקות מעבדה, טיפולים, אבחונים  שונים כמו: רדיולוגיה, ניתוחים,
 באפליקציות אלו, הביא להגברת התפוקה והיעילות בתחום  השימוש  ועוד. 

הקורס יערוך הכרות עם עולם ניהול מערכות המידע  הרפואה. מתן שירותי 
 והיישומים הקליניים הנגזרים מכך. הדגש בקורס הוא על ישימותו. הרפואיות 
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 ש"ס( 0) שיעור -הגישור ככלי ניהול סיעודי    38911804
 ד"ר פנינה בכר   

 
מורכב  הגישור שאומץ ע"י החברה ככלי לתקשורת וישוב סכסוכים, 

אלו נעשה שימוש יום יומי  ממיומנויות וכישורים חשובים ביותר לניהול. בכלים
במשפחה ובמוסדות רפואיים ובכל מקום   בחברות מסחריות, בבתי הספר,

ומתן ועולה הצורך לפתור קונפליקטים מורכבים. הוא  שבו מתקיים משא 
צגו בקורס יו בתרבות השבטית ונושא אחריו היסטוריה ארוכת שנים.  צמח

משנות השמונים ועד היום.   שורשיו של הליך הגישור והדרך בה התפתח
מודלים מרכזיים שמוכרים כיום                בהמשך יתמקד הקורס בארבעה

לגישור ובכל אחד מהמודלים יוצג כישור אישי מרכזי שעומד בבסיס המודל: 
 קהחלטות, הקשבה פעילה והעצמה, שאילת שאלות ופירו בחירה וקבלת

מחדש, קריאת  נרטיבי של הקונפליקט, איתור הסיפור הסמוי באירוע וניסוחו 
ומאפיינים תרבותיים במשא  המחוות הגופניות, איתור והתייחסות לגורמים

הסיעוד. המיומנויות יוצגו בפן התיאורטי  ומתן, כל אלו ייושמו על תחום
 ם זה. תוך התייחסות לאירועים רלוונטיים בתחו ויתורגלו בפן המעשי

 
 ש"ס( 1) שיעור - איכות ובטיחות בארגוני בריאות  01634960

 ד"ר איליה קגן   

 
מערך הסיעוד מוביל בשנים האחרונות את השינוי בתחום איכות  ובטיחות 
הטיפול בשירותי בריאות. תהליכים לשיפור איכות מבוססים על קביעת אמות 

והערכת איכות, ייזום תהליכי (, מדידה EBPראיות )-מידה אחידות מבוססות
שיפור ומעקב לאורך זמן. לאחות תפקיד חשוב לעיצוב התרבות הארגונית 

  מכוונת איכות ובטיחות באשפוז ובקהילה

 
 ש"ס( 1) שו"ת  - עקרונות בהתערבות פסיכוסוציאלית   38911881

 שמש-גב' רונית קיגלי   

בהתערבות פסיכוסוציאלית על הקורס יעסוק בבחינה תיאורטית של עקרונות 
פי מודל ההתערבות לטווח קצר, הכולל: בנית תזה, אבחון, מערך הטיפול 
תוך הערכות ביניים, פרידה, סיום והערכה סופית. בנוסף ייבחן יישום מודל 

 .ההתערבות בהתייחס להתערבות פרטנית, משפחתית וקבוצתית
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 ש"ס( 1) שו"ת – הנחיית קבוצות בתחום הבריאות    38911889
 גב' מרגלית דרור   
 גב' דפנה שדה טסה   

 
 הקורס יעסוק בנושא התערבות קבוצתית קצרת מועד.

מטרת הקורס: להקנות ידע במושגים בסיסיים בעבודה קבוצתית ומיומנויות 
 הנחיה בהתערבות קבוצתית קצרת מועד.

 מודרך.כל תלמיד יידרש להנחות קבוצה במהלך השנה במסגרת פרקטיקום 

 
 – הקשר שבין סיעוד, תזונה ומדעי ההתנהגות   38911613

 ש"ס( 0) שיעור   
 ד"ר מרים תהילה   

 
החיים חושפים אוכלוסיות ויחידים למצבי סיכון אשר מאיימים על בריאותם, 

פגיעות, ופגיעותן  התפתחותם ורווחתם האופטימלית. אוכלוסיות אלה הן
מהמימדים הבאים: פיזי, נפשי, חברתי עשויה להתבטא באחד או יותר 

והתפתחותי. להבנת המאפיינים והסיכונים שעומדים בפניי אוכלוסיות בסיכון, 
ישנו תפקיד משמעותי בזיהוי המשאבים לתמיכה ולסיוע ליחידים וקהילות, 

 וזאת כדי שיגיעו למיצוי יכולתם הפוטנציאלית.
ת שונות באוכלוסיה הקשורים לקבוצו מצבי סיכון השיעור יעסוק בלימוד

)ילדים, מבוגרים  וזקנים( ובהתייחס למצבים שונים כגון: מחלות, אלימות, 
 התמכרויות וכדומה. 

 
 ש"ס( 0) שיעור - מחקר קליני   38911619

 ד"ר סילביה קוטון   
 ד"ר מיכל יצחקי    

 
בסיעוד בתחום  הקורס נועד להקנות לסטודנט ידע בתכנון ויישום מחקר 

פיתוח  כמותיות או איכותניות. מניעת מחלות וקידום בריאות בשיטות מחקר 
התנסות בביצוע  חשיבה מחקרית מאפשר פתרון בעיות על בסיס מקצועי. 

מאפשרת הרחבת הידע בנושאי  מחקר בתחום המניעה וקידום הבריאות 
ובקרתם בקרב בריאותית, מניעת גורמי הסיכון  רמות המנע ושיפור התנהגות 

 אוכלוסיות 
 סיכון.
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 -  היבטים מחקריים בניהול המשאב האנושי   38911614

 ש"ס( 0) שיעור   
 ד"ר איליה קגן   

 שמש-גב' רונית קיגלי    

   
והמורכבות בניהול  ניהול המשאב האנושי היא אחת הסוגיות המרכזיות 

להחלטות ניהוליות מושכלות, מבוססות  המערך הסיעודי באשפוז ובקהילה.
ראיות מחקריות, השפעה משמעותית על הצלחה ארגונית ותפקוד הסגל 
 הסיעודי ברמת הפרט. איכות ההחלטה הניהולית כרוכה ביכולת ליישם 

לחלופין  מידע ולקחים שנלמדו ממחקר יישומי בתחום משאבי אנוש או
ת.  מטרת הקורס מתבססת על בדיקה מדעית/מחקרית של סוגיה נבחר

 הנוכחי היא להקנות ידע ולהתנסות בכל שלבי 
התהליך המחקרי שיבחן סוגיה בניהול המשאב האנושי כגון  יחסי גומלין בין 

ובריאות בעבודה ועוד. הלמידה   צוותים, תקשורת ארגונית, איכות חיים
 חונכות קבוצתית ופרטנית, ועבודה עצמית. כוללת הרצאות פרונטאליות,

 
 ש"ס( 0) שיעור - קידום בריאות   38911614

 גב' ליאורה ולינסקי   

 
בעשורים האחרונים חל שינוי משמעותי באפידמיולוגיה העולמית, כאשר 
גורמי התחלואה והתמותה העיקריים היום ניתנים למניעה. למרות זאת, 
המאמצים לפעילות מניעתית ברמת הפרט והקהילה נתקלים בקשיים לא 

לאחרונה חלה הבנה כי על מנת להצליח בפעילויות קידום בריאות מעטים. 
יש להבין לעומק את הגורמים ההתנהגותיים והסביבתיים לתחלואה, וכיצד 
ניתן להשפיע על גורמים אלה במטרה לקדם את בריאות האוכלוסייה. קידום 
בריאות התרחב ממושג למקצוע. אחיות נמצאות במרכז העשייה מול הפרט, 

והקהילה, ולכן הן מחויבות לרכוש ידע ומיומנויות בתחום המניעה המשפחה 
 ושינוי התנהגות.

הקורס יעסוק בהבנת השינויים באפידמיולוגיה ברצף ההיסטוריה, גורמי 
ובמודלים לשינוי התנהגות ברמת הפרט,  וההתנהגותיים,  הסיכון הסביבתיים 

 והאוכלוסייה.   הקהילה 

 
 ש"ס( 0) שיעור  - ים לקליניקהבסיסים תיאורטי   38911808

 (שהיבתחום סיעוד הא) גב' ברכה גל   

 (בתחום הסיעוד הגריאטרי ) ד"ר אירית אוחנה   

 
הקורס יעסוק בבסיסי הידע הרלוונטיים להתערבות בבעיות בריאות נבחרות 

 .בתחום הנבחר. דגש מיוחד יינתן לדיון בשיטות טיפול והתערבות חדישות
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 ש"ס( 0) שיעור – התנסות קלינית בשירותי הבריאות   38911800
 שהיבתחום סיעוד הא   -     גב' ברכה גל    

 בתחום הסיעוד הגריאטרי  -  ד"ר אירית אוחנה   

 
מטרת הקורס לממש מרכיבי תפקוד של מומחית קלינית, תוך התנסות 

לניתוח בהתערבויות פרטניות וקבוצתיות. בנוסף יתקיימו דיונים קליניים 
 .ההתנסויות הקליניות

 
 ש"ס( 1) שיעור -שיווק במערכות בריאות          38911616

 מר מאיר בן חיים   

 
לשיווק תפקיד חשוב ביותר במערכות הבריאות המודרניות. אם בעבר השיווק 
היה נחלתם של חברות התרופות והציוד הרפואי, הרי שכיום כמעט לכל בית 
חולים, קליניקה, וכמובן לארבעת שירותי הבריאות בישראל יש מערך שיווק 

ציפי מסודר. בקורס זה נלמד את עקרונות השיווק באופן כללי ובאופן ספ
וייחודי לשירותי הבריאות. נלמד כיצד הצרכן בוחר שירות בריאות, נלמד על 
השונות של הצרכנים וכיצד מפלחים את השוק ובוחרים שווקי מטרה. נלמד 

משלב  –על השלבים העיקריים בבניית תוכנית שיווק לשירותי בריאות 
 וקית.המיצוב ועד לעיצוב השירות, ההחלטה על המחיר ועל התקשורת השיו

 
  ש"ס( 0) שיעור - סוגיות קליניות במחלקה לטיפול נמרץ        38911643

 ד"ר רביע חלאילה              

 
פיזיולוגיים שכיחים -הקורס יקנה לסטודנטים ידע מעמיק ורחב בתהליכים פתו

במצבי חולי מורכבים וחריפים. תהליכים אלו ידונו בפיזיולוגיה של מערכות 
פיזיולוגיה של המחלה, באומדן בריאות ואמצעי הניטור המיוחדים -הגוף, בפתו

בטיפול נמרץ, ובתוכנית הטיפול במטופל השוהה ביחידה לטיפול נמרץ. דגש 
 מיוחד יינתן לתוכניות טיפול מבוססות ראיות מקצועיות. 
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   סדנא של פיתוח מחקר וכתיבה מדעית מתקדמת  3891483838

   ש"ס( 1)   
 )מרכזת( פרופ' תמר קרוליק

 אהרנפלד פרופ' מלי 
 פרופ' יורם ברטל

 נויצביה בר  פרופ' 
 פרופ' נילי טבק

 ד"ר סילביה קוטון   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

_________________________________________________________________________ 
     .שעות כל אחד, במשך כל  2מפגשים בני  2לתלמידים הלומדים לתואר שלישי

 .שנת הלימודים

 
 


