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 כללי מידע
 הבריאות מקצועות ולאנשי ות/מוסמכים ות/לאחים מיועדים הקורסים. 

  י אוניברסיטה"לוח הזמנים הנקבע ע על פיהתוכנית בנויה. 

  משרד כפוף להחלטת הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות באישור לגמול השתלמות מתן

 הכרתו כקורס המזכה את בוגריו בגמול השתלמות.עם . הבריאותהחינוך ומשרד 

  הבקשה לגמול ימים לפני יום פתיחת הקורס המבוקש, הוועדה תחליט אם לקבל או לדחות את  14עד

 השתלמות.

 המשך ללימודי היחידה להחלטת בהתאם משתתפים של מינימלי במספר מותנית הקורסים פתיחת . 

 מקצוע כל של העבודה להסכמי בהתאם ,השתלמות לגמול בניקוד המשתתפים את מזכים בקורסים הלימודים. 

 מיוחד על הלומד לפנות אישית לקרן ההשתלמות שלו. במקרה

 ובסיומם במהלכם הקורסים להערכת אחראית יחידהה . 

 מההרצאות 100%ב  מותנה בהשתתפות)מסיימים יינתן אישור השתתפות בקורס ותעודת סיום ל ,

במטלות  עמידהעל פי הצהרה בכתב או אישור מגורם מוסמך של הלומד ובנוסף והיעדרות מסיבה מוצדקת 

בנוגע לאי חריגה מההנחיה , כמו כן כל משתלם יחויב לחתום על הסכם במעמד ההרשמה לקורס .(הקורס

 .המתייחסת לשעות הלימוד במהלך יממה

 אחרת פורסם אם אלא ,האוניברסיטה בקמפוס ,הבריאות למקצועות ס"ביה של ריימונד בבניין מתקיימים לימודים. 

 לסיעוד החוג ,הבריאות למקצועות ס"ביה של האינטרנט באתר המשך לימודי בפרק גם מופיעים נוספים פרטים: 

http://health.tau.ac.il/continuing-edu/nursing-continuing.html 

 מרים תהילהד"ר  :ראש היחידה ללימודי המשך

 ד"ר מיכל יצחקי :דראש החוג לסיעו

 יונת געש קלדרון :החוג לסיעוד ולימודי המשך מנהלמזכירת 

 אורנה צוקרמןקורסים ללימודי המשך: מזכירת 

 :והרשמה פרטים
   yonatg@tauex.tau.ac.il 6409660-03טל: אחראית על לימודי המשך, גב' יונת קלדרון, 

 ornaz@tauex.tau.ac.il  לדוא" 6409496-03פקס:  .3804711-073גב' אורנה צוקרמן, טל: 
 miriamt@tauex.tau.ac.il ,ללימודי המשך מרים תהילה, ראש היחידהד"ר 

 לסיעוד  דף החוגחפשו אותנו בפייסבוק|  http://health.tau.ac.il :אתר

 

 

 ,יקרים עמיתים

וקידום  להנאה לבחירתכם נושאים של מגוונת תוכנית לכם מציעה לסיעוד החוג של המשך ללימודי היחידה

זאת מתוך הכרת שאיפות וצרכים של עובדי בריאות באתרי הטיפול . לעדכון והעשרת ידע מקצועי, אישי

אנו מאמינים . הקורסים המוצעים נבנו במחשבה רבה ומשלבים בהוראה מומחים בכל תחום. השונים

 לימודי חוויתי למפגש הזדמנות תיצור ,בנוסף .לציפיותיכם ותענה עניין בכם תעורר המוצעת שהתוכנית

 .אנשי המקצוע ולהעשרת הרקע לעבודה המשותפת בין

http://health.tau.ac.il/continuing-edu/nursing-continuing.html
mailto:yonatg@tauex.tau.ac.il
mailto:ornaz@tauex.tau.ac.il
mailto:ornaz@tauex.tau.ac.il
mailto:miriamt@tauex.tau.ac.il
http://health.tau.ac.il/
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%90/205102589613637
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%90/205102589613637


  

 

 

 ותשלום שכר הלימוד הרשמה
 .לימוד שכר תשלום לגביית אמצעי ופרטי ההרשמה טופס בשליחת או טלפון באמצעות בהרשמה מותנית לקורס הרשמה .1

 .זו חוברת בסוף הרשמהה טופס את ראה מקוונת להרשמה .2

 שכר לו יוחזר ,הקורס פתיחת מועד לפני חודש לימודיו הפסקת על והודיע כנדרש לימוד שכר שילם אשר תלמיד .3

 ₪. 250 הלימוד ששילם בניכוי דמי הטיפול והרישום בסך

 ביטול בדמי יחויב ,הקורס פתיחת מועד לפני שבוע לימודיו הפסקת על והודיע כנדרש לימוד שכר שילם אשר תלמיד .4

 .מגובה שכר הלימוד 30% קורס בהיקף של

 .קורס על פי החלטת היחידה יוחזרו למועמד דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם אי פתיחתבמקרה של  .5

  .לשיעורים תותר רק עם הסדרת מלוא תשלום שכר הלימוד הכניסה .6

 הלימוד שכר לתשלום התחייבות טופס עבודתו במקום למזכירות יעביר ,עבודתו מקום י"ע אושר לימודיו שמימון תלמיד .7

 .המממן המוסד של הכספים מאגף לקבל יש ההתחייבות טופס את .₪ 250 ס"ע רישום ודמי ההרשמה טופס בצירוף

 .תשלום של שכר לימוד חלקי לקורס  אין

 עמותה החזר/מוסד אחר/עבודתותלמיד ישלם שכר לימוד ישירות ליחידה ללימודי המשך בסיעוד ויתאם עם מקום  .8

 .כמקובל, שיימסרו ישירות לתלמיד, מלגה/חלקי

 :גביית התשלומים .9

 .בלבד אשראי בכרטיס  יגבה לימוד שכר תשלום -

 לקורס ההרשמה בעת ייגבה ₪ 250 ס"ע הרשמה דמי עבור ראשוני תשלום - 

 שווים םתשלומי 5 עד-ל אפשרות ,הסכום יתרת ייגבו את  הקורס פתיחת לקראת - 

 בעת פתיחת הקורס. ידנית נה תימסר תשלום עבור ותקבל - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 2020–2019 תש"פ–ט"תשע ל"בשנה  קורס

 

 .ד"ר מרים תהילה -אוניברסיטת תל אביב  מרכזת אקדמית ללימודי המשך *

 ר סמיון מלניקוב"ד –מרכז אקדמי לתכנית הכשרת דור המנהיגות הצעירה  *

 הבריאות למקצועות ס"ביה ,ריימונד בבניין ,אביב תל באוניברסיטת יתקיימו הקורסים       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סנושא הקור מרכזות הקורס מתכונת מועד הפתיחה והערות

4/11/19 

 המרכז הלאומי       בשיתוף
 להשתלות

 יום ב'

16:00-08:00  

 ד"ר תמר אשכנזי

 רחל מיכוביץ

 ביסטריץיעל 

 

 
היבטים נבחרים  -"מתנת חיים"

 בתרומה והשתלות איברים

11/11/19 

 לקידום העמותה שיתוףב   

 חוץ הפריה ופוריות סיעוד

 IVF -ו גופית בפריון

'יום ב  

16:00-08:00  

 עליזה שגב זהב

 צביה מימוני

 
סיעוד בפריון –"התקווה להורות"   

 IVF -והפריה חוץ גופית

23/02/20 

הספר האקדמי בשיתוף בית  
לאחיות ע"ש א. וולפסון.   

 יום א'

14:00-09:00  

 ד"ר מיכל יצחקי 

 גב' ננה מזור

 ד"ר סמיון מלניקוב

 
תכנית הכשרת דור -"מנהיגות" 

 המנהיגות 
 הצעירה של הסיעוד בישראל



 

 

 היבטים נבחרים בתרומה והשתלת איברים – "מתנת חיים" :קורס 
 ,מנהלת המרכז הלאומי להשתלות Ph.D ר תמר אשכנזי"ד

 ,מרכז לאומי להשתלות, רכזת הדרכה MAיעל ביסטריץ 

 .מתאמת מושתלים מרכז רפואי רבין MAרחל מיכוביץ 

 הקורס תיאור

למעלה    כיום ממתינים בישראל .חיוניים איברים של סופני תפקוד אי של במצבים חיים להצלת טיפול הינו איברים השתלת

נפטרים בעודם  -10% זוכים בהשתלה וכ -20%כ, חולים חדשים 30%  מדי שנה נוספים. חולים להשתלה -1000 מ

לטיפול בהם , השגת איברים להשתלה תלויה בצוות הרפואי והסיעודי לאיתור מועמדים לתרומה. ממתינים להשתלה

 איברים והשתלות תרומות של ופסיכו־סוציאליים סיעודיים ,רפואיים יםבהיבט יעסוק הקורס היתר בין .למשפחות ולפנייה

 .בתחום ומיומנויות ידע והדגשת מיקוד תוך ורקמות

 הקורס מטרות

 ורקמות איברים תרומת בתהליך תחומית רב מודעות לפתח. 

 איברים בתורם בטיפול ומיומנות ידע רכושל. 

 פתע ושכול משבר במצבי במשפחות לתמיכה טיפוליות מיומנויות לרכוש. 
 

 עיקריים נושאים

 ובעולם בארץ ורקמות איברים והשתלות תרומות של אפידמיולוגיה. 

 האיברים הצלת ניתוח ועד מהאיתור ורקמות איברים גיוס תהליך. 

 והלכתיים משפטיים ,רפואיים היבטים - מוחי מוות. 

 והלכתיים משפטיים ,רפואיים היבטים - איברים והשתלות תרומות. 

 התורם במשפחת ותמיכה לליווי פסיכו־סוציאליים מודלים - פתע ושכול משבר במצבי התערבות. 

 כבד) איברים השתלות של רפואיים היבטים - מושתל באיבר החלפתו ועד האיבר של סופנית ספיקה אי של ממצב, 

 (...עור, קרניות)ורקמות ( לב ולבלב, ראות, כליות. 

 בשכול למשפחות אישית בין תקשורת ,תמיכה ,הדרכה מיומנות. 

 .מקצועיים קבוצה מנחי עם קבוצתיים דיונים ,תאטרון שחקני עם תפקידים משחקי ,וידאו סרטי ,הרצאות תשלב הלמידה  

 הקורס דרישות

קריאת , משעות הלימוד בקורס( 20%מהשיעורים )במקרים מוצדקים ובלווי אישורים ניתן להיעדר עד  100% -ב  נוכחות
 .עבודת סיכום/בחינה, השתתפות בדיונים וניתוחי מקרים, ביבליוגרפיחומר 

 . משתתפים 30פתיחת הקורס מותנית במינימום של 

 
 היעד אוכלוסיית

 ,השתלה מתאמות ,נמרצים וטיפולים פנימיות ממחלקות לאחיות תינתן עדיפות .העשייה רמות בכל מוסמכות אחיות

 .ניתוח וחדר דיאליזה ,השתלות מחלקת ,מושתלים ממרפאות אחיות ,מושתלים מתאמות
 

  03-6409660: טלפון קלדרון געש יונתגב'  | 050-6243141טלפון:, גב' יעל ביסטריץ :פרטים

 073-3804711 :טלפון, אורנה צוקרמן' גב     

  

בימי ב: מועד' 

16:00-08:00 :בין השעות 

4.11.19: מועד הפתיחה 

 שעות לימוד 112מפגשים,  15: היקף . 

  :( 250 -)כולל דמי הרשמה₪   2900גובה שכר לימוד₪ 

 :למקצועות  ס"ביה   ,ריימונד   בנייןהחוג לסיעוד  מיקום  
 א"ת יברסיטת אונ ,הבריאות

הקורס 

 19 חוגג

  נהש
 



  

תכנית הכשרת דור המנהיגות הצעירה של  -מנהיגות"": קורס
 .הסיעוד בישראל

 
 .אוניברסיטת תל אביב החוג לסיעוד, מרצה בכיר, Ph.D, ר סמיון מלניקוב"ד

 
 .וולפסון. ש א"ס האקדמי לאחיות ע"ביה, מנהלת תכניות הכשרה בניהול, MAננה מזור ' גב

 הקורס תיאור
היא הולכת ונעשית דינמית . מערכת הבריאות היא מהמערכות החברתיות והכלכליות המסובכות והמורכבות ביותר

מקצוע סיעוד הינו המרכיב הגדול ביותר , במקביל. הצורך בשינויים ארגוניים הולך וגדל בהתאמהוחדשנית יותר ולפיכך 
על מקצוע הסיעוד לממש את הפוטנציאל שלו בתהליכים פוליטיים , על כן. בכוח העבודה בכל מערכות הבריאות בעולם

 .ובקביעת מדיניות בקני מידה הן ארצי והן עולמי

תוך . של המשתתפים לתפקידי ניהול עתידיים בחברה ובכלל ובמערכת הבריאות בפרט הקורס יעסוק בהכשרה מעשית
כלכליים והטכנולוגיים מחייבת אימוץ , מהירות ההתרחשות בהיבטים החברתיים. מיקוד במודל ניהולי שובר פרדיגמות

 .המקדמות חשיבה של פתרונות מהפכניים שוברי פרדיגמות למנהיגותגישות חדשות 

 סהקור מטרות

 עם אתגרי מערכת הבריאות ודרכים להשפעת מערך הסיעוד  היכרות
 .הליכים פוליטיים וקביעת מדיניות הבריאות בישראל ובעולםתעל 

 פיתוח תפיסה ומסוגלות להובלה של תהליכי שינוי. 

 האירגונית והקהילתית, פיתוח יכולות המנהיגות האישית. 

  הבריאות התנסות בהצעת מהלכים מבוססי ראיות בתחום
 .המשלבים אנשי מקצועות בריאות נוספים

  תכנון מהלכים בהקשר למדיניות  בתחום הבריאות ויצירת מסר
 .שיווקי

 עיקריים נושאים

 .דרכים להשפיע על מדיניות 

 האירגונית והקהילתית, פיתוח יכולות המנהיגות האישית. 

 הבנה ושיתוף פעולה עם בעלי עניין בתוך ומחוץ למקצוע , זיהוי
 .סיעוד

  סקירה ועיצוב מהלכים מבוססי ראיות מדעיות בהקשרים
 .בתחומי שירותי בריאות, לאומיים ובין לאומיים, מקומיים

 יצירה ושידור מסרים ברורים שפונים לקובעי מדיניות והציבור . 

 הקורס דרישות

קריאת , משעות הלימוד בקורס( 20%מהשיעורים )במקרים מוצדקים ובלווי אישורים ניתן להיעדר עד  100% -ב  נוכחות
 . משתתפים 20תיחת הקורס מותנית במינימום של פ .סיכום עבודת, השתתפות בדיונים וניתוחי מקרים, חומר ביבליוגרפי

 היעד אוכלוסיית

  בוגרי תואר ראשון בסיעוד בחמש שנים האחרונות ממוסד
 . ומעלה( 80קדמי מוכר ע"י המל"ג )ממוצע א

  35עד גיל . 

  עמידה בהליך מיון.ומכתב המלצה 

 

 ornaz@tauex.tau.ac.il, 3804711-073 מזכירת התוכנית: גב' אורנה צוקרמן. טל:  :פרטים

א' בימי: מועד 

09:00-14:00 :בין השעות 

2020/02/23: מועד הפתיחה 

 

 לימוד שעות 120, מפגשים 24 :היקף . 

  :1900גובה שכר לימוד   ₪ 

 :למקצועות  ס"ביה   ,ריימונד   בנייןהחוג לסיעוד  מיקום  

 א"ת יברסיטת אונ ,הבריאות

mailto:ornaz@tauex.tau.ac.il


 

 

 סיעוד בפריון והפריה חוץ גופית –" התקווה להורות: "קורס
 , גינקולוגי כירורגיאשפוז יום , מנהלת שרותי הסיעוד MA ,RN, ,עליזה שגב זהב

 מר וחברת ועד עמותה ישראליתוהש-תל, שיבא. ש ח"המרכז הרפואי ע

  לסיעוד בפריון והפריה חוץ גופית

 , מרכז רפואי שערי צדקIVFחות אחראית , אMAת מיילד, צביה מימוני

 הקורס תיאור

טניה יבבר נולדה בראון לואיס הראשונה "המבחנה" ילדת .הרפואה במדע יחסית חדש תחום הינו גופית חוץ ההפריה תחום

הרפואה  ,החדשים והטיפולים המחקר ,להתפתחויות הודות ,מואץ בקצב המתפתח תחום זהו היום ועד מאז 1978 בשנת

תחום הפריון וההולדה תופס , בישראל. מסוגלת לתת כיום פתרון לזוגות שעד לפני מספר שנים נשארו חשוכי ילדים

טיפולי הפריון והפריה נפוצים ביותר ומספרם לנפש בישראל הוא הגבוה . כל הדתות והעדותמקום חשוב בקרב נציגי 

והן  הטיפול למורכבות הן הקשורים ,החיים תחומי כל על המשפיעים וקשיים בעיות מלווה התהליך ,זאת עם יחד .בעולם

שונים  בשלבים זוגות עם טיפולי במגע הבאות אחיות .משפחה להקים וצורך פוריות חוסר של חברתיות-הפסיכו להשלכות

 נפשיים וחברתיים הקשורים, נדרשות להכיר את כלל ההיבטים הביולוגים, חוסר פוריות או טיפולים לפתרון הבעיה של

 .בו והטיפול פריון-האי מתחום נבחרות סוגיות יבחן הנוכחי הקורס .המטופלים לצורכי הולם כוללני מענה ולתת ,בנושא

 .מקצועי הרב בצוות מרכזי ציר בהיותה ,עבודתה במקום מעשי באופן שרכשה הידע את ליישם תוכל האחות הקורס בסיום

 הקורס מטרת
 .ובקהילה באשפוז גופית חוץ והפריה פריון טיפולי העוברים בזוגות לטיפול וכלים ידע להקנות

  :ושאים עיקרייםנ
 

 היעדקהל 

 .האישה בריאות בתחום לעוסקות עדיפות תינתן ,שונות הכשרה ברמות מוסמכות אחיות

 הקורס דרישות
 משתתפים. 34פתיחת הקורס מותנית במינימום 

קריאת  ,הלימוד בקורס(משעות  20%מהשיעורים )במקרים מוצדקים ובלווי אישורים ניתן להיעדר עד  100% -ב  נוכחות 
 .עבודת גמר ובחינה מסכמת, ספרות וחומר רקע

  6409660-03 לפון:ט  ונת געש קלדרוןגב' י|  alizahav@sheba.health.gov.il: עליזה שגב זהבגב'  :פרטים       

 3804711-073 :טלפון, צוקרמןאורנה ' גב                       

 

 מושגי יסוד בהפריה חוץ-( גופיתIVF) 

 זוגיות ומיניות 

  אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיות של מערכת המין 

 ודרכי אבחון לאי פוריות האישה והגבר אטיולוגיות 

 שלבי הטיפול בפריון והפריה חוץ גופית 

 אמבריולוגיה והפריית המבחנה 

  ברור וטיפול בכישלונות חוזרים ב– IVF 

 גופית-היבטים גנטיים בפריון והפריה חוץ 

 תרופות ו-Assisted Reproductive 

Technology  

 פונדקאות: סוגיות נבחרות 

 פוריות במטופלות חולות סרטן 

 אתיקה ומשפט בפוריות 

 הלכה ותחום הפוריות 

 מיקומו של הסיעוד בטיפולי פריון והפריה חוץ גופית 

 אחות כמנחה של קבוצות תמיכה למטופלות 

 תרומת ביציות 

   פיתוחים ושיטות עתידיות בטיפוליART  

  בנק הזרע ותרומת הזרע 

הקורס 

 19 חוגג

 שנה
 

בימי ב: מועד' 

16:00-08:00 :בין השעות 

11.11.2019: מועד הפתיחה 

 שעות לימוד. 168מפגשים,  21: היקף 

  :( 250 )כולל דמי הרשמה₪  3600גובה שכר לימוד₪ 

 :למקצועות  ס"ביה ,ריימונד  בנייןהחוג לסיעוד  מיקום 

 א"ת יברסיטת אונ  ,הבריאות                        

mailto:alizahav@sheba.health.gov.il


  

  טופס הרשמה

 סמסטר  א / ב      2020-2019 תש"פ-טלשנת הלימודים  תשע"

 

 ____________________________________________________ :עבור קורס

 

      שם משפחה _______________________ שם פרטי 
 

 זכר / נקבה                                 מספר ת.ז. 
 

   שנות ותק במקצוע     מקצוע ________________ תואר אקדמי
 

          קורסים והשתלמויות ________________
 

     מחלקה/יחידה       מקום עבודה 
   

   כתובת פרטית/למשלוח דואר )רחוב, בית, עיר, מיקוד(        תפקיד
 

               ______ 
 

    נייד     טלפון בית ____________ טלפון עבודה
 

 ישמש לשליחת קבלה _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _  דוא"ל
 
 
 
 

 :כרטיס אשראיתשלום באמצעות 
 

            פרטי כרטיס אשראי:  שם בעל הכרטיס 
 

        סוג כרטיס     ת.ז.  
 

 ______ ספרות בגב הכרטיסCVV (3  )        מספר כרטיס 
 

 ____________________  האשראיתוקף פקיעת כרטיס 
 

 ( תשלומים 5 עדניתן מס' תשלומים )   סכום יתרה_ ₪ +   סכום לתשלום: דמי הרשמה ע"ס_
      

 
 משלוח מידע ופרסומים מטעם היחידה ללימודי המשך הנני מאשר כי הפרטים דלעיל הם נכונים. הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך

 
 תאריך: ______________________                             חתימה: _____________________  

 
 

 03-6409496לימודי המשך  –ניתן לשלוח בפקס ישירות לחוג 
 



 

 

 
 

 לסיעוד החוג
 הבריאות למקצועות הספר בית

  שטייר סטנלי ע״ש    
 סאקלר ע״ש לרפואה  הפקולטה    

 אביב תל אוניברסיטת

 להרשמה :
 

  טופס הרשמה

 סמסטר  א / ב      2019-2020 תש"פ לשנת הלימודים  

 מנהיגות :עבור קורס

 

      שם משפחה _______________________ שם פרטי 
 

               גיל ____________זכר / נקבה                   מספר ת.ז. 
 

 ציון גמר תואר ראשון____________    מקצוע ________________ תואר אקדמי
 

       קורסים והשתלמויות ________________   שנות ותק במקצוע 
 

     מחלקה/יחידה       מקום עבודה 
   

        תפקיד
 
 ____________________  ואר )רחוב, בית, עיר, מיקוד(כתובת פרטית/למשלוח ד 
  

    נייד     טלפון בית ____________ טלפון עבודה
 

 ישמש לשליחת קבלה _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _  דוא"ל
 

 , את המסמכים הבאים:ornaz@tauex.tau.ac.ilנא לצרף ולשלוח למייל 
 צילום תעודת זהות .1
 תעודת גמר + ציון גמר .2
 מכתב המלצה .3

 
 תשלום באמצעות החוג:

            פרטי כרטיס אשראי:  שם בעל הכרטיס 
 

        סוג כרטיס     ת.ז.  
 

  ספרות בגב הכרטיסCVV (3  )        מספר כרטיס 
 

 תאריך פג תוקף הכרטיס ___________________
 

       ( 5 מס' תשלומים )עד   סכום יתרה_ ₪ +   סכום לתשלום: דמי הרשמה ע"ס_
 

 הנני מאשר כי הפרטים דלעיל הם נכונים. הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח מידע ופרסומים מטעם היחידה 
 ללימודי המשך

 ריך: ______________________                             חתימה: _____________________  תא
 

 או למייל , 03-6409496לימודי המשך  –ניתן לשלוח בפקס ישירות לחוג 
ornaz@tauex.tau.ac.il 
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 דלסיעו החוג
 הבריאות למקצועות הספרבית                          

  שטייר סטנלי ע״ש     
 סאקלר ע״ש לרפואה הפקולטה     

 אביב תל אוניברסיטת
 

 


