
 גסמסטר א' + ב' תשפ" -לוח מבחנים 
           סמסטר א'  -שנה א' 

 שעה  הערות חשובות מועד ב'  פתיחת מחברות  מועד א' שם הקורס מס' קורס

1621200 
)בוחן אמצע אנטומיה 
 סמסטר(

9.12.22 
  

30.12.22   9:00 

 9:00   23.01.23   20.01.23 אנגלית  

     01.03.23 15.02.23 27.01.23 אנטומיה 1621200

1621131 
תיאוריות ומחקר 

 בסיעוד
30.01.23 12.02.23 05.03.23 

    

     09.03.23 16.02.23 02.02.23 יסודות  אומדן בסיעוד 1621133

1621132 
מודלים בקבלת 

 החלטות
 16:00-מועד ב' החל מ  12.03.23 21.02.23 05.02.23

  

     16.03.23 26.02.23 09.02.23 מיקרוביולוגיה 1621109

   16:00-מועד ב' החל מ  19.03.23 26.02.23 12.02.23 מבוא לפסיכולוגיה 1621144

     23.03.23 02.03.23 16.02.23 כימיה 1621119

   16:00-מועד ב' החל מ  26.03.23 09.03.23 21.02.23 שיטות מחקר 1621137

 16:00 -פתיחת מחברות ב 30.03.23 12.03.23 24.02.23 מבוא לסוציולוגיה 1621142

  

           סמסטר ב'  -שנה א' 

 שעה  הערות חשובות מועד ב'  פתיחת מחברות  מועד א' שם הקורס מס' קורס

 9:00   02.07.23   30.06.23 אנגלית  

     13.08.23 20.07.23 05.07.23 ב -אנטומיה  1621202

     16.08.23 26.07.23 09.07.23 ג-אנטומיה  1621203

     20.08.23 01.08.23 13.07.23 פרמקולוגיה 1621110

     23.08.23 06.08.23 17.07.23 פתולוגיה 1621116

1621143 
פסיכולוגיה 

 התפתחותית
21.07.23 09.08.23 05.09.23 

    

 08.09.23 13.08.23 26.07.23 ביוכימיה 1621120
    

     10.09.23 17.08.23 30.07.23 בדיקות עזר ואיבחון 1621134

     12.09.23 17.08.23 03.08.23 מיומנויות קליניות 1621135

     18.09.23 23.08.23 07.08.23 סטטיסטיקה 1621139

     20.09.23 23.08.23 10.08.23 מיומנויות תי"ה 1621234

1628312 
קידום בריאות 

)עתודאים בלבד( 
           קיץ בוולפסוןסמסטר 

1628315 
 סיעוד מבוסס ראיות 

)עתודאים בלבד( 
           סמסטר קיץ בוולפסון

       



           סמסטר א'  -שנה ב' 

 שעה  הערות חשובות מועד ב'  פתיחת מחברות  מועד א' שם הקורס מס' קורס

1622300 
מבדק  -סיעוד המבוגר 

 ידע אמצע סמסטר
25.11.22 

  

)רק למי  09.12.22
שלא היה במועד א' 
 מסיבה מצודקת( 

  9:00 

     28.02.23 12.02.23 29.01.23 סיעוד המבוגר 1622300

 עתודאים בלבד עם שנה ד' 02.03.23 15.02.23 01.02.23 בטיחות הטיפול  1623152

  

   06.03.23 19.02.23 05.02.23 אימבריולוגיה 1622201
  

 עתודאים בלבד עם שנה ד' 09.03.23 22.02.23 08.02.23 כלכלת בריאות  1623153

  

     13.03.23 26.02.23 12.02.23 תזונה 1622202

 עתודאים בלבד עם שנה ד' 16.03.23 02.03.23 15.02.23 סיעוד ומשפט  1624101

  

     20.03.23 05.03.23 19.02.23 גנטיקה 1625017

 עתודאים בלבד עם שנה ד' 23.03.23 09.03.23 22.02.23 ניהול הטיפול  1623154

  

 כללית בלבד 27.03.23 12.03.23 26.02.23 קידום בריאות  1622150

פתיחת 
מחברות 

 -החל מ 
16:00 

           סמסטר ב'  -שנה ב' 

 שעה  הערות חשובות מועד ב'  פתיחת מחברות  מועד א' שם הקורס מס' קורס

1622301 
מבדק  -סיעוד המבוגר 

 ידע אמצע סמסטר 
05.05.23 

  

)רק למי  19.05.23
שלא היה במועד א' 
 מסיבה מצודקת( 

  9:00 

     03.08.23 23.07.23 07.07.23 סיעוד המבוגר 1622301

     06.08.23 26.07.23 11.07.23 מבוא לאפדימיולוגיה 1623104

     09.08.23 30.07.23 14.07.23 סיעוד בגריאטריה 1622121

     13.08.23 03.08.23 20.07.23 פרמקולוגיה קלינית 1622111

1622117 
בריאות העובד 

 והסביבה
23.07.23 06.08.23 16.08.23 

    

     20.08.23 10.08.23 26.07.23 2מיומנויות תי"ה  1622234

 כללית + הסבה ביחד 25.08.23 13.08.23 30.07.23 שיקום )יחד עם הסבה( 1622235
  

  
)עתודאים מצבי חירום 

בלבד( סמסטר קיץ 
       בוולפסון

סמסטר  -עתודאים בלבד 
 קיץ בוולפסון

  



       

           סמסטר א'  -שנה ג' 

 שעה  הערות חשובות מועד ב'  פתיחת מחברות  מועד א' שם הקורס מס' קורס

  
מבדק ידע קהילה 

 ואישה
מתואם בביה"ס 

  לסיעוד
 

    

 מבדק ידע נפש וילדים  
מתואם בביה"ס 

  לסיעוד
 

    

     22.02.23 12.02.23 26.01.23 סיעוד הילד 1623112

1627321 
מערכת הבריאות 

 בישראל 
 )הסבה + פסגה בלבד( 22.02.23 12.02.23 29.01.23

  

     26.02.23 15.02.23 31.01.23 סיעוד חולה הנפש 1623126

     03.03.23 21.02.23 06.02.23 סיעוד האישה 1623110

   פסגה בלבד 08.03.23 26.02.23 12.02.23 אתיקה 1628313

1627318 
חדשנות טכנולוגית 
 ומובליות דיגיטלית 

 )הסבה + פסגה בלבד( עבודה עבודה עבודה
  

           סמסטר ב'  -שנה ג' 

 שעה  הערות חשובות מועד ב'  פתיחת מחברות  מועד א' שם הקורס מס' קורס

     30.07.23 20.07.23 04.07.23 סיעוד מבוסס ראיות 1623156

     06.08.23 23.07.23 09.07.23 אתיקה 1625002

1623160 
סיעוד במצבי חירום, 

מצבי אסון, מצבים 
 עיוני-דחופים וטראומה 

 כללית + הסבה ביחד 11.08.23 26.07.23 13.07.23

  

1623158 
חדשנות טכנולוגית 

 ומוביליות דיגיטלית  
 כללית בלבד עבודה עבודה עבודה

  

1623157 
מערכת הבריאות 

 בישראל 
 כללית בלבד 16.08.23 06.08.23 20.07.23

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

           סמסטר א'  -שנה ד' 

 שעה  הערות חשובות מועד ב'  פתיחת מחברות  מועד א' שם הקורס מס' קורס

 )תכנית ייחודית לוולפסון ( 26.02.23 15.02.23 24.01.23 טיפול במצבי דחק  1623131

  

 )תכנית ייחודית לשיבא( 26.02.23 15.02.23 24.01.23  שיטות אומדן ואבחון  1623137

  

 שנה ד' + פסגה 02.03.23 15.02.23 01.02.23 בטיחות הטיפול 1623152

  

 שנה ד' + פסגה 09.03.23 22.02.23 08.02.23 כלכלת בריאות 1623153
  

 שנה ד' + פסגה 16.03.23 02.03.23 15.02.23 סיעוד ומשפט 1624101
  

 שנה ד' + פסגה 23.03.23 09.03.23 22.02.23 ניהול הטיפול 1623154

  

1624128 
התנסות קלינית 

  -מבדק ידע  -מתקדמת 
17.03.23 

  

על מועד ב' יפורסם 
 פי הצורך

תואם עם אירית הרפז 
 משיבא 

9:00 


