
   "אפתש -עם תזה ת בריאות נשים ומשפחהמגמ

 רביעייום -שנה א'
 

 סמסטר ב' סמסטר א'

 ש"ס שם הקורס שעות ש"ס שם הקורס שעות

 אתיקה בסיעוד )משותף לכולם( 8-10
 עדי ליברטי, אורן אסמן 01634930

סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד )משותף  8-10 2
 אלה קורן  01634118 לכולם(

2 

 0163413401שיעור -סטטיסטיקה 10-12 2 01634998 'אסמינר תזה   10-12
 יעל אייזנבך)מסלול תזה( 

 

2 

 קריאה מדעית 12-13
 ד"ר אנג'לה רובן 

 

1    

 0163413301שיעור  -שיטות מחקר 13-15
 יעל אייזנבך  )מסלול תזה(

 

 01634999  'ב סמינר תזה 12-14 2
, אילנה סיגלית ורשבסקי ,נוי-צביה בר

 ובוביד
 מרים תהילה,איליה קגן, סמיון מלניקוב

 , עירית בלובשטייןמיכל יצחקי
 אורן אסמן, אנגלה רובן

2 

תרגיל )מסלול תזה( -שיטות מחקר 15-16
0163413301 

 

  01634938 סיעוד בראי המשפט 14-16 1
 עדי ליברטי, אורן אסמן )משותף לכולם(

2 

 01634945 וכתיבה מדעית קריאה ביקורתית 16-18
  ליאורה נבון

 2 רונית  01634129איכות ובטיחות  16-18 2

 0163413401תרגיל -סטטיסטיקה 18-20   
 )מסלול תזה(

 

1  

  11 סה"כ   10 סה"כ  

 
   ףלתלמידים שהתחילו תש" – "אפתש-מסלול עם תזה - ת בריאות נשים ומשפחהמגמ

 ש"ס( 20)למדו  שלישייום  -שנה ב'
 

 סמסטר ב' סמסטר א'

 ש"ס שם הקורס שעות ש"ס שם הקורס שעות

בסיסים תיאורטיים לעשייה קלינית בתחום  8-12
  01634121בריאות נשים

 הקשר שבין סיעוד תזונה ומדעי ההתנהגות  8-10 4
 )משותף למגמה הקלינית(  

01634951 
 מרים תהילה

2 

הנחיית קבוצות קצרות מועד )משותף למגמה  12-14
 ונית קיגליר 01634202  הקלינית(

היבטים חברתיים,  אתיים וחוקיים של  10-12 2
 נוי-צביה בר גנטיקה )מסלול ללא תזה(

 

2 

 הנחיית קבוצות )משותף למגמה הקלינית( 12-14   
 רונית קיגלי 01634202

2 

 6 סה"כ   6  סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  – פ"אתש -מסלול ללא תזה ת בריאות נשים ומשפחה,מגמ

 –רביעי יום -שנה א'
 

 סמסטר ב' סמסטר א'

 ש"ס שם הקורס שעות ש"ס שם הקורס שעות

  01634930אתיקה בסיעוד  8-10
 עדי ליברטי, אורן אסמן )משותף לכולם(

  01634118סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד  8-10 2
 אלה קורן )משותף לכולם(

 

2 

 0163413302שיעור  -שיטות מחקר 10-12
 אנאבל )מסלול ללא תזה(

2 10-12 
 

 0163413402 שיעור-סטטיסטיקה
  )מסלול ללא תזה(

2 
 

 קריאה מדעית  12-13
 ד"ר אנג'לה רובן 

1    

 0163413402 תרגיל-סטטיסטיקה 12-14 2   01634954ניסוים קליניים אנג'לה  13-15
 )מסלול ללא תזה(

1 

 0163413302תרגיל -שיטות מחקר 15-16
 אנאבל )מסלול ללא תזה(

  01634938סיעוד ומשפט  14-16 1
 )משותף לכולם(

  – אורן אסמן/עדי ליברטי

2 

  01634944 וכתיבה מדעית קריאה ביקורתית 16-18
 תרגיל 

 01634129איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד   16-18 2
 רונית קיגלי )מסלול ללא תזה(

2 

תית וכתיבה מדעית שיעור קריאה ביקור 18-20
 ליאורה נבון 

2    

 9 סה"כ   12  סה"כ

 
 

 לתלמידים שהתחילו תש"ף  –פ"א תש – מסלול ללא תזה ת בריאות נשים ומשפחה,מגמ
 ש"ס( 20)למדו  שלישייום -שנה ב' -

 

 סמסטר ב' סמסטר א'

 ש"ס שם הקורס שעות ש"ס שם הקורס שעות

בסיסים תיאורטיים לעשייה קלינית בתחום  8-12
מה )משותף למג 01634121-בריאות נשים

 הקלינית(  
 

 הקשר שבין סיעוד תזונה ומדעי ההתנהגות  8-10 4
 )משותף למגמה הקלינית(  

01634951 
 מרים תהילה

2 

הנחיית קבוצות קצרות מועד )משותף  12-14
 רונית קיגלי 01634202למגמה הקלינית( 

2 10-12 
 

היבטים חברתיים,  אתיים וחוקיים של 
 גנטיקה 

 נוי-צביה בר )מסלול ללא תזה(
 

2 

 סמינר מחקר מסלול ללא תזה קליני 14-16
 סמיון 

 הנחיית קבוצות )משותף למגמה הקלינית(   12-14 2
 רונית קיגלי 01634202

2 

הפסיכולוגיה של הקשיבות )מיינדפולנס(:  16-18
 , ד"ר עירית בלובשטיין 01634130

 )מסלול ללא תזה(סמינר מחקר קליני,  16-14 2
 ית קיגליסמיון מלניקוב, רונ

2 

 קידום בריאות )מסלול ללא תזה(  16-19   
   ענת עמית אהרון 01634935

3 

 11 סה"כ   10  סה"כ 

      

 
 


