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 לסיעודהחוג 
 

 רווחהבריאות ו דיומילדיקן ביה"ס ל
 פרופ' לביא יואב

 
 ראש החוג

 מיכל ד"ר מן
 

 יועצת לענייני סטודנטים
 אורית ד"ר אלדר

 

 * חברי הסגל האקדמי
 

 .(הפרופ' הירשפלד מרים )אמריט פרופ' מן המניין:
  

ר ד"ר הלפרין עפרה, ד"ר טמי ד"ר הארון יפה**, ד"ר אריאלי דניאלה,ד"ר אדמי חנה**,  מרצה בכיר:
 (ד"ר מן מיכל )מומחה ,בתיה )מומחה(, ד"ר טרביה ג'לאל

  
יד , ד"ר עובסטרן כרמית ד"רגרין ג'יזל**, ד"ר הרדוף הגר**,  ד"ר אלדר אורית, ד"ר מרצה:

  סמירה
  

 רביד"ר יוגב מ מורה בכיר:
  

 יגאל** זלאטקיןמר  מורה:
  

אדלבי נסרה, גב' אוהד  ד"רמר אבני גיא, קפוסטין טניה, אבישר גב'  גב' אבוטבול טלי, עמיתי הוראה:
ד"ר  גב' אפל אירנה, גב' אמיר רבקה,מר אליאס רוני,  דינור עינת,-אחיטוב בלנק יעל,
ד"ר בראל אפרת, הלל, גב' בסקין אירה,  מור-גב' בנימיניפרופ' בנימין יונתן,  בורד שירן,

הוכוולד -מר דאוד נאהי, גב' הלוי גב' גפני חן, גב' ברעם ינאי עינב,מר בראכת יאסר, 
גב' זר רינת, ד"ר קרן,  אביבי-גב' וקשטיין גב' וילהלם דלית, ענבל, ד"ר הלפרין דפנה,

ר, גב' חאכו אלהאם, ד"ר ח'ורי מאהר, גב' טפיליצקי טליה, עו"ד יגנה גילת, זרייק גדי
 מר מוסא עומר, גב' לאנג טלי,  גב' ליברטי ענת,מר לאור עמית, ד"ר יונס זידאן נוהא, 

ד"ר נח'ול נח'ול, מר  גב' מסאלחה ליאלי, גב' נאמן נגור אורית,מאיר מירי, -גב' מנדלוביץ
ד"ר  גב' עלי סאלח נפאפעה עאישה, גב' עיסא האלה,  גב' סקורקוביץ יעל, ,סחרוב גלב

גב' צמרי רויטל,  לפידות שיבולת, גב' פלד אסנת,-רו"ח פולטין דני, גב' פלגפדידה גולן, 
ד"ר קושניר  גב' קורן הגר, מר קורלינסקי דולב, ד"ר קולודנר ראול,גב' קוגן נטליה, 

סימון מיטל, גב' -לד דימה, גב' רוזנר אסנת, ד"ר שבתדניאל, מר רוזן דני,  מר רוזנפ
בלדרמן  -ד"ר של תמי, גב' שמירדדון אליס, -גב' שחרשובל נגה, ד"ר שוורצמן רחל, 

   גרוסמן סימה.-, גב' שרוןגב' שמיר מיכל אורית,
  

מנחים 
 ומתרגלים:

גב' טורגנסקי  גב' חיאדרה עאידה,גב' דורון נעמי, גב' חורי אליאן, מר אברהמי גיא, 
גב' מוסטפא עלי סמירה,  גב' ליפשיץ נעמי,גב' לוין יאנה,  עה,וגב' כספי אבישר נוורה, 

גב' רוטמן ערבה, מר  ,קצמן נטלי גב' קורן אלה, גב' גב' צוקר עדן, גב' עלי ניבאל,
 שלזינגר דניאל.

 
 יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה. * 

  ** דרגה מוצעת.
 

 מרכזת החוג
 טליה באום גב'

 04-6423625טל':  
 04-6423627פקס: 

 .3, קומה 10מס'  -מקצועות הבריאות והרווחהבנין  10:00-12:30ה'  -שעות קבלה : ימים א'
 09:00- 10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'

taliab@yvc.ac.il e-mail:  
 

 מזכירת החוג



 3 החוג לסיעוד -שנתון תשע"ח

 עופרי גב' גואטה
 04-6423625 טל': 

 04-6423627פקס: 
 . 3, קומה 10מס'  -קצועות הבריאות והרווחהבנין מ 10:00-12:30ה' -קבלה : ימים א'שעות 

 09:00- 10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'
e-mail: ofrigu@yvc.ac.il 

 
 
 

 מנהלת הכשרה קלינית

  

 hayar@yvc.ac.il 04-6423645 ראש מנהלת הכשרה קלינית-חיה רציןגב' 
   

   היחידה הקלינית
 inbalh@yvc.ac.il 04-6423505 מתאמת היחידה הקלינית- ולדוענבל הלוי הוכגב' 

 elhamh@yvc.ac.il 04-6423636 מתאמת היחידה הקלינית-גב' אלהאם חאכו
 nogas@yvc.ac.il 04-6423681 מתאמת היחידה הקלינית-נגה שובלגב' 
 fridaa@yvc.ac.il l 04-6423823 מתאמת היחידה הקלינית- פרידה עסור גולקוגב' 

 hadark@yvc.ac.il 04-6423638 מזכירת היחידה הקלינית-גב' הדר קרוצי'
   

   מרכז לסימולציה והכשרה בסיעוד
 taliabo@yvc.ac.il 04-6423540 מנהלת המרכז-גב' טלי אבוטבול

אחראית קליטה והכשרת  -סימה שרון גרוסמן גב'
 בסיעודמדריכים בסימולציה 

04-6423802 simas@yvc.ac.il 

   תכניות הדרכה  תאחראי - גב' אירנה בסקין
 מבוססות סימולציה בסיעוד                     

04-6423643 irab@yvc.ac.il 
 

 oshras@yvc.ac.il 04-6423801  אחראית ליווי ובקרת סטודנטים -אשרה שמואל נירגב' 

  מרכזת טכנולוגיה ולוגיסטיקה  -גב' שגית סרוסי
 בסימולציה בסיעוד                       

04-6423646 sagits@yvc.ac.il 

 
 yvc.ac.ileinatre@ 04-6423603 מזכירת המרכז -קרן-עינת רגבגב' 

 guyinonc@yvc.ac.il 04-6423819 אחראי לוגיסטיקה  -מר גיא כהן

 

 הלימודיםמטרת 
מטרת תכנית הלימודים הינה להכשיר ולחנך אחים ואחיות אקדמאים, לפיתוח יכולת גבוהה של חשיבה קלינית, 
ביקורתית, מוסרית ולקיחת אחריות חברתית. התכנית נועדה להכשיר בוגרים לתפקד בסביבות מורכבות 

ל אלו תוך מחויבות למיצוי הפוטנציאל ומשתנות של מערכת הבריאות והרווחה, המאופיינות בשינויים מתמידים. כ
 המקצועי ושותפות במחקר לפיתוח איכות וידע חדש בסיעוד.

 
אישי ובין אישי ותפיסת עולם -הלימודים יעניקו ידע ומיומנויות בחשיבה מדעית, טיפול קליני , פיתוח רגשי

 מקצועית וייחודית, אשר יבואו לידי ביטוי בקידום בריאות בקהילה ובאשפוז.
 

 :ואת המיומנויות הבאות הקלינית יקנו לבוגרים מסוגלות כשרהתכני הלימוד והה

 יכולת להתמודד עם  טיפול סיעודי מקצועי המבוסס על עקרונות מדעיים, חשיבה קלינית, הענקת
  מורכבות רגשית של המטופל והמטפל במטרה לתת מענה איכותי לצרכי האחר.

 בצוות הסיעודי ושותפים בצוות הבריאות, בגישה של קידום בריאות ושל קידום טיפול עצמי בקרב  הובלה
 המטופלים תוך חשיבה עצמאית, שיקול דעת ואחריות מקצועית.

 מקצועית תוך בקורת והערכה, בהתאם לצרכים המשתנים של האוכלוסייה בהיבטים אישית ו התפתחות
 נויים ארגוניים ועוד.של תרבות, שינויים טכנולוגיים, שי

תכנית הלימודים בחוג מתמקדת בתחום קידום הבריאות כנושא מוביל. הדבר נגזר מצרכי האוכלוסייה והשקפת 
 העולם בסיעוד ובחינוך. הנושא משקף תפיסה רחבה של הסיעוד וניתן ליישמו בכל תחומי העשייה הסיעודית.

 
 מבנה הלימודיםתכנית ו

לבוגריה ידע ומיומנויות בטיפול בבריאות וחולי, המבוססים על יסודות תיאורטיים  תכנית הלימודים באה להקנות
 במדעי החברה, מדעי ההתנהגות הסיעוד והבריאות. 

 של משרד הבריאות.הרישוי התוכנית מותאמת לדרישות 
 שנים. 4משך הלימודים 

 

mailto:ofrigu@yvc.ac.il
mailto:hayar@yvc.ac.il
mailto:elhamh@yvc.ac.il
mailto:nogas@yvc.ac.il
mailto:hadark@yvc.ac.il
mailto:taliabo@yvc.ac.il
mailto:irab@yvc.ac.il
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 תכנית הלימודים מורכבת משלושה תחומים הקשורים זה בזה:
 החברה, מדעי ההתנהגות ומדעי החיים.מבואות במדעי  .1
 יסודות במדעי הסיעוד וקידום בריאות. .2
 לימודי סיעוד:  .3

 נלמדים בקמפוס המכללה. -לימודי סיעוד עיוני
 קלינית ותרגול במרכז הסימולציה.ה כשרההמתקיימים בה -לימודים בקליניקה

 

 פי החלוקה הבאה:-אקדמיות, עלשנות לימוד  4נ"ז במהלך  163זכאים לתואר בוגר, סטודנטים שצברו 

 נ"ז 58 לימודי יסוד

 נ"ז 35 לימודי סיעוד

 נ"ז 56 לימודים עיוניים קליניים

 נ"ז 14 קלינית כשרהה

 נ"ז 163 סה"כ:

 

 קלינית כשרהה
 ד' ללימודים. -הקלינית  תתבצע בשנים ב', ג' ו כשרההה

 ב'.קצרה, בת שישה ימים, סמוך לתחילת סמסטר הכשרה בשנה ב' ה
 . כשרהד' בכל סמסטר יוקדשו שלושה ימי לימוד בשבוע לצורך הה-בשנים ג' ו

 
 הקלינית ישולבו הסטודנטים בבתי חולים ובמרפאות בקהילה בתחומים הבאים:  כשרהבמסגרת הה

סיעוד החולה הפנימי, סיעוד החולה הכירורגי, סיעוד האישה, סיעוד הילד, סיעוד בריאות הנפש, רפואה דחופה, 
עוד בקהילה והתנסות קלינית מתקדמת בה הסטודנט יעמיק ויפתח מיומנויות מתקדמות בסיעוד כהכנה סי

 להשתלבות עתידית במקצוע הסיעוד. 
 

 הקלינית תתקיים במוסדות בריאות ברחבי הארץ.  כשרההה
 ית.מתחשב בצרכי הסטודנט וזמינות השדות הקליניים ויתבצע ע"י היחידה הקלינ כשרההשיבוץ למקום הה

 
 .אינן כלולות בשכר הלימודהקלינית כרוכה בהוצאות נסיעה ש כשרההה

 
 עצמאית, ובאחריות הבלעדית של הסטודנט. יאה כשרהההגעה למקום הה

 
 

 מרכז לסימולציה והכשרה בסיעוד
 הלימודים הקליניים מלווים בתרגולים מדמים טיפול סיעודי מקצועי, המונחים על ידי אחים ואחיות בכירים. 

התרגול כולל: מיומנויות כפיים, חשיבה קלינית, התמודדות עם דילמות אתיות וקבלת החלטות. כולם יחדיו מהווים 
 חלק מתהליך מתן טיפול סיעודי למטופל המדמה מצבים מהמציאות.  

 כנית הלימודים.וכחלק מחייב מת הסימולציה מרכזבהסטודנטים יתרגלו סמסטר ב' החל משנה א' 
 -, משמרת ערב08:00-14:00בין השעות -קרומתקיים בשתי משמרות: משמרת ב הסימולציהמרכז התרגול ב

14:30-20:30. 
 

 
 דרישות מנהל הסיעוד במשרד הבריאות

על הסטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן הממשלתי 
 מורשים לעסוק בסיעוד".-ת מוסמך/ת ולרישום ב"פנקס האחיותלתואר אח/ו

 
 תנאי מעבר משנה א'  לשנה ב'

אישור מלשכת הבריאות על ביצוע  ,על הסטודנט מוטלת האחריות להציג עד סוף השנה הראשונה ללימודיו בחוג
 חיסונים בהתאם לנוהל החיסונים של משרד הבריאות. 

 .סטודנט שלא יציג אישור לא יוכל להמשיך את לימודיו לשנה ב' בחוג
 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'
 .רמת פטור באנגלית

 
 תנאי מעבר משנה לשנה
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 .עמידה בקורסי הקדם הנדרשים
 

 תכנית הלימודים
 כנית הלימודים(ו)ייתכנו שינויים בת

 

 שנה א'
 

 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
 60 2 2 כימיה כללית וכימיה אורגנית 18065
 השלים/לא השלים 0 2 תרגיל-אורגניתכימיה כללית וכימיה  18065
 60 8 8 שנתי -מבוא לגוף האדם -אנטומיה ופיזיולוגיה 18073
 60 2 2 מבנה ופעילות -התא 18011
 60 3 3 מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  של הבריאות 18075
 60 2 2 קריאה, חשיבה וכתיבה מדעית 18025
 60 2 2 מבוא לסיעוד וקידום בריאות 18014
 60 2 2 מבוא לפסיכולוגיה 18004
 60 1.5 1.5 סיעוד במצבי חירום 18062
 60 2 2 תזונה קלינית והיבטים של קידום בריאות 18021
 60 2 2 פרקים בפיזיולוגיה של גוף האדם 18074
 60 2 2 ביוכימיה ומנגנוני ויסות 18066
 60 2 2 פסיכולוגיה התפתחותית 18024
 60 3 3 למיומנויות בין אישיותמבוא  18043
 60 2 2 פתולוגיה 18022
 60 3 3 שיטות מחקר איכותניות 18069
 60 4 4 מיקרוביולוגיה רפואית 18019
 60 2 2 גנטיקה 18023
 60 2 2 עקרונות הסיעוד הקליני א' 18048
 60 1 1 היבטים אתיים בסיעוד וקידום בריאות 18016
ובמערכת הבריאות סדנא לסובלנות ברשת  18085

 במרחב הלימודים המשותף בקמפוס
 השלים/לא השלים - -

  47.5 549.  סה"כ
 
 

 שנה ב'
 

 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי מהיבט  18020

 )קורס שנתי(1חלק -קליני וקידום בריאות
6 6 60 

התנסות -מיומנויות בין אישיות והריאיון הקליני 18067
 קלינית )קורס שנתי(

4 0 60 

 60 4 4 עקרונות הסיעוד הקליני ב' )קורס שנתי( 18049
 60 6 6 שנתי   -פרמקולוגיה  18027
היבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר מהיבט  18076

 1חלק -קליני וקידום בריאות
4 4 60 

קלינית ניתוח אירועים בסיעוד פנימי סדנא בחשיבה  18082
 1חלק  -וכירורגי

2 2 60 

היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט  18031
 1חלק -קליני וקידום בריאות

5 5 60 

 60 2 2 אפידמיולוגיה 18028
וגריאטריה וקידום  הבגרונטולוגיהיבטים נבחרים  18040

 בריאות בזקנה
2 2 60 

מיומנויות אישיות לקידום בריאות והדרכת פיתוח  18072
 מטופלים

2 2 60 

 60 2 2 מבוא לשיטות מחקר 18006
סדנא בחשיבה קלינית ניתוח אירועים בסיעוד פנימי  18083

 2חלק  -וכירורגי
2 2 60 
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היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט  18032
 2חלק -קליני וקידום בריאות

4 4 60 

היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט  18033
 3חלק -קליני וקידום בריאות

4 4 60 

היבטים נבחרים בסיעוד האשה מהיבט קליני וקידום  18035
 -בריאות

 1חלק 

3 3 60 

היבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר מהיבט  18077
  2חלק  -קליני וקידום בריאות

3 3 60 

  51 55  סה"כ
 

 
 שנה ג'

 
 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

-סיעוד בחברה רב-סמינר רווחה בבריאות וחולי 18070
 תרבותית )קורס שנתי(

6 4 60 

התנסות קלינית )קורס שנתי(-מיומנויות טיפול 18045  4 0 60  
 60 5 5 בריאות הציבור והקהילה ) קורס שנתי(  18081
היבטים נבחרים בסיעוד האשה מהיבט קליני  18036

 2חלק -וקידום בריאות
4 4 60 

היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט  18034
4חלק -קליני וקידום בריאות  

3 3 60 

 60 3 3 רפואה דחופה 18054
היבטים נבחרים בסיעוד בריאות הנפש ופעולות  18053

 לקידום בריאות
5 5 60 

 60  3 3 מבוא לסטטיסטיקה 18005
 השלים/ 0 1 תרגיל-מבוא לסטטיסטיקה 18005

 לא השלים
היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי  18030

  2חלק -מהיבט קליני וקידום בריאות
4.5 4.5 60 

  31.5 38.5  סה"כ

 
 שנה ד'

 
 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

יישומי בקידום בריאות ומחלות סמינר  18058
 כרוניות )קורס שנתי(

6 4 60 

 1 תרגיל מתקדם בשיטות מחקר כמותיות 18078
 

 השלים/לא השלים 0

מיומנויות טיפול וניהול למתקדמים ופיתוח  18046
התנסות קלינית )קורס  -זהות מקצועית

 שנתי(

4 0 60  

מערכות בריאות בארץ ובעולם בעידן  18060
 הגלובליזציה

2 2 60 

 60 2 2 מבוא לכלכלת בריאות 18064
ניהול סיכונים חוק ומשפט בבריאות+ 18061  2 2 60 
 60 3 3  אבטחת איכות, ניהול הטיפול ומבוא למנהל 18084
 60 2 2 סדנא בסוגיות אתיות 18071
 60 2 6 היבטים קליניים נבחרים בסיעוד 18080

)יש לבחור קורס  מיומנויות טיפול מתקדמות 
אחד מתוך הרשימה המפורטת בהמשך 

 השנתון(

2 2 60 

  19 30  סה"כ

 
 



 7 החוג לסיעוד -שנתון תשע"ח

 **ד'-שנים ב' -קלינית כשרהה
 

 ציון מעבר סמסטר שנה נ"ז שם הקורס קוד הקורס
 60 ב ב 0.5 מיומנויות בסיסיות בסיעוד-התנסות קלינית 18299
 60 א ג 2 סיעוד המבוגר הכירורגי-קליניתהתנסות  18300
 60 א ג 1.5 סיעוד המבוגר הפנימי-התנסות קלינית 18301
 60 ב/א ג/ד 1 סיעוד האשה*-התנסות קלינית 18302
 60 ב/א ג/ד 1 סיעוד פסיכיאטרי*-התנסות קלינית 18303
 60 ב/א ג/ד 1 סיעוד הילד*-התנסות קלינית 18304
 60 ב/א ג/ד 1 סיעוד ברפואה דחופה*-קליניתהתנסות  18306
 60 ב/א ג/ד 1.5 סיעוד בקהילה*-התנסות קלינית 18305
 60 ב ד 4.5 אימון מתקדם-התנסות קלינית 18307
    14  סה"כ

 
 ' או בשנה ד' סמסטר א'באו בשנה ג' סמסטר  התנסות זו תתקיים* 

 הקלינית עשויה להתקיים מעבר למועדי הסמסטרים המפורסמים כשרה** הה
 
 

 זע"תשלסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל  -שנה ב'
 

 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי מהיבט  18020

 )קורס שנתי(1חלק -קליני וקידום בריאות
6 6 60 

התנסות קלינית -בין אישיות והריאיון הקלינימיומנויות  18067
 )קורס שנתי(

4 0 60 

 60 4 4 עקרונות הסיעוד הקליני ב' )קורס שנתי( 18049
 60 6 6 שנתי   -פרמקולוגיה  18027
היבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר מהיבט קליני  18076

 1חלק -וקידום בריאות
4 4 60 

אירועים בסיעוד פנימי  סדנא בחשיבה קלינית ניתוח 18082
 1חלק  -וכירורגי

2 2 60 

היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט קליני  18031
 1חלק -וקידום בריאות

5 5 60 

 60 2 2 אפידמיולוגיה 18028
וגריאטריה וקידום  בגרונטולוגיההיבטים נבחרים  18040

 בריאות בזקנה
2 2 60 

לקידום בריאות והדרכת פיתוח מיומנויות אישיות  18072
 מטופלים

2 2 60 

 60 2 2 מבוא לשיטות מחקר 18006
סדנא בחשיבה קלינית ניתוח אירועים בסיעוד פנימי  18083

 2חלק  -וכירורגי
2 2 60 

היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט קליני  18032
 2חלק -וקידום בריאות

4 4 60 

היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט קליני  18033
 3חלק -וקידום בריאות

4 4 60 

היבטים נבחרים בסיעוד האשה מהיבט קליני וקידום  18035
 -בריאות

 1חלק 

3 3 60 

היבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר מהיבט קליני  18077
  2חלק  -וקידום בריאות

3 3 60 

  51 55  סה"כ
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 ו"עלסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תש -שנה ג'
 

 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
-סיעוד בחברה רב-סמינר רווחה בבריאות וחולי 18070

 תרבותית )קורס שנתי(
6 4 60 

התנסות קלינית )קורס שנתי(-מיומנויות טיפול 18045  4 0 60  
 60 5 5 בריאות הציבור והקהילה ) קורס שנתי(  18081
היבטים נבחרים בסיעוד האשה מהיבט קליני  18036

 2חלק -וקידום בריאות
4 4 60 

 60 3 3 רפואה דחופה 18054
היבטים נבחרים בסיעוד בריאות הנפש ופעולות  18053

 לקידום בריאות
5 5 60 

היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט  18034
4חלק -קליני וקידום בריאות  

3 3 60 

 60 2 3 מבוא לסטטיסטיקה 18005
 השלים/ 0 1 תרגיל-מבוא לסטטיסטיקה 18005

 לא השלים
היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי  18030

  2חלק -מהיבט קליני וקידום בריאות
4.5 4.5 60 

  30.5 38.5  סה"כ

 
 

 ולסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"-התנסות קלינית-ג'שנה 
 

ציון  סמסטר שנה נ"ז שם הקורס קוד הקורס
 מעבר

 60 א ג 2 סיעוד המבוגר הכירורגי-התנסות קלינית 18300
 60 א ג 1.5 סיעוד המבוגר הפנימי-התנסות קלינית 18301
 60 ב/א ג/ד 1 סיעוד האשה*-התנסות קלינית 18302
 60 ב/א ג/ד 1 סיעוד פסיכיאטרי*-התנסות קלינית 18303
 60 ב/א ג/ד 1 סיעוד הילד*-התנסות קלינית 18304
 60 ב/א ג/ד 1 סיעוד ברפואה דחופה*-התנסות קלינית 18306
 60 ב/א ג/ד 1.5 סיעוד בקהילה*-התנסות קלינית 18305

 
 זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב' או בשנה ד' סמסטר א' * התנסות

 ** ההתנסות הקלינית עשויה להתקיים מעבר למועדי הסמסטרים המפורסמים
 
 

 ה"עתשלסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל  -שנה ד'
 

 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
סמינר יישומי בקידום בריאות ומחלות כרוניות  18058

 )קורס שנתי(
6 4 60 

 1 תרגיל מתקדם בשיטות מחקר כמותיות 18078
 

 השלים/לא השלים 0

מיומנויות טיפול וניהול למתקדמים ופיתוח זהות  18046
התנסות קלינית )קורס שנתי( -מקצועית  

4 0 60  

מערכות בריאות בארץ ובעולם בעידן  18060
 הגלובליזציה

2 2 60 

 60 2 2 מבוא לכלכלת בריאות 18064
ניהול סיכונים חוק ומשפט בבריאות+ 18061  2 2 60 
 60 3 3  אבטחת איכות, ניהול הטיפול ומבוא למנהל 18084
 60 2 2 סדנא בסוגיות אתיות 18071

)יש לבחור קורס אחד  מיומנויות טיפול מתקדמות -
 מתוך הרשימה המפורטת בהמשך השנתון(

2 2 60 

 60 2 6 בסיעודהיבטים קליניים נבחרים  18080
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  19 30  סה"כ

 
 

 התשע"לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל -התנסות קלינית-שנה ד'
 

 ציון מעבר סמסטר שנה נ"ז שם הקורס קוד הקורס
 60 א ד 1 *סיעוד האשה-התנסות קלינית 18302
 60 א ד 1 *סיעוד פסיכיאטרי-התנסות קלינית 18303
 60 א ד 1 סיעוד הילד*-התנסות קלינית 18304
 60 א ד 1 סיעוד ברפואה דחופה*-התנסות קלינית 18306
 60 א ד 1.5 סיעוד בקהילה*-התנסות קלינית 18305
 60 ב ד 4.5 אימון מתקדם-התנסות קלינית 18307

 
 

  ו* למי שלא עשה את ההתנסות בשנה ג' תשע"
 .להתקיים מעבר למועדי הסמסטרים המפורסמים** ההתנסות הקלינית עשויה 

 
 

 פירוט ותקצירי הקורסים
 

 <<שנה א'
 

 מבוא לגוף האדם - אנטומיה ופיזיולוגיה
איברים ומערכות הפועלות  גוף האדם הוא מבנה מדהים המורכב ממיליונים של תאים המאורגנים ברקמות,

האדם )הגוף שלך(, ולהראות שאפשר להבין  כיחידה אחת. במהלך קורס זה אנסה להציג ולהכיר לך את גוף 
אותו למרות מורכבותו. בקורס נלמד באופן יסודי את מבנה ותפקוד התא הבודד, כבסיס להבנת הרקמות השונות 
הבונות את אברי הגוף. הקורס יעסוק בלימוד המבנה, מיקום והיחסים השוררים בין אברי הגוף השונים. זאת 

מתיימר להקיף  הקורס אינו מצבים פיזיולוגיים ובהתפתחות תהליכים פתולוגיים.לצורך הבנת דרך פעולת הגוף ב
ללמד את ו בסיס מוצק במבנה גוף האדם סטודנטיםלתת ל אלא וללמד את כל מה שידוע על מבנה גוף האדם
 .השפה בה אנו משתמשים לתיאור גוף האדם

 60נ"ז / ש' /  8שש"ס /  8
 08:30-11:45 ג' :ב' +סמסטר א' מירב יוגבד"ר  18073ש'  
 08:30-11:45' אסמסטר ב': , 12:15-15:45' הסמסטר א':  מירב יוגבד"ר  18073ש'  

 

 סובלנות ברשת
להעלות לתודעה את תופעות המתח הרב והבין תרבותי וליצור מרחבי שיח, הבנה ודרכי תגובה מטרת הסדנא 

במרחב הלימודים המשותף בתחום הקמפוס כמו גם בתחום הרשתות החברתיות. באופן אופרטיבי להגיע למצב 
 ות.בחוג לסיעוד וברשתות החברתיבקמפוס המכללה, של הפחתה ניכרת בתגובות מתלהמות בשיח החברתי 

בין חברי הקבוצה כמודל ליחסים, סובלנות והבנה של מגוון התרבויות והדתות במערכת  בסדנא תתקיים היכרות
  הבריאות ובחברה הישראלית.

 עובר' / סדנ"ז /  0שש"ס /  0
בהתאם  16:15-19:00, סמס' ב': א' 16:15-17:45סמס' א': ב'  דינור-גב' עינת אחיטוב 18085ש'  

 (05.09.17 -)מעודכן נכון ל שיפורסמו בסילבוסלתאריכים 

בהתאם  16:15-19:00סמס' ב': א' , 16:15-17:45סמס' א': ב'  דינור-גב' עינת אחיטוב 18085ש'  
 (05.09.17 -)מעודכן נכון ל לתאריכים שיפורסמו בסילבוס

בהתאם  16:15-19:00סמס' ב': א' , 16:15-17:45סמס' א': ב'  דינור-גב' עינת אחיטוב 18085ש'  
 (05.09.17 -)מעודכן נכון ל לתאריכים שיפורסמו בסילבוס

בהתאם  16:15-19:00א' , סמס' ב': 16:15-17:45 'הסמס' א':  דינור-גב' עינת אחיטוב 18085ש'  
 (05.09.17 -)מעודכן נכון ל לתאריכים שיפורסמו בסילבוס

בהתאם  16:15-19:00, סמס' ב': א' 16:15-17:45' ה סמס' א':  דינור-גב' עינת אחיטוב 18085ש'  
 (05.09.17 -)מעודכן נכון ל לתאריכים שיפורסמו בסילבוס

בהתאם  16:15-19:00, סמס' ב': א' 16:15-17:45' הסמס' א':  דינור-גב' עינת אחיטוב 18085ש'  
 (05.09.17 -)מעודכן נכון ל לתאריכים שיפורסמו בסילבוס
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 ואנתרופולוגיה של הבריאותמבוא לסוציולוגיה 
תרבותית. -קורס זה יציג תיאוריות ומושגים מרכזיים משתי דיסציפלינות: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית

כגון חיברות, סטייה, ארגונים, ריבוד, מערכות משמעות. הקורס  באמצעות דיון בתיאוריות ובמושגים יידונו סוגיות
משמעויות חברתיות ותרבותיות של בריאות וחולי לאור המושגים והתיאוריות ישים דגש מיוחד על דיון בבחינות 

 . ההרצאות ילוו בסרטים אתנוגראפיים אשר מטרתם להמחיש ולהרחיב בתחום שיילמדו בקורס.
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 18055, 18002, 18000ז: 
 09:15-11:45 'ב ד"ר דניאלה אריאלי 18075א'  
 09:15-11:45 'ג סקורקוביץ' גב' יעל 18075א'  

 

 כימיה כללית וכימיה אורגנית
הקורס יקנה ידע והבנה בסיסיים הרלוונטיים לסיעוד, בכימיה כללית ובכימיה אורגנית. הקורס יכלול: מושגים 
בסיסיים בכימיה, מבנה האטום, טבלה מחזורית, קשרים כימיים, תגובות כימיות, איזוטופים ושימושם ברפואה. 

 ה ואוסמוזה בגוף האדם. תרכובות, חומצות ובסיסים, תמיסות וריכוזי תמיסות, תהליכי דיפוזי
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45 ב' ד"ר הגר הרדוף 18065א'  
  14:15-15:45 ב' ד"ר הגר הרדוף 18065א'  

 

 תרגיל  -כימיה כללית וכימיה אורגנית
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
  14:15-15:45 'ג מר גיא אברהמי 18065א'  
 14:15-15:45 ב' מר דניאל שלזינגר 18065א'  
 16:15-17:45 ב' מר גיא אברהמי 18065א'  
  16:15-17:45 ב' מר דניאל שלזינגר 18065א'  

 
   מבוא לפסיכולוגיה

 מחקר גישות ודרכי תיאוריות הסטודנטים יכירו הקורס במסגרת .בפסיכולוגיה בסיסי ידע לתלמידים יקנה הקורס
גישות היסטוריות ומודרניות בפסיכולוגיה, למידה, חישה,  הבאים: הנושאים את יסקר בפסיכולוגיה. הקורס
 אישיות, מצבי תודעה, השפעה חברתית, עמדות וייחוסים, מצבי דחק וטראומה, תיאוריות  ,תפיסה וקשב, זיכרון

 .ופסיכותרפיה פסיכופתולוגיה
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45 ' ב ד"ר אפרת בראל 18004א'  
 12:15-13:45 'ב ד"ר אפרת בראל 18004א'  

 
   קריאה, חשיבה וכתיבה מדעית

מטרתו המרכזית של הקורס היא לתת לסטודנטים כלים לכתיבת עבודות מדעיות, תוך הכרת כללי הכתיבה 
וכללי הציטוט והכרה של מאגרי מידע הקיימים. במהלך הקורס ילמדו יסודות הכתיבה המדעית באמצעות 

-ביקורתית של מאמרים מתחומים שונים, ניתוח המבנה הבסיסי של הצגת חומר מדעי בכתביוחשיבה  קריאת
 עת ותרגול חיפוש וכתיבת מאמרים.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45 'ב גב' אורית שמיר בלדרמן 18025 א' 
   14:15-15:45 'ב אסנת רוזנרגב'  18025 א' 
 08:30-10:00 'ה בלדרמן-שמירגב' אורית  18025 א' 
  08:30-10:00 ה' גב' מיכל שמיר 18025 א' 

 
 מבוא לסיעוד וקדום בריאות

אדם, סביבה, בריאות וסיעוד באמצעות -הקורס יקנה ידע במושגי היסוד של השקפות העולם המקצועי בסיעוד
תודגש מחויבות הסיעוד הוראת המושגים בריאות ומחלה, העצמה, התנהגות בריאותית ותפיסות בריאות, 

 לקידום בריאות.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45 ג' ד"ר כרמית סטרן 18014א'  
 16:15-17:45 ג' ד"ר כרמית סטרן 18014א'  

 
 סיעוד במצבי חרום

כוויות הקורס יקנה ידע במתן עזרה ראשונה במצבי חירום כמו: החייאה, טיפול בפצוע, שברים, הלם, חבלות גב, 
ופגיעות מבעלי חיים. החלק העיוני של הקורס נלמד בצורה מתוקשבת באמצעות לומדה שמסייעת לסטודנט 

 ללמוד בצורה יעילה, את התרגול המעשי הסטודנט יבצע על בובות סימולציה להחייאה.
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 60נ"ז / ש' /  1.5שש"ס /  1.5
  שיעור פרונטלי. - 20.12.17, 25.10.17בתאריכים:  10:00-12:00' ד  גב' נגה שובל, 18062א' 

 29.11.17/  22.11.17בתאריך:  08:30-15:30' ד: מעשי תרגול
  שיעור פרונטלי. -7.12.172, 7.11.11בתאריכים:  12:00-10:00ד'   גב' נגה שובל, 18062א' 

 7.12.131/  7.12.16בתאריך:  15:30-08:30: ד' מעשי תרגול
 

     פתולוגיה
תהליכי -והפתוגנזה של מחלות. נושאי הקורס: פתולוגיה כללית מתמקד בתהליכי הפתופיזיולוגיה הקורס

הסתגלות של התא, נזק תאי ומות תאי, מחלות איסכמיות, הפרעות המודינמיות, תהליכי דלקת אקוטית וכרונית, 
 ומנגנוני ריפוי. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00 ה' סימון -מיטל שבתד"ר  18022א'  
 10:15-11:45 ה' סימון-ד"ר מיטל שבת 18022א'  

 
 תזונה קלינית והיבטים של קידום בריאות      

, )פחמימות, שומנים, חלבונים ויטמינים, מינרלים ומים( כיבים העיקריים של המזוןהקורס יעסוק בהכרת המר
המזון, סימון תזונתי  תבמעגל  החיים )קצובה מומלצת, פירמיד בהכרת עקרונות התזונה הנכונה  לאדם הבריא

במעגל החיים(, התייחסות לטיפול התזונתי במצבי חולי )השמנה, הפרעות אכילה, סוכרת מחלות  םצרכים מיוחדי
הזנות מיוחדות(, יושם דגש על תפקיד הדיאטנית, והאחות בטיפול  לב, מחלות כליה, מחלת מערכת העיכול,

אחות כחלק מצוות מטפל רב מקצועי, העשרת הידע  בתחום קידום אורח חיים  -על הקשר דיאטנית התזונתי ו
 )תזונה ופעילות גופנית( והתאמתם לאוכלוסייה.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45 ה' זיידןיונס ד"ר נוהא  18021א'  
 12:15-13:45 ה' זיידןיונס ד"ר נוהא  18021א'  

 

 ופעילותמבנה -התא
הקורס נועד להקנות ידע והבנה על מבנה התא, חשיבותו ותפקודו. הקורס יכלול: סוגי התאים החיים, הרכב 

תאי מערכת החיסון  התא; האברונים בתא ותפקידם, קרום התא והעברת חומרים דרכו, מחזור התא וחלוקתו,
 ותפקידם.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 ה' ד"ר הגר הרדוף 18011א'  
 16:15-17:45 ה' ד"ר הגר הרדוף 18011א'  

 

 פרקים בפיזיולוגיה של גוף האדם 
הקורס הוא קורס המשך למבוא לגוף האדם, בו ניתן הבסיס הנדרש להבנת הגוף. בקורס זה נעסוק במערכות 

המערכות השונות, ונראה השונות המוציאות לפועל את תפקודי הגוף. נבין את המנגנונים העומדים בבסיס פעולת 
 כיצד הגוף פועל כיחידה אחת אינטגרטיבית.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18013ז: 
   18011, 18065ציון עובר בסמסטר א',  -18073ק: 

 12:15-13:45 א' סימון-מיטל שבתד"ר  18074ב'  
 14:15-15:45 'א סימון-מיטל שבתד"ר  18074ב'  

 
    גנטיקה

יסודות של הגנטיקה הקלאסית ונפתח צוהר לחידושים מרחיקי הלכת בתחום הגנטיקה המודרנית. בקורס נלמד 
אוטוזומלית, תאחיזה למין, דומיננטית, ) נתמקד במבנה החומר הגנטי, שינויים כרומוזומליים, צורות תורשה

 .רצסיבית, תורשה לא מנדלית( וייעוץ גנטי
  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ציון עובר בסמסטר א' -18073, 18065 ,18011 ק:

 12:15-13:45 א'  גב' חן גפני 18023' ב 
 14:15-15:45 'א  גב' חן גפני 18023' ב 

 

 א'   עקרונות הסיעוד הקליני
הקורס מקנה לסטודנטים את הבסיס לפיתוח חשיבה קלינית בסיעוד, האומדן הגופני. במהלך הקורס ילמדו 

תרגול מיומנויות האומדן  הסטודנטים בכיתה את עקרונות האומדן, טכניקות הבדיקה, הממצאים ומשמעותם.
   .מהלימוד בקורס זה  הגופני יתקיים במרכז הסימולציה. התרגול הוא חלק בלתי נפרד

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   18065, 18014, 18011ציון עובר בסמסטר א',  -18073ק: 
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 18:00-19:30 ג' ד"ר אורית אלדר 18048ב' 
 18:00-19:30 ג' הוכוולד-גב' ענבל הלוי 18048ב' 
  18:00-19:30 ג' ג'יזל גרין ד"ר 18048ב' 
 18:00-19:30 ג' גב' אלהאם חאכו 18048ב' 
  18:00-19:30 ג' אירנה אפלגב'  18048ב' 

 
 ביוכימיה ומנגנוני וויסות

הקורס יקנה ידע והבנה בסיסיים הרלוונטיים לסיעוד בביוכימיה ומנגנוני וויסות הקיימים בגוף. בקורס ילמדו  
מבנה ותפקיד, מבנה שומנים וקבוצות -מבנה ותפקיד, אנזימים-הכרת חלבונים-מושגים בסיסיים בביוכימיה

רה על מצב זה ומנגנונים והכרת מצב הומיאוסטאזיס בגוף, הבקרות המופעלות לשמי-סוכרים ותפקידם
 פיסיולוגים לוויסות ושמירה על מדדים יציבים בגוף כמו: טמפרטורה, מים, אלקטרוליטים, רמת גלוקוז. 

 מבנה ופעילות.-תנאי קדם לקורס: ציון עובר בקורס כימיה כללית ואורגנית, ציון עובר בקורס התא
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 18065ק: 
 10:15-11:45 ב' הרדוףד"ר הגר  18066ב'  
 12:15-13:45 ב' ד"ר הגר  הרדוף 18066ב'  

 

  פסיכולוגיה התפתחותית
מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד והבנה בסיסית של תהליכים התפתחותיים לאורך כל מעגל החיים: 
מהתקופה הקדם לידתית ועד הזקנה. הקורס יציג גישות תיאורטיות והסברים של התפתחות הפסיכולוגית 

התפתחות חברתית, התפתחות קוגניטיבית, -בתחומים השונים כמו התפתחות האישיות, התפתחות רגשית
פיזיולוגיים של התפתחות הפרט. נדון בהגדרות בסיסיות ומורכבות -מוסרית, התפתחות השפה, והיבטים פסיכו

של התפתחות, בתפיסה התפתחותית, נורמות התפתחותיות, היסטוריית המחקר והפרקטיקה בתחום, והכרות 
 התפתחותיים.  עם מודלים התפתחותיים. בנוסף, נתמקד בלימוד שיטות מחקר ומערכי מחקר

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18004ק: 
 10:15-11:45'  ג  גדיר זרייקד"ר   18024ב' 
 12:15-13:45'  ג  גדיר זרייקד"ר   18024ב' 

 
                  היבטים אתיים בסיעוד וקידום בריאות

והמשפטיים של הטיפול הרפואי הקורס דן בדילמות הנובעות מתחום הרפואה והסיעוד, והנוגעות בפנים האתיים 
והסיעודי. במסגרת הקורס נעסוק בדילמות בתחילת החיים, בסופם ובדילמות הקשורות להקצאת משאבים, 

 ניסויים רפואיים ועוד.
 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  1

 )פעם בשבועיים(14:15-15:45 ב' גב' ליאלי מסאלחה 18016ב' 
 )פעם בשבועיים( 14:15-15:45 ב' גב' ליאלי מסאלחה 18016ב' 
 

   מיקרוביולוגיה רפואית
הקורס יקנה ידע בסיסי במיקרוביולוגיה קלינית: מיקרואורגניזמים גורמי מחלות; חיידקים, נגיפים, פטריות 
ופרזיטים.  אופן הדבקה, שיטות גילוי במעבדה ומניעה. בקורס ילמדו נושאים כלליים כמו; פלורה רגילה של 

 השונים בגוף האדם, אופן הפעולה של המערכת החיסונית, מבנה ומטבוליזם של התא החיידקי.האתרים 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

    18011ציון עובר בסמסטר א', - 18073ק: 
 16:00-19:30 ב' ד"ר ראול קולודנר 18019ב'   

 

 מבוא למיומנויות בין אישיות
מיומנויות בין אישיות. התכנים יועברו בסדנא, המשלבת למידה חווייתית, הקורס מהווה מבוא תיאורטי בנושא 

ומאפשרת הכרות אישית ומעמיקה עם הסטודנטים. ילמדו התכנים שעליהם מושתת הקשר הטיפולי: אמפתיה, 
סימפתיה והזדהות, בניית חוזה ויצירת קשר, גבולות בקשר הטיפולי, התמודדות במצבי תלות ותובענות, 

 מטופל ומנגנוני הגנה, העברה והעברה נגדית.התנגדות ה
סטודנט שייכשל בקורסים שנלמדים בסמסטר א' ומהווים תנאי קדם לקורסים בסמסטר ב' ושבגינם יישאר שנה, 

-לא יוכל להתחיל ללמוד את הקורס. בנוסף, קורס זה מהווה קדם לקורס "מיומנויות בין אישיות והריאיון הקליני
 '(. התנסות קלינית" )שנה ב

 60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
 12:15-15:00 ג' גב' רויטל צמרי 18043 ב' 
 12:15-15:00 ג' גב' רבקה אמיר 18043 ב' 
 (13.09.17 -)מעודכן נכון ל 12:15-15:00 ג' מירי מנדלוביץ' מאירגב'  18043 ב' 
 12:15-15:00 ג' ינאי-גב' עינב ברעם 18043 ב' 
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 12:15-15:00 ג' קפוסטין אבישר גב' טניה 18043 ב' 
 12:15-15:00 ג' אביבי-קרן וקשטייןגב'  18043 ב' 
 (05.12.17 -)מעודכן נכון ל 12:15-15:00 ג'  מר עמית לאור 18043 ב' 
 12:15-15:00 ג' אורית נאמן נגורגב'  18043 ב' 
 12:15-15:00 ג' אסנת פלדגב'  18043 ב' 

 

 שיטות מחקר איכותניות
מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את תפיסות העולם, עקרונות היסוד ודרכי הפעולה המרכזיות של 
שיטות המחקר האיכותניות ולהעניק לסטודנטים כלים ומיומנויות שנדרשים לעריכת מחקר איכותני. בקורס יודגש 

ה והמשמעות של בריאות החול-המחקר הנרטיבי, כמסגרת מושגית ומחקרית המסייעת לפיתוח ראית האחר
 ומחלה בחייו. 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 09:15-11:45 ג' דניאלה אריאליד"ר  18069ב'  
 15:15-17:45 ג' ד"ר דניאלה אריאלי 18069ב'  
 09:15-11:45 ג' גב' רינת זר 18069ב'  
 (31.01.18 -)מעודכן נכון ל 15:15-17:45 ג' רינת זרגב'  18069ב'  

 

 במרכז הסימולציה תרגול
במסגרת הקורס "עקרונות הסיעוד הקליני א'" נדרשים הסטודנטים לתרגל במרכז הסימולציה את מיומנויות 

 האומדן הגופני. התרגול יתקיים בשתי משמרות, בוקר וערב.
   18065, 18014, 18011ציון עובר בסמסטר א',  -18073ק: 

 בתאריכים שיפורסמו באתר הקורסאחת לשבועיים  08:00-14:00 ד' 18204ב'  
 אחת לשבועיים בתאריכים שיפורסמו באתר הקורס 08:00-14:00 ד' 18204ב'  

 שישי וםבי יתקיימו מספר ימי סימולציהן ותכי*י
 
 

 <<שנה ב'
 

     פרמקולוגיה  
והשפעתן, תופעות במסגרת הקורס יכיר הסטודנט את קבוצות הפרמקולוגיות השונות התוויותיהן, דרכי פעולתן 

הלוואי אינטראקציה בין תרופתית, שימוש בהריון ובהנקה, צורות מתן והכנת התרופות, דרכי הספיגה המטבוליזם 
וההפרשה. הקורס יקיף את קבוצות הפרמקולוגיות הנפוצות בארץ ויוצג בפני הסטודנטים על פי השפעתן על 

ווסקולארית, למערכת העיכול, מערכת העצבים, -רדיותרופות למערכת הק-מערכות הגוף ומחלות השונות, כגון
תרופות המשפיעות על מטבוליזם תרופות לסרטן,  ווירליים, נוגדי פטריות ושחפת,-נשימה, אנטיביוטיקה, אנטי

 ועוד.
 60נ"ז / ש' /  6שש"ס /  6

    18066, 18019, 18074, 18073ק: 
 12:15-13:45ס' ב': א' סמ 08:30-11:45סמס' א': א'  ד"ר מירב יוגב 18027ש' 
 14:15-15:45סמס' ב': א'  12:15-15:45סמס' א': א'  ד"ר מירב יוגב 18027ש' 
 

   ב' עקרונות הסיעוד הקליני
קורס שנתי  שמטרתו להקנות  ידע והבנה של עקרונות הטיפול הסיעודי. נושאי הקורס הם: מניעת העברת 
זיהומים, טיפול אישי במטופל, מתן תרופות וחשבון רפואי, מתן חמצן, אינהלציה, ושאיבת הפרשות מדרכי 

ת וטיפול בצנתר לשלפוחית הנשימה, פתיחת וריד ולקיחת דם, מאזן נוזלים ואלקטרוליטים ומתן נוזלים, החדר
השתן, הטיפול בנפרוסטומי, החדרת זונדה, טיפול בזונדה ובגסטרוסטום, מתן דם, הטיפול בווריד מרכזי, חוקן, 

 הוצאת אבני צואה, הטיפול בסטומה. 
 במסגרת הקורס יתקיים תרגול במרכז הסימולציה אשר מהווה חלק בלתי נפרד  מהלימודים בקורס זה. 

 60"ז / ש' / נ 4שש"ס /  4
    18016, 18048, 18022, 18066, 18019, 18074, 18073ק: 

 14:15-15:45 ג' ד"ר אורית אלדר 18049ש'  
 (06.02.18 -)מעודכן נכון ל 14:15-15:45 ג' ד"ר נסרה אדלבי 18049ש'  

 

 תרגול במרכז הסימולציה 
" נדרשים הסטודנטים 1ו"כירורגיה  1+2הפנימי "במסגרת הקורסים "עקרונות הסיעוד הקליני ב'", "סיעוד המבוגר 

 . התרגול יתקיים בשתי משמרות, בוקר וערב.הקליני לתרגל במרכז הסימולציה את עקרונות הטיפול הסיעודי
 ,18043, 18016, 18074 ,18073 ,18048, 18204  -סמסטר א' ק:

 בסמסטר א' בקורסים הבאים:  ציון עוברהשלמת התרגול של סמסטר א',  ,18031 ,18082 -סמסטר ב'    
18049, 18067 ,18020 ,18027  
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 תכנית התרגולים ופירוט התאריכים באתר הקורס 08:00-14:00 ב' 18205ש' 
 תכנית התרגולים ופירוט התאריכים באתר הקורס 14:30-20:30 ב' 18205ש' 
 תכנית התרגולים ופירוט התאריכים באתר הקורס 08:00-14:00 ה' 18205ש' 

 *יתכנו מספר ימי סימולציה בימי שישי
 

    התנסות קלינית -איון הקליניימיומנויות בין אישיות והר
קורס שנתי המשלב הקניית ידע תיאורטי בהיבטים שונים של הקשר הטיפולי, ויישומו בהתנסות במסגרת 

איון יטכניקות תגובה, סגירת הרההתנסות הקלינית. ילמדו מיומנויות ראיון )קביעת מסגרת וחוזה, סוגי שאלות, 
וסיכומו( ואנמנזה סיעודית מורחבת. באמצעותה ובאמצעות המפגש הבין אישי הסטודנט ילמד לגבש הבנות על 

 3-צרכי האדם הן בהיבט הרגשי והן בהיבט הסיעודי. במהלך הקורס יצור הסטודנט קשר עם מטופל המורכב מ
 ו צרכיו הטיפוליים של המרואיין. מפגשים, ובו תילקח אנמנזה סיעודית, ויוגדר

איון, והעקרונות עליהם מושתת הקשר הטיפולי, תוך הבנת יההתמקדות תהיה ביישום מיומנויות הר בסמסטר א'
איון בבתי יעולמם התוך אישי והבין אישי של המרואיין והסטודנט. בסופו של הסמסטר יבצע הסטודנט את הר

     אבות בקהילה.
איון שביצע, ותהליך הלמידה יתמקד בפיתוח יכולות התבוננות על יכל סטודנט יציג בכיתה את הר בסמסטר ב'

סיעודיים וההיבטים הרגשיים והבין אישיים. יושם -צרכי המרואיין מנקודת ראות המשלבת בין ההיבטים הקליניים
התנסות הקלינית של שנה דגש על המפגש של עולמו הרגשי של הסטודנט עם המרואיין. קורס זה מהווה קדם ל

 ג'.
    60נ"ז / סד' /  0שש"ס /  4

 18043ק: 
 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ טליה טפליצקיגב' רויטל צמרי וגב'  18067ש' 
 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ מסאלחהגב' רבקה אמיר וגב' ליאלי  18067ש' 
 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ  אסנת פלד וגב' נטלי קצמןגב'  18067ש' 
 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ וגב' עדן צוקר מור-הלל בנימיניגב'  18067ש' 

 (13.09.17 -)מעודכן נכון ל

 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ יאנה לויןיעל אוהד בלנק וגב' גב'  18067ש' 
אירנה אביבי וגב' -קרן וקשטייןגב'  18067ש' 

 אפל
 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ

וורה וגב'  מאיר-מנדלוביץמירי גב'  18067ש' 
  טורגנסקי

 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ

אלה לפידות וגב' -שיבולת פלגגב'  18067ש' 
 קורן

 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ

 08:30-11:00' ב': ג' ססמ 08:30-10:00' א': ג' ססמ נעמי דורוןהגר קורן וגב' גב'  18067ש' 
 

 1חלק -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי מהיבט קליני וקידום בריאות
מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגר העובר התערבות כירורגית. בקורס יושם דגש  קורס שנתי המלמד את

על גורמי הסיכון להתפתחות מצבים הדורשים התערבות כירורגית, קבוצות בסיכון, סיכוני ההרדמה והניתוח 
חולה לניתוח, ופעולות מקדמות בריאות לפני ואחרי התערבות כירורגית. נושאי הקורס הם: טיפול בפצעים, הכנת 

חדר ניתוח, ההרדמה, הטיפול והניתור לאחר ניתוח, כירורגיה פלסטית בהדגשת הטיפול הסיעודי בגידולים בשד, 
 של מערכת העיכול, אורתופדיה ואורולוגיה. ובכוויות, כירורגיה

  60נ"ז / ש' /  6שש"ס /  6
   18016, 18048, 18022, 18066, 18019, 18074, 18073ק: 

  גב' עיסא האלה, גב' קוגן נטליה, מר רוזן דני, גב' סימה שרון גרוסמן )מרצה ומרכזת הקורס( 18020ש' 
  )בהתאם לתאריכים שיפורסמו בסילבוס הקורס(, 16:15:19:00  ד'או  16:15-19:00א' ' א': ססמ
 14:15-17:00'  ד' ב': ססמ
 

       היבטים נבחרים בגרונטולוגיה וגריאטריה וקידום בריאות בזקנה 
פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים וכלכליים אוניברסליים ומקומיים של -הקורס יקנה ידע בהיבטים ביולוגיים

שינויים -פיזיולוגי-בהיבט הביולוגי. הנושאים העיקריים הנם: ICF -תופעת ההזדקנות באמצעות מודל ה
אובדן, הקשיש ומשפחתו ואיכות -בהיבט הפסיכולוגיבריאות וחולי וקידום בריאות בזקנה, -פיזיולוגיים בזקנה

מערכת השירותים לקשיש באשפוז ובקהילה, מדיניות בריאות וזקנה בארץ -בהיבט החברתי והכלכלי חייהם,
 והמדינה. הקשיש, משפחתו ובעולם. יושם דגש על אספקטים סיעודיים בהקשר של

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18075, 18074 ,18073 ק:

 10:15-11:45 א' ד"ר דפנה הלפרין ד"ר רחל שוורצמן,  18040א'  
  13:00-14:30 א' ד"ר דפנה הלפריןד"ר רחל שוורצמן,  18040א'  
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 פיתוח מיומנויות אישיות לקידום בריאות והדרכת מטופלים
 בריאות ולמידה ותרגול של עקרונות,  מסכנות עצמית לנוכחות הרגלים והתנהגויות סדנא המשלבת פיתוח מודעות

 שיטות ואמצעים להדרכת מטופלים על רצף בריאות וחולי בגילאים שונים. 
באמצעות מודלים מושגיים ינתחו הסטודנטים את הרגלי הבריאות של עצמם, יזהו גורמים מעכבים 

ויבצעו הדרכה על פי התכנון.  התערבות המתבססת על העצמה וחינוך לבריאות בריאות, יציעו תכנית ומקדמי
מחויבות הסיעוד להדרכת מטופלים, היבטים אתיים תפקיד הסיעוד בקידום בריאות,  כמו כן, ידונו הנושאים:

 וחוקיים הקשורים להדרכה, עקרונות, שיטות ואמצעים של הדרכה, הערכת תהליכים ותוצאות.
 60ז / סד' / נ" 2שש"ס /  2

 18016, 18014ק: 
 10:15-11:45 ג' ד"ר עפרה הלפרין 18072א'  
 10:15-11:45 ג' ד"ר אורית אלדר 18072א'  
 10:15-11:45 ג' ד"ר סמירה עוביד 18072א'  
 10:15-11:45 ג' גב' טלי אבוטבול 18072א'  
 10:15-11:45 ג' גב' אירנה אפל 18072א'  

 

 1חלק -ניתוח אירועים בסיעוד פנימי וכירורגי -סדנא בחשיבה קלינית
שמטרתה לפתח את החשיבה ומיומנות בסמסטר ב'(   2בסמסטר א' וחלק  1שנלמדת בשני חלקים )חלק סדנא 

קבלת ההחלטות בקליניקה באמצעות למידה עצמית מודרכת, ניתוח ודיון מונחים בכיתה של מצבים מדמי 
 מציאות.   

 60 נ"ז /  ס' /  2שש"ס /  2
 18068ז:

  18016, 18048, 18022, 18066, 18019, 18074 ,18073ק: 

 
  1חלק -היבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר מהיבט קליני וקידום בריאות

הקורס יקנה ידע על מצבי בריאות ומחלה בילודים, תינוקות, פעוטים, ילדים ובמתבגרים. הנושאים הנכללים 
בקורס הם: גדילה והתפתחות וגילוי מוקדם של בעיות התפתחות, מניעת מחלות, גילוי מוקדם ואבחון מצבי 

וכרוניים והיבטים כירורגים  מחלה, גישות טיפוליות בילדים, טיפול ותמיכה בילד ובמשפחה במצבים חריפים
 ברפואה ובסיעוד הילד. 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 18066, 18024, 18074, 18073ק: 
   10:15-13:45 'דגב' עיישה נפאפעה עלי סאלח      18076א' 
 

 אפידמיולוגיה
באוכלוסייה והגורמים האפידמיולוגיה הנה תחום מדעי בסיסי המשמש להבנת התפוצה של מחלות ומצבי בריאות 

להן. הקורס יכלול למידת עקרונות האפידמיולוגיה תוך התייחסות למחלות חריפות וכרוניות נבחרות. יושם דגש 
נתונים ופענוחם, שיפור יכולת הקריאה  על מתן כלים לביצוע מחקרים אפידמיולוגים, שיפור יכולת הצגת

בות האפידמיולוגיה ככלי לקבלת החלטות קליניות הביקורתית של מאמרים, חקירת התפרצויות והבנת חשי
   והחלטות בתחום בריאות הציבור.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 ד' ד"ר ג'לאל טרביה 18028א'  
 14:15-15:45 ד' ד"ר שירן בורד 18028א'  

 
  1חלק -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט קליני וקידום בריאות

ילמדו מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגרים במצבי חולי שכיחים של המערכות הקרדיווסקולרית  בקורס
ומערכת הנשימה. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות ודרכי מניעתן, הסימנים והסימפטומים של מצבי 

ת מצב המטופל, לייצובו וההתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמר  מחלה חריפים וכרוניים, דרכי אבחון
ולשיפורו. בהוראה יודגשו התמודדות היחיד ומשפחתו עם מצבי בריאות משתנים והעצמתם באמצעות 

 ההתערבות הדרכתית המכוונת לקבלת החלטות בבריאות וטיפול עצמי.
 60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  5

    18048, 18022, 18066, 18019, 18074 ,18073ק: 
 14:15-19:00' ה  זלאטקיןמר יגאל   18031א' 

 16:15-17:45 ג' ד"ר אורית אלדר 18082א' 

 16:15-17:45 ג' זלאטקיןמר יגאל  18082א' 

 16:15-17:45 ג' גב' אירה בסקין 18082א' 

  16:15-17:45 ג'  גב' ליאלי מסאלחה 18082א' 

 16:15-17:45 ג' נסרה אדלביד"ר  18082א' 

 16:15-17:45 ג' גב' אירנה אפל 18082א' 
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 מיומנויות בסיסיות בסיעוד -התנסות קלינית
התנסות קלינית זו מהווה מפגש ראשון של הסטודנט עם השדה הקליני והמטופל. מטרת ההתנסות הינה לסייע 

במחלקת אשפוז, ללמוד על עקרונות משותפים  סיעודלסטודנט להכיר מקרוב את עולמות התוכן של מקצוע ה
למבנה ארגוני של מחלקת אשפוז, לבצע אומדנים וחלק מהתערבויות סיעודיות בסיסיות, ליצור קשר טיפולי 
ראשוני עם המטופל, לתרגל את תהליך איסוף הנתונים לגבי מצבו של המטופל )רשומה רפואית וסיעודית( ולנתח 

 מכל המקורות בשיטה אינטגרטיבית בהנחיית המדריך.  את הנתונים הקליניים שנאספו
תנאי הקדם להתחלת ההתנסות )בנוסף לקוד הקורס המפורט מטה תחת הסימן "ק"( הינם השלמת כל התרגול 

 בסימולציה של שנה א' ושל סמסטר א' שנה ב'.
  6.3.18, 5.3.18, 4.3.18, 27.2.18, 26.2.18, 25.2.18ההתנסות תתקיים בתאריכים הבאים: 

 06נ"ז /  0.5
     )ציון עובר בסמסטר א'( 18067ק: 
 ימי התנסות(  6) ג'-א'  18299ב' 
 

  3חלק -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט קליני וקידום בריאות
הסובלים במחלת הסרטן, במחלות מערכת הדם בקורס ילמדו מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגרים 

ובממאירות המטולוגית. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות ודרכי מניעתן, הסימנים והסימפטומים , דרכי 
אבחון והתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב החולה, לייצובו, לשיפורו ולתמיכה במצבים חשוכי 

דדות היחיד ומשפחתו עם מצבי בריאות משתנים והעצמתם באמצעות ההתערבות מרפא. בהוראה יודגשו התמו
 הדרכתית המכוונת לקבלת החלטות בבריאות וטיפול עצמי.

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס / 4
 )ציון עובר בסמסטר א'( 18049)ציון עובר בסמסטר א'(,  18027 ,18031 ק:
 זלאטקיןמרכז הקורס: מר יגאל   08:30-11:45  א'סחרוב  גלב מרגב' אירנה בסקין,   18033ב' 
 

 מבוא לשיטות מחקר
הקורס מיועד להקנות מושגי יסוד בשיטות מחקר וכלים בסיסיים לתכנון מחקר וביצועו. הקורס יכלול את 
הנושאים: שלבי המחקר המדעי, סוגי משתנים, סוגי מחקרים, מערכי מחקר, שיטות דגימה, שיטות לאיסוף 

 ומהימנות כלי המחקר. הקורס ילווה בקריאה ביקורתית של מאמרים.נתונים, תוקף 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:15-13:45 א' בלדמן-גב' אורית שמיר 18006ב'  
  14:15-15:45 א' בלדמן-אורית שמירגב'  18006ב'  
 12:15-13:45 א' גב' מיכל שמיר 18006ב'  
  14:15-15:45 א' גב' מיכל שמיר 18006ב'  

 

 2חלק -ניתוח אירועים בסיעוד פנימי וכירורגי -סדנא בחשיבה קלינית
שמטרתה לפתח את החשיבה ומיומנות בסמסטר ב'(   2בסמסטר א' וחלק  1שנלמדת בשני חלקים )חלק סדנא 

קבלת ההחלטות בקליניקה באמצעות למידה עצמית מודרכת, ניתוח ודיון מונחים בכיתה של מצבים מדמי 
 מציאות.   

 60נ"ז /  ס' /   2שש"ס /  2
 18068ז:

 )ציון עובר בסמסטר א'(   18020, 18031,18082ק: 
 16:15-17:45 ג' ד"ר אורית אלדר 18083' ב 
 16:15-17:45 ג' זלאטקיןמר יגאל  18083 'ב 
 16:15-17:45 ג' גב' אירה בסקין 18083' ב 
  16:15-17:45 ג' גב' ליאלי מסאלחה  18083' ב 
 16:15-17:45 ג' נסרה אדלבי ד"ר 18083' ב 
 16:15-17:45 ג' גב' אירנה אפל 18083' ב 

 

 2חלק -וקידום בריאותהיבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר מהיבט קליני 
מתבגר. הקורס יכלול: המשך הרחבת -הקורס יקנה ידע והבנה במצבי בריאות וחולי על רצף הגיל ילוד

התיאורטי במניעה, אבחון, גישות טיפוליות ותמיכה במחלות חריפות וכרוניות, כולל סיעוד הפג והילד  הידע 
בעיות סיעודיות של הילד ומשפחתו, להתערב תוך האונקולוגי. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל לזהות 

 .הפעלת שיקול דעת, ולנקוט בפעילות לקידום בריאות הילד ומשפחתו
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 18076ק: 
 08:30-11:00ד'      טלי לאנגגב'  18077ב' 
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  1חלק -היבטים נבחרים בסיעוד האישה מהיבט קליני וקידום בריאות
בתהליכים פיזיולוגיים, פתולוגיים, חברתיים ונפשיים בחיי האישה במעגל החיים. ידונו מצבים הקורס מתמקד 

הריון, לידה, משכב הלידה, הילוד והפג. יינתן דגש על העצמת האישה לקידום בריאותה, הכרת זכויותיה   כמו:
הסיעודי באישה בקהילה  וקיום אורח חיים בריא. ידע והבנה בנושאים אלה יהוו עבור הסטודנט בסיס לטיפול

 ובמוסדות האשפוז.
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 18066, 18023, 18074, 18073ק: 
 11:15-13:45ד'   ג'יזל גרין ד"ר 18035ב' 
 

  2חלק -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט קליני וקידום בריאות
בלים ממצבי חולי מייצגים באנדוקרינולוגיה, בקורס ילמדו מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגרים הסו

ריאומטולוגיה ואימונולוגיה ומחלות זיהומיות. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות ודרכי מניעתן, הסימנים 
והסימפטומים, דרכי אבחון והתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב החולה. בהוראה יודגשו 

ם מצבי בריאות משתנים והעצמתם באמצעות ההתערבות הדרכתית המכוונת התמודדות היחיד ומשפחתו ע
בנוסף, ילמד נושא הכאב כולל מנגנוני הכאב, עקרונות הטיפול והשפעת  .לקבלת החלטות בבריאות וטיפול עצמי

 הכאב על איכות החיים של המטופל.
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 )ציון עובר בסמסטר א'( 18049, 18031)ציון עובר בסמסטר א'(,  18027ק: 
    14:15-17:45  ה'  זלאטקיןמר יגאל   18032' ב
 
 

 <<שנה ג'
 

 סיעוד המבוגר הכירורגי-התנסות קלינית
, אורתופדיההתנסות קלינית זו מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הכירורגית )כירורגיה כללית, אורולוגיה, 

כירורגית כלי דם, כירורגית חזה, כירורגיה פלסטית ועוד(. מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות טיפול סיעודי 
כירורגית על בסיס ידע וחשיבה קלינית תוך יישום של החומר  התערבותבסיסיות ומתקדמות במטופל מבוגר עם 

 הנלמד בתחום הכירורגיה.
   60נ"ז /  2

. בנוסף לכך, תנאי הקדם להתחלת ההתנסות 18083 ,18027 ,18067,18072, 18020, 18049, 18299ק: 
הינם השלמת כל התרגול הסימולטיבי של שנה ב' וכל הסימולציות אשר מתקיימות לפני תחילת ההתנסות. 

 במידה וזו ההתנסות השנייה בסבב, נדרש ציון עובר בהתנסות המקבילה )סיעוד המבוגר הפנימי(. 
  .שבועות בשני מחזורים 5התנסות: ג', משך -א' 18300א' 
 

 סיעוד המבוגר הפנימי -התנסות קלינית
התנסות קלינית זו מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הפנימית.  מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות טיפול 
סיעודי בסיסיות ומתקדמות במטופל מבוגר עם מחלה פנימית על בסיס ידע וחשיבה קלינית ותוך יישום של 

 .בתחום סיעוד המבוגר הפנימי החומר הנלמד
  60נ"ז /  1.5
בנוסף לכך, תנאי הקדם להתחלת . 18083 ,18027, 18067,18072 ,18034 ,18033, 18049, 18299ק: 

ההתנסות הינם השלמת כל התרגול הסימולטיבי של שנה ב' וכל הסימולציות אשר מתקיימות לפני תחילת 
 יה בסבב, נדרש ציון עובר בהתנסות המקבילה )סיעוד המבוגר הכירורגי(.יהשנההתנסות. במידה וזו ההתנסות 

 .שבועות בשני מחזורים 5ג' , משך התנסות: -א' 18301א' 
רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה *

 של ההתנסות.
 

 קליניתהתנסות  - מיומנויות טיפול
ב', ומטרתו להוות עבור הסטודנטים קבוצת -הקורס מהווה קורס המשך לקורסי מיומנויות בין אישיות משנים א' ו

הדרכה להתנסות הקלינית, הן בהיבט הרגשי של עולמם של המטופל והסטודנט, והן בהיבט הקליני של הטיפול 
אישיות מתקדמות, הנדרשות במפגש עם חולים, בחולה. הסטודנט יכיר ויפתח יכולות ומיומנויות אישיות ובין 

משפחותיהם, מדריכים קליניים ואנשי צוות אחרים. הקורס ילווה את המפגש של הסטודנט עם תהליכים אישיים 
המתעוררים בו בעקבות המפגש עם גורמים אלו. תהליכים אלו יעובדו בתהליך הקבוצתי בכיתה, כשיושם דגש 

ונתינתו, עיבוד תהליכים מקבילים המתרחשים בקבוצה, כמראה לתהליכים  על התהליך הקבוצתי, קבלת משוב
בשדה הקליני. כמו כן, יושם דגש על פיתוח יכולתו של הסטודנט לראייה אינטגרטיבית של המטופל. במהלך 
הקורס יידונו סוגיות נבחרות כגון טיפול בהקשר רב תרבותי, דחייה פיזית המתעוררת במטפל, התמודדות עם 

ות המתעוררת אצל המטופל בעקבות טיפול גופני אינטימי והתמודדות עם המוות מנקודת ראות של המטפל מיני
 והמטופל. קורס זה מהווה קדם להתנסות הקלינית של שנה ד'. 
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   60נ"ז / סד' /  0שש"ס /  4
 18067ק: 
 08:30-10:30 ד' וגב' ליאלי מסאלחהגב' רויטל צמרי  18045ש' 
 08:30-10:30 ד' פרידמן איריתגב' רבקה אמיר וגב' וגב'  18045ש' 
 08:30-10:30 ד' עינב ברעם ינאי וגב' סמירה עלי מוסטפא גב'  18045ש' 
 08:30-10:30 ד' וגב' עדן צוקר קפוסטין אבישר טניהגב'  18045ש' 
 08:30-10:30 ד' יעל אוהד בלנק וגב' אירנה אפלגב'  18045ש' 
 08:30-10:30 ד' אביבי וגב' טליה טפליצקי-וקשטיין קרןגב'  18045ש' 
 08:30-10:30 ד' וגב' אליאן חורי  מאיר-מנדלוביץמירי גב'  18045ש' 
 08:30-10:30 ד' אבישר -לפידות וגב' נועה כספי-שיבולת פלגגב'  18045ש' 
 08:30-10:30 ד' דדון וגב' וורה טורגנסקי-אליס שחרגב'  18045ש' 
 

 בריאות הציבור והקהילה 
בקורס ילמדו תיאוריות, גישות ומיומנויות לאומדן קהילה בהתייחס להכרת משאבים ושירותים תוך מיקוד 

, קבוצות וקהילות. יושם דגש על הבנת צרכי בריאות של קהילות ו קבוצות בסיכון על רצף הבריאות. בפרטים
 מתוך אלו יזהו תחומים לקדום בריאות ויבחנו אסטרטגיות התערבות הולמות לקבוצות סיכון שזהו.  

עם ידע  Community Oriented Primary Health Care (COPC),הקורס משלב ידע תאורטי המבוסס על מודל 
מעשי היבוא לידי ביטוי בתרגול שמטרתו לאבחן קהילה נבחרת תוך אומדן אוכלוסייה, סביבה, בריאות ומשאבים. 
בעקבות האומדן הסטודנטים יזהו בעיות בריאות ותתוכנן להם תכנית התערבות המבוססת על אסטרטגיות של 

 קדום בריאות.
 60נ"ז / ש' / 5שש"ס /  5

 18028, 18024, 18075ק: 
     18051,18052ז: 
 10:45-12:15 ' ב': ד'ססמ 10:45-13:00 'ד' א': ססמ  ד"ר כרמית סטרן ד"ר מיכל מן,  18081ש' 
 10:45-12:15' ב': ד' ססמ 10:45-13:00' א': ד' ססמ ד"ר ג'לאל טרביה 18081ש' 
 10:45-12:15' ב': ד' ססמ 10:45-13:00' א': ד' ססמ ד"ר סמירה עוביד 18081ש' 
 10:45-12:15' ב': ד' ססמ 10:45-13:00' א': ד' ססמ הוכוולד-גב' ענבל הלוי 18081ש' 
 

 תרבותית-סיעוד בחברה רב - סמינר רווחה בבריאות וחולי           
סמינר שנתי שמטרתו הגברת המודעות לשוני תרבותי ולאופנים בהם תרבויות מעצבות את ההתנהגות, 
התפישות והרגשות האנושיים. הסטודנט יתנסה בזיהוי לקוחות כמורים לתרבות שלהם, ירכוש כלים מחקריים 

חלקו הראשון של להערכה תרבותית ובאמצעותם יחקור  אמונות, ערכים ופרקטיקות שמשפיעים על בריאות. ב
 הסמינר ילמדו מושגים ותיאוריות. בחלקו השני יחקרו הסטודנטים היבטים תרבותיים של סיעוד ובריאות. 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  6
 18057ז: 
 , רמת פטור באנגלית.  18025, 18069, 18075ק: 
 12:30-14:45' ב': ד' ססמ 13:15-15:45' א': ד' ססמ ד"ר בתיה טמיר 18070ש' 
 12:30-14:45' ב': ד' ססמ 13:15-15:45' א': ד' ססמ ד"ר דניאלה אריאלי 18070ש' 
 12:30-14:45' ב': ד' ססמ 13:15-15:45' א': ד' ססמ ד"ר סמירה עוביד 18070ש' 
 12:30-14:45' ב': ד' ססמ 13:15-15:45' א': ד' ססמ ד"ר חנה אדמי 18070ש' 
 12:30-14:45' ב': ד' ססמ 13:15-15:45א': ד' ' ססמ , ד"ר כרמית סטרן 18070ש' 
 

   תרבותית-סיעוד בחברה רב - סמינר רווחה בבריאות וחולי             
"פאזל אקדמי" הבא לאפשר מסגרת לימודית של מפגש, היכרות  הסמינר הוא חלק מפרויקט מכללתי הנקרא 

על מנת לחזק את הערכים ההומניים ועבודה אקדמית משותפת בין סטודנטים ערבים ויהודים במכללה 
תהליך הסמינר יכלול דיון בסוגיות תרבותיות בעלות השלכה על בריאות. במהלך הסמינר  המשותפים לכולנו.

בריאותיות וכן יערכו דיונים בהקשר לממצאים –יעלו שאלות חקר, יבוצע איסוף נתונים, יזוהו סוגיות תרבותיות 
 ומשמעותם.

 60 נ"ז / ש' / 4שש"ס /  6
 18057ז: 

 , רמת פטור באנגלית.  18025, 18069, 18075ק: 
 12:30-14:45  ד'  ' ב':ס,  סמ13:15-15:45  ' א': ד'ססמ ארמלי -וגב' אוריאנה עבוד ד"ר מיכל מן 18070ש' 

 

 היבטים נבחרים בסיעוד בריאות הנפש ופעולות לקידום בריאות
יושם דגש על מיומנויות ספציפיות של אומדן והגדרת ליקויים  הקורס יעסוק בהיבטים של משבר ומצבי חולי נפשי,

בטיפול עצמי ודרכי התערבות. ילמדו סוגי הפרעות וליקויים נפשיים כמו מצבים פסיכוטיים, דיכאון, מצבי חירום, 
התמכרויות וטיפולים תרופתיים ואחרים. יושם דגש על פעולות מקדמות בריאות למניעה או איתור מוקדם של 

 לחץ/משבר, וכן פעולות מקדמות בריאות לשיקום חולה הנפש בקהילה. מצבי
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 60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  5
 18024ק: 
 גיא אבנימרכז הקורס:    11:15-15:45    'ה   גיא אבנימר פרופ' יונתן בנימין ו 18053א' 

 
 )קורס מקוון( 2חלק  - היבטים נבחרים בסיעוד האישה מהיבט קליני וקידום בריאות

הקורס מתמקד בתופעות ובעיות בריאות נבחרות הקשורות במערכת הרבייה בחיי האישה בגיל הפוריות ובגיל 
המעבר. יינתן דגש על אמצעי בקרה, מעקב והתערבויות סעודיות מסייעות בהריון בסיכון גבוה, בלידה 

ות מצולמות ללימוד הדיספונקציונלית ובמצבים פתולוגיים משתנים במערכת הרבייה. הקורס מורכב מהרצא
 עצמי ובמקביל יערכו מפגשי סדנה בקבוצות קטנות לחשיבה קלינית והעמקת ידע בסוגיות נבחרות.

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 18035ק: 
   16:15-18:45   'דד"ר עפרה הלפרין   18036א' 
 

     רפואה דחופה
במחלקה לרפואה   הקורס עוסק באפידמיולוגיה, בקליניקה, בזיהוי ובניהול הטיפול בחולים עם מצבים מסכני חיים

דחופה )מלר''ד(. במהלך הקורס סטודנטים יכירו מאפיינים ייחודיים של עבודת הצוות במלר''ד; עקרונות טריאג'; 
ות; התחשמלות; עקרונות הטיפול בנפגעי מנגנוני פציעה; פגיעת הדף ופגיעת מעיכה; חבלות קהות וחודר

; פגיעות מערכתיות בנפגע טראומה; נשיכות, עקיצות והכשות על ידי בעלי חיים ATLSטראומה לפי שיטת 
 נפגעים )אר''ן(.-ארסיים; הרעלות ועקרונות אב''כ וחל''כ בנפגעים בודדים ובאירועים רבי

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 18020 ,18034, 18033ק: 
   08:30-11:00  'ה  גב' ענת ליברטי 18054א' 
 

 4חלק  - היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט קליני וקידום בריאות
בקורס ילמדו מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגרים הסובלים ממחלות חריפות וכרוניות של מערכת העצבים 

, דרכי אבחון רכי מניעתן, הסימנים והסימפטומיםלמחלות ודומחלות כליות. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון 
והתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב החולה, לייצובו, לשיפורו ולתמיכה במצבים חשוכי מרפא. 

והפיכתם לשותפים  יושם דגש על הדרכת מטופלים ובני משפחותיהם המכוונת להעצמת המטופל ומשפחתו 
 פעילים בטיפול. 

 60נ"ז / ש' /  3ס / שש" 3
 18032, 18033ק: 

 16:15-18:30ה'   זלאטקיןמרכז הקורס: מר יגאל ומר דימה רוזנפלד  ד"ר דניאל קושניר 18034א'  
 

 סיעוד האישה* - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד האישה מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת בריאות האישה )מחלקות נשים, 

ועוד(, ומטרתה לפתח מיומנויות של חשיבה קלינית והתערבות סיעודית על סמך   חדר לידה, ילודיםיולדות, 
 האינטגרציה בין הידע התיאורטי וצפייה בתהליכי אבחון וטיפול במגוון מצבים קליניים הקשורים לבריאות האישה.

   60נ"ז /  1

. בנוסף לכך, תנאי הקדם 18301, 18300, )עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'( 18045, 18306ק: 
ובמידה וזו אינה לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות, 

פסיכיאטרי /קהילה/ רפואה סיעוד הילד /סיעוד  -בסבב נדרש עובר בהתנסות קודמת ההתנסות הראשונה
 . דחופה

 שבועות. 3ג', משך התנסות: -א' 18302ב' 
 *התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב' או בשנה ד' סמסטר א'

 

 *סיעוד פסיכיאטרי - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום הסיעוד הפסיכיאטרי מתקיימת במרכזים לבריאות הנפש ובמחלקות פסיכיאטריות 

כלליים, במטרה לתרגל מיומנויות תקשורת עם המטופל הפסיכיאטרי ולצפות בתהליכי אבחון וטיפול  בבתי חולים
 במגוון מצבים קליניים הקשורים לבריאות הנפש על בסיס ידע וחשיבה קלינית. 

   60נ"ז /  1
במידה וזו  בנוסף לכך,. 18301,18300, )עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'( 18045, 18053ק: 

 סיעוד הילד /סיעוד האישה/ קהילה  -נדרש ציון עובר בהתנסות קודמת בסבב אינה ההתנסות הראשונה

 . רפואה דחופה/

 שבועות.  3ג', משך התנסות: -א' 18303ב' 

 זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב' או בשנה ד' סמסטר א'*התנסות 
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 *סיעוד הילד - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד הילד מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת הילד )מחלקות ילדים, כירורגית 

מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות טיפול סיעודי בסיסיות ומתקדמות   ועוד(.  ילדים, מחלקות אמבולטוריות ילדים
ובהתאם לשלבי גדילה והתפתחות בטיפול בילד על בסיס ידע וחשיבה קלינית תוך יישום של החומר הנלמד 

 גופנית וקוגניטיבית על רצף בריאות וחולי. 
   60נ"ז /  1

. בנוסף לכך, תנאי הקדם 18301,18300, )עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'( 18045, 18077ק: 
נה ובמידה וזו אילתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות, 

סיעוד פסיכיאטרי /סיעוד האישה /קהילה /רפואה  -נדרש ציון עובר בהתנסות קודמת, בסבב ההתנסות הראשונה
 . דחופה

 שבועות. 4ג', משך התנסות: -א' 18304ב' 
 *התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב' או בשנה ד' סמסטר א'

 

 סיעוד ברפואה דחופה* - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום רפואה דחופה מתקיימת במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים כלליים, ובמחלקות 
אמבולטוריות לטראומה/תאונות ואבחון פנימי מהיר, ומטרתה להרחיב וליישם מנגנון אינטגרציה בין הידע העיוני 

לר"ד, לתרגל מיומנויות טיפול בסיסיות והמיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוסיות שונות הפונות למ
 ומתקדמות במצבים קליניים מורכבים ומגוונים על בסיס ידע וחשיבה קלינית. 

   60נ"ז /  1
בנוסף לכך, תנאי . 18301,18300, )עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'( 18045, 18054ק: 

ובמידה וזו אינה הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות, 

סיעוד סיעוד פסיכיאטרי/סיעוד האשה/ -ת נדרש ציון עובר בהתנסות קודמ בסבב ההתנסות הראשונה

  הילד/קהילה.

 .שבועות 3ג', משך התנסות: -א' 18306ב' 

 קיים או בשנה ג' סמסטר ב' או בשנה ד' סמסטר א'*התנסות זו תת

 

 סיעוד בקהילה* - התנסות קלינית
מרפאות של קופות חולים, -ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד הקהילה מתקיימת במוסדות בריאות בקהילה

ומטרתה לתרגל מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות על בסיס ידע וחשיבה קלינית, להרחיב וליישם מנגנון 
מגוונות הנמצאות בקהילה,  אינטגרציה בין הידע העיוני למיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוסיות

 זאת תוך מיקוד בפרטים, משפחות וקבוצות, בדגש על קבלת החלטות וניהול טיפול. 
   60נ"ז /  1.5
עובר בסמסטר )ציון  18081,)עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'( 18045, 18301, 18300ק: 

סימולציות המתקיימות לפני תחילת בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הא'(. 

סיעוד  -בסבב נדרש ציון עובר בהתנסות קודמת  ובמידה וזו אינה ההתנסות הראשונהההתנסות, 

  סיעוד הילד./פסיכיאטרי/סיעוד האשה/ רפואה דחופה

 שבועות. 3ג', משך התנסות: -א' 18305ב' 

 *התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב' או בשנה ד' סמסטר א'

 
**רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני 

 תחילתה של ההתנסות.
 

 2חלק  - היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי מהיבט קליני וקידום בריאות
כירורגית. בקורס יושם דגש שנתי המלמד את מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגר העובר התערבות  קורס

על גורמי הסיכון להתפתחות מצבים הדורשים התערבות כירורגית, קבוצות בסיכון, סיכוני ההרדמה והניתוח 
וכלי דם, אף  ופעולות מקדמות בריאות לפני ואחרי התערבות כירורגית. נושאי הקורס הם: כירורגית חזה, לב

 .ונוירוכירורגיה פה ולסת אוזן גרון, עיניים,
 60נ"ז / ש' /  4.5שש"ס /  4.5
 18049, 18020ק: 
ד"ר מאהר חורי, ד"ר נח'ול נח'ול, ד"ר מר יאסר ברכאת, מר מוסא עומר, גב' אלה קורן, מר דני רוזן,   18030ב' 

 15:00-18:45  ד'    מרכזת הקורס: גב' סימה שרון גרוסמן

 
 מבוא לסטטיסטיקה

הקורס יקנה מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית, הסקתית ובשיטות מחקר.  בקורס ילמדו הנושאים הבאים: קווי 
ההיכר של החשיבה המדעית, שלבי עבודת החוקר וסוגי מחקר, סוגי משתנים וסולמות מדידה, תיאור וארגון של 

מבחני השערה. בנוסף, הקורס יקנה נתונים באמצעות טבלאות ובגרפים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדי קשר ו
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. במסגרת הקורס הסטודנטים יתנסו בבניית קובץ נתונים, spss -כלים לעיבוד וניתוח נתונים באמצעות תוכנת ה
פורמציות על משתנים, תיאור נתונים )בטבלאות וגרפים(, בדיקת מבחני השערה לבחינת קשר בין סעריכת טרנ

יות וקריאת מאמרים מחקריים תוך התמצאות והבנת שיטות מחקר, כלי משתנים והשוואת ממוצעים בין אוכלוס
 הניתוח הסטטיסטים והממצאים.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  3
 18006, 18008ק: 

 (16.11.17 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:00 ה' ד"ר רותי לוי 18005ב'  
 (16.11.17 -)מעודכן נכון ל  11:15-13:45 ה' ד"ר רותי לוי 18005ב'  

 

 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה
  ת' נ"ז / 0שש"ס /  1

  09:30-10:15 ה' ערבה רוטמןגב'  18005ב'  
 10:15-11:00 ה' גב' ערבה רוטמן 18005ב'  
 11:15-12:00 ה' גב' ערבה רוטמן 18005ב'  
 12:00-12:45 ה' גב' ערבה רוטמן 18005ב'  

 
 

 <<שנה ד'
 

 *האישהסיעוד  - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד האישה מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת בריאות האישה )מחלקות נשים, 

ועוד(, ומטרתה לפתח מיומנויות של חשיבה קלינית והתערבות סיעודית על סמך   יולדות, חדר לידה, ילודים
 ן מצבים קליניים הקשורים לבריאות האישה.האינטגרציה בין הידע התיאורטי וצפייה בתהליכי אבחון וטיפול במגוו

   60נ"ז /  1
. בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם 18301, 18300)ציון עובר בסמסטר א'(,  18045, 18306ק: 

בסבב נדרש עובר בהתנסות  ובמידה וזו אינה ההתנסות הראשונה שהתקיימו בשנה ג'השלמת כל הסימולציות 
 סיעוד הילד /סיעוד פסיכיאטרי /קהילה/ רפואה דחופה -קודמת

   שבועות. 3ג', משך התנסות: -א' 18302' א
 עבור הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב' *

 

 *סיעוד פסיכיאטרי - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום הסיעוד הפסיכיאטרי מתקיימת במרכזים לבריאות הנפש ובמחלקות פסיכיאטריות 

כלליים, במטרה לתרגל מיומנויות תקשורת עם המטופל הפסיכיאטרי ולצפות בתהליכי אבחון וטיפול  בבתי חולים
 במגוון מצבים קליניים הקשורים לבריאות הנפש על בסיס ידע וחשיבה קלינית. 

   60נ"ז /  1
במידה וזו אינה ההתנסות  בנוסף לכך,. 18301,18300)ציון עובר בסמסטר א'(,  18045, 18053ק: 

 סיעוד הילד /סיעוד האישה/ קהילה /רפואה דחופה -נדרש ציון עובר בהתנסות קודמת בסבב הראשונה

  שבועות.  3ג', משך התנסות: -א' 18303' א

 עבור הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב' *
 

 *סיעוד הילד - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד הילד מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת הילד )מחלקות ילדים, כירורגית 

ומתקדמות מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות טיפול סיעודי בסיסיות   ועוד(.  ילדים, מחלקות אמבולטוריות ילדים
בטיפול בילד על בסיס ידע וחשיבה קלינית תוך יישום של החומר הנלמד ובהתאם לשלבי גדילה והתפתחות 

 גופנית וקוגניטיבית על רצף בריאות וחולי. 
   60נ"ז /  1

. בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם 18301,18300)ציון עובר בסמסטר א'(,  18045, 18077ק: 
נדרש ציון עובר , בסבב ובמידה וזו אינה ההתנסות הראשונהשהתקיימו בשנה ג' השלמת כל הסימולציות 

 סיעוד פסיכיאטרי /סיעוד האישה /קהילה /רפואה דחופה -בהתנסות קודמת
   שבועות. 4ג', משך התנסות: -א' 18304' א
 עבור הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב' *
 

 סיעוד ברפואה דחופה* - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום רפואה דחופה מתקיימת במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים כלליים, ובמחלקות 
אמבולטוריות לטראומה/תאונות ואבחון פנימי מהיר, ומטרתה להרחיב וליישם מנגנון אינטגרציה בין הידע העיוני 

לר"ד, לתרגל מיומנויות טיפול בסיסיות והמיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוסיות שונות הפונות למ
 ומתקדמות במצבים קליניים מורכבים ומגוונים על בסיס ידע וחשיבה קלינית. 
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   60נ"ז /  1
בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות . 18301,18300, )ציון עובר בסמסטר א'( 18045, 18054ק: 

נדרש ציון  בסבב וזו אינה ההתנסות הראשונהובמידה  שהתקיימו בשנה ג'הינם השלמת כל הסימולציות 

 סיעוד פסיכיאטרי/סיעוד האשה/ סיעוד הילד/קהילה. -עובר בהתנסות קודמת 

  .שבועות 3ג', משך התנסות: -א' 18306 'א

 עבור הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב' *
 

 סיעוד בקהילה* - התנסות קלינית
מרפאות של קופות חולים, -ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד הקהילה מתקיימת במוסדות בריאות בקהילה

ומטרתה לתרגל מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות על בסיס ידע וחשיבה קלינית, להרחיב וליישם מנגנון 
מגוונות הנמצאות בקהילה,  אינטגרציה בין הידע העיוני למיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוסיות

 זאת תוך מיקוד בפרטים, משפחות וקבוצות, בדגש על קבלת החלטות וניהול טיפול. 
   60נ"ז /  1.5
בנוסף לכך, תנאי הקדם )ציון עובר בסמסטר א'(.  18081,)ציון עובר בסמסטר א'( 18045, 18301, 18300ק: 

 ובמידה וזו אינה ההתנסות הראשונה, בשנה ג' שהתקיימולתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות 

 . סיעוד הילד /סיעוד פסיכיאטרי/סיעוד האשה/ רפואה דחופה -בסבב נדרש ציון עובר בהתנסות קודמת 

   שבועות. 3ג', משך התנסות: -א' 18305 'א

 עבור הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב' *
 

ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני **רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי 
 תחילתה של ההתנסות.

 

 התנסות קלינית - מיומנויות טיפול למתקדמים ופיתוח זהות מקצועית
הקורס יתמקד בניתוח סוגיות קליניות מורכבות, הן בהיבט הקליני והן בהיבט הבין אישי, תוך שימת דגש על 
תהליכי ההתפתחות המקצועית של הסטודנט, וגיבוש זהותו המקצועית. כל סטודנט יפתח את יכולתו לנתח 

מדעית -על ספרות תיאורטיתמפגשים ואירועים מנקודת מבט אישית, מקצועית ותיאורטית, תוך ביסוס החוויה 
רלוונטית. הסטודנט ילמד לזהות את נקודות התורפה האישיות שלו, ואת נקודות החוזק במפגש עם המקצוע, 
ועל בסיס הכרות זאת הוא יזהה באיזה אופן מתאים לו להשתלב בעולם העבודה. הדגש יושם על התאמת 

ייני התפקיד בעולם העבודה )מאפייני האוכלוסייה, הכישורים והחולשות האינדיבידואליים של כל סטודנט למאפ
 מאפייני החולי, מאפייני סביבת העבודה, וכד'(. 

במהלך הקורס יידונו סוגיות תקשורתיות וסיעודיות נבחרות הנגזרות מהשדה הקליני של ההתנסות באמצעות 
עם מצבי חרדה ולחץ אקוטיים סימולציות מורכבות שיצולמו במעבדת הסימולציה. הסימולציות יידונו בהתמודדות 

וכרוניים האופייניים לרפואה דחופה, תוקפנות כלפי המטפל הן באינטראקציה עם המטופל והן בעבודה הצוותית, 
 וטיפול פליאטיבי.
 16בהיקף של  "החולה הנוטה למות"הסטודנטים במסגרת הקורס את נושא ' ילמדו אבמהלך סמסטר 

הסדנא ( 12:15-15:00/15:45 בשעות 17.1.18, 10.1.18, 3.1.18, 27.12.17)המפגשים יתקיימו בתאריכים 
עוסקת בהקניית ידע מקצועי ופיתוח המודעות האישית של המטפל, אודות הטיפול בחולה הנוטה למות ובני 
משפחתו. האינטגרציה בין הידע התיאורטי והקליני לבין העולם התוך אישי של המטפל במפגש עם סוגיית המוות, 

בשימור ובהעצמת כוחותיו של המטפל, ובהתאמה תוכל לשפר את יכולתו להעניק טיפול ברמה גבוהה תסייע 
למטופליו ולבני משפחתם. ילמדו תיאוריות בנושאי בשור בשורה קשה, אבל מקדים, תהליכי פרידה, התמודדות 

 א יהיה עובר/לא עובר.עם אובדן, המוות ומנהגי אבלות בקרב תרבויות שונות והשתלת איברים. הציון על הסדנ
  60נ"ז / סד' /  0שש"ס /  4

  18045ק: 
  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א':  גב' רויטל צמרי וגב' נעמי ליפשיץ 18046ש' 
  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א':  גב' רבקה אמיר וגב'  ליאלי מסאלחה 18046ש' 
עינב ברעם ינאי וגב' נעה כספי גב'  18046ש' 

 אבישר
  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א': 

  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א':  וגב' עדן צוקר קפוסטין אבישר טניהגב'  18046ש' 
אורית נאמן נגור וגב' עאידה גב'  18046ש' 

 חיאדרה
  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א': 

  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א':  הגר קורן וגב' אירנה אפלגב'  18046ש' 
  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א':  וגב' וורה טורגנסקי אסנת פלדגב'  18046ש' 
  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א':  אליס שחר דדון וגב' ניבאל עליגב'  18046ש' 
מור וגב' טליה -הלל בנימיניגב'  18046ש' 

 טפילצקי
  12:15-13:45, סמס' ב': ד' 12:15-15:00ד' סמס' א': 
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    סמינר יישומי בקידום בריאות ומחלות כרוניות
בהם זוהה  (SETTING)ונים/מוסדות  הסמינר יתמקד בהתערבות של קידום בריאות בקבוצות סיכון ו/או ארג

נושא או בעיה בריאותית. הסמינר מבוסס על נתוני אומדן קהילה שיאספו על ידי הסטודנטים במסגרת קורס 
 קידום בריאות בקהילה בשנה ג',  בקהילות נבחרות. 

תוכנית התערבות, תהליך הסמינר יכלול: איסוף נתונים, זיהוי סוגיות בריאות וקבוצת יעד להתערבות, בניית 
יישום והערכה. יושם דגש על שימוש באסטרטגיות של פיתוח מיומנויות אישיות לבריאות, חיזוק פעולות 
קהילתיות, שותפויות לקידום בריאות, מניעת מפגעי סביבה והעצמת פרטים וקבוצות. כמו כן תודגש התייחסות  

 להיבטים של מדיניות ציבורית בריאה.
 60' / נ"ז / ש 4שש"ס /  6
  18081 ,18005 ק:
 14:45-17:00' ב': ד' ססמ 16:15-18:30' א': ד' ססמ מיכל מןד"ר  18058 ש'
 14:45-17:00' ב': ד' ססמ 16:15-18:30' א': ד' ססמ בתיה טמירד"ר  18058 ש'
 14:45-17:00' ב': ד' ססמ 16:15-18:30' א': ד' ססמ ד"ר ג'לאל טרביה 18058 ש'
 14:45-17:00' ב': ד' ססמ 16:15-18:30' א': ד' ססמ  כרמית סטרןד"ר  18058 ש'
 14:45-17:00' ב': ד' ססמ 16:15-18:30' א': ד' ססמ  יפה הארוןד"ר  18058 ש'
 

 תרגיל מתקדם בשיטות מחקר כמותיות
כחלק מהדרישות מלווה את הסטודנט בסמינר היישומי בקידום בריאות ומחלות כרוניות ומיועד לסייע לו,   התרגיל
 לתכנן מחקר בשדה ולעבד את הנתונים הסטטיסטים. בקורס,

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  1
  18015ק: 

 17:15-18:00' ב': ד' ססמ 18:30-19:15' א': ד' ססמ מר יואל שפרן 18078ש'  
 17:15-18:00' ב': ד' ססמ 18:30-19:15' א': ד' ססמ מר יואל שפרן 18078ש'  
 17:15-18:00' ב': ד' ססמ 18:30-19:15' א': ד' ססמ יואל שפרןמר  18078ש'  
 17:15-18:00' ב': ד' ססמ 18:30-19:15' א': ד' ססמ מר יואל שפרן 18078ש'  
 17:15-18:00' ב': ד' ססמ 18:30-19:15' א': ד' ססמ מר יואל שפרן 18078ש'  
  

   מבוא לכלכלה וכלכלת בריאות
לאחריהן ייבחנו כשלי  כלכלה(,-)מיקרו העקרונות הבסיסיים והאוניברסאליים בכלכלה הקורס יקנה לסטודנט את 

השוק הייחודיים למערכת הבריאות והתפתחות עקרונות כלכלת הבריאות המודרנית, על יסוד פתרונות כשלי 
יים שוק אלה. הסטודנט ילמד את יישומם של פתרונות אלה במערכת הבריאות הישראלית ואת השינויים המבנ

 שנגזרו לאחר החלת חוק בטוח בריאות ממלכתי .
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

  08:30-10:00  ד' רו"ח דני פולטין  18064א' 
 

 מערכות בריאות בארץ ובעולם בעידן הגלובליזציה
 -הקורס יתמקד בלמידת מבניהם של מערכות בריאות, הקשר בין המבנים המערכתיים לסביבה החברתית

וייצוגם של קשרים אלה במדיניות בריאות. הקורס יקנה לסטודנט כלים לניתוח שירותי בריאות. במהלך פוליטית 
  הקורס תלמד מערכת הבריאות בישראל תוך השוואה למערכות בריאות אחרות בעולם המערבי.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  10:15-11:45  ד"ר בתיה טמיר  ד' 18060א' 
  10:15-11:45  ד'  יפה הארון ד"ר  18060א' 
 

  אבטחת איכות, ניהול הטיפול ומבוא למנהל
 הקורס מקנה מושגי יסוד ותהליכים הקשורים לארגוני בריאות, גישות לניהול טיפול ואבטחת איכות הטיפול. 

 תרבות ארגונית,בין הנושאים הנלמדים: מאפייני ארגוני בריאות, מנהיגות בארגונים, פיתוח חזון, סגנונות ניהול, 
והתמודדות עם שינויים בארגון. כמו כן ילמדו מודלים ועקרונות לניהול טיפול,  לחצים ושחיקה במקצוע הסיעוד

אבטחת איכות הטיפול, עשייה מבוססת ראיות,  עבודת צוות רב מקצועי, תפקידים בסיעוד, סולם קליני לאחיות,

 .מדידה והערכה של תוצאי טיפול
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 08:30-11:00 ה' ד"ר חנה אדמי 18084א'  
 11:15-13:45 ה' ד"ר חנה אדמי 18084א'  

 

  סדנא בסוגיות אתיות 
סדנא מתקדמת לדיון וניתוח של  אירועים המעלים שאלות מוסריות שעמם נפגשים התלמידים במהלך 

ההתנסויות הלימודיות בשדות הקליניים השונים. הבסיס לדיון בכיתה הם עקרונות אתים ותיאוריות פילוסופיות  
לבטיו של כל משתתף. בדיונים נבחרות שנלמדו בשנה א'.  בסדנא יתורגלו הכרעות שבמהלכן יינתן קול לדעותיו ו

 יעשה שימוש מושכל בקוד האתי של האחיות והאחים. 
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 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2
 18016ק: 

 09:30-11:00 'ה ד"ר אורית אלדר 18071 'א 
 09:30-11:00 'ה יפה הארוןד"ר  18071 'א 
 12:00-13:30 'ה ד"ר מיכל מן 18071 א' 
 12:00-13:30 'ה גב' גיזל גרין 18071 'א 

 
 
 

 :)יש לבחור קורס אחד מתוך הרשימה( מיומנויות טיפול מתקדמות

 
 שימוש בטקסטים לטיפול במצבי חולי

העבודה עם אוכלוסיות במצב של חולי, מזמנת לבטים אתיים ורגשיים שמאתגרים את התיאוריה במרחב 
ודיונים על היבטים אלו, מטרת קורס הפרקטיקה. למרות שלימודי התחום הסיעודי משלבים בהרחבה קורסים 

זה לזמן גישה שונה, הנקראת ביבליותרפיה. גישה זו משלבת למידה על תהליכים רגשיים, קונפליקטים ומצבי 
עמימות וחוסר ודאות בעבודה הסיעודית, דרך טקסטים, מתחומי ידע מגוונים. שיטה זו גם מאפשרת מפגש של 

ומלמדת על הרלוונטיות של שיח זה לעבודה הסיעודית. הטקסט,  השיח האקדמי עם הפרקטיקה היומיומית,
בעצם, משמש כמתווך בין מצבים של דילמות וקונפליקטים והצורך של המטפל להתמודד עימם בפרקטיקה 

  היומיומית, גם באופן עצמאי.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45   ה'  ד"ר תמי של  18088א' 
 

 תזונה ותרבות
הקורס יעסוק בשאלת הקשר בין מאפיינים תרבותיים של האוכלוסייה הערבית )הנבדלת מהאוכלוסייה היהודית 

למצב בריאות והתנהגות בריאות )תזונה ואורח חיים  חברתיים וכלכליים( בשפה, דת, ובמאפיינים דמוגרפים,
קבוצת מיעוט מקומית הנמצאת בריא(. בקורס נציג את השפעת הדת, המסורת, והן היות האוכלוסייה הערבית 

בתהליך מעבר, והאינטראקציה בין גורמים אלו, על מצב בריאות האוכלוסייה הערבית, והקשר בין גורמים 
 לפערים הקיימים במצב הבריאות בין האוכלוסייה הערבית ליהודית בארץ.  אלו

ניות קידום בריאות, מניעה על חשיבות ההתאמה התרבותית בקביעת מדי  מידע  בהינתן מידע זה כרקע, יוצג
וטיפול במחלות כרוניות, החל מרמת המטפל האישי ועד לרמת ארגוני הבריאות, דבר שיביא להקטנת הפערים 

  .במצבי בריאות
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45   ה'  ד"ר נוהא זיידן  18089א' 

 
 יצירתיות בסיעוד

בפרקטיקה המקצועית באינטראקציה של האח/ות עם מטופלים, משפחות יצירתיות היא מרכיב חיוני בסיעוד 
צוות ואנשים שונים בארגוני בריאות. יצירתיות בסיעוד באה לידי ביטוי בפרקטיקה בהקשר של קבלת החלטות, 

הקורס יקנה למשתתפים . ם מורכבים, מחסור או חוסר וודאותיכולת לאלתר ולמצוא פתרונות מועילים במצבי
 מיומנויות ותפיסת עולם, לגבי יצירתיות של הפרט, והאחות כאיש מקצוע. ,ידע

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45גב' דלית וילהלם   ה'    18090א' 

 
        סיכונים חוק ומשפט בבריאות וניהול

הטכנולוגיות מערכת החוקים האזרחיים והמהפכה החוקתית עם חוקי היסוד החדשים מחד, והשתכללות 
-הרפואיות החדשות מאידך, העלו שאלות ובעיות סבוכות שמביאות לא פעם את המטופלים אל שערי בתי

המשפט בתביעות נזיקיות ופליליות. מטרת הקורס היא להכיר את החוקים החדשים יחד עם ליבון ההיבטים 
והערכת הנכות  -ירוע לנזקהשונים ואמות המידה הנדרשות באבחון וטיפול רפואי, הקשר הסיבתי בין הא

והשלכותיה. כמו כן הקורס יעסוק בשאלות משפטיות, כמו הסכמה מדעת, סירוב לביצוע טיפול רפואי, החולה 
הקטין ופסול הדין. ניהול סיכונים ידון בהקשר להיבטים המשפטיים במערכת הבריאות. היקף האירועים החריגים, 

 פעולות מנע ואירועים מחייבי הודעה.
 60נ"ז / ש' /  2ס / שש" 2

  18016ק: 
 1561:-4571:  'ה  גילת יגנהעו"ד  18061א' 
 

 אימון מתקדם - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית באימון קליני מתקדם מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הפנימית, הכירורגית והילדים. 
מטרתה ליישם מיומנויות טיפול כוללני במטופלים במצבי חולי שונים תוך שילוב ידע נרכש במהלך כל תכנית 

ל הטיפול ובניהול הצוות כולל הלימודים. במסגרת ההתנסות הסטודנט יבצע פעולות סיעודיות הקשורות בניהו
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יישום מיומנויות תקשורת והדרכת מטופלים. ההתנסות תאפשר מעבר הדרגתי מכוון ומונחה לתפקוד מקצועי 
 עצמאי בעתיד.

 60נ"ז /  4.5 
  18061)ציון עובר בסמסטר א'(,  18046, 18306, 18305 ,18303,18304, 18302, 18030 ק:

 שבועות 8משך התנסות: ג', -א' 18307ב' 

*רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה 
 של ההתנסות.

 

 היבטים קליניים נבחרים בסיעוד
   70נ"ז / ש' /  2ס / שש" 6

מטרות הקורס הן לארגן, לעבד, למקד ולעשות אינטגרציה של נושאים נבחרים מתחומי הלימוד בסיעוד הקליני 
 המתקדם. 

בסוגיות קליניות מתקדמות.  תוך דגש על אינטגרציה ודיון הקליניים המרכזיים הקורס מקיף את מגוון הנושאים
פנימי וכירורגי,  -בתחום ספציפי: המבוגרכל ההרצאות מועברות ע"י אחים מומחים כאשר כל מרצה מתמחה 

בדיון ותרגול סוגיות ושאלות  מתנסה הסטודנט  פסיכיאטריה, רפואת חירום, מיילדות, גניקולוגיה, ופדיאטריה.
 מקצועיות העולות בכתה וכן נדרש לחשיבה פעילה ותרגול סוגיות מקצועיות בבית.

בריאות  בריאות הנפש, ם המבוגר הפנימי והכירורגי,נושאי הקורס: מחלות והפרעות בריאות שכיחות בתחומי
 האישה ובריאות הילד.

 ()ציון עובר בסמסטר א' 18046, 18306, 18305 ,18303,18304, 18302, 18030ק: 

   00:51-08:30'  וגם ה 11:45-08:30 ד'  ג'יזל גריןד"ר מרכזת הקורס:  18080ב' 
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 תכנית השלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות ואחים מוסמכים 
 

 יועץ לענייני סטודנטים:

 .ג'לאל טרביה ד"ר

 
 מבנה הלימודיםתכנית ו

 
שנות לימוד אקדמיות,  סמסטרים( 5שנתיים וחצי )נ"ז במהלך  160זכאים לתואר בוגר, סטודנטים שצברו 

 פי החלוקה הבאה:-על

 נ"ז 96 קורסי יסוד, סיעוד וקורסים עיוניים קליניים לימודי 

 נ"ז 64 ך/תסמפטור ע"ס לימודים קודמים של אח/ות מו

 נ"ז 160 סה"כ:

 מסמסטר לסמסטר ומשנה לשנה:תנאי מעבר 
 עמידה בקורסי הקדם הנדרשים. .1
 עד סוף סמסטר א' שנה ב' )סמסטר שלישי ללימודים(. -רמת פטור באנגלית .2

 
האנגלית נלמדים בימים ושעות בהתאם לקבוצות הקורסים של היחידה ללימודי אנגלית ובימים נפרדים קורסי *

 מימי הלימוד בחוג.
 

 
 תכנית הלימודים

 )ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים(
 

 שנה א'
 

 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
 60 8 8 שנתי -מבוא לגוף האדם -אנטומיה ופיזיולוגיה 18073
מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  של  18075

 הבריאות
3 3 60 

 60 2 2 קריאה, חשיבה וכתיבה מדעית 18025
 60 2 2 מבוא לפסיכולוגיה 18004
 60 2 2 מבוא לשיטות מחקר 18006
 60 3 3 מבוא לסטטיסטיקה 18005
 השלים/ 0 1 תרגיל-מבוא לסטטיסטיקה 18005

 לא השלים
 60 3 3 מחקר איכותניותשיטות  18069
 2 2 2 פסיכולוגיה התפתחותית 18024
 60 2 2 פתולוגיה 18022
 60 2 2 תזונה קלינית והיבטים של קידום בריאות 18021
 60 2 2 אפידמיולוגיה 18028
מערכות בריאות בארץ ובעולם בעידן  18060

 הגלובליזציה
2 2 60 

היבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר  18076
 1חלק -מהיבט קליני וקידום בריאות

4 4 60 

סיעוד בחברה -סמינר רווחה בבריאות וחולי 18100
 חלק א' -תרבותית-רב

3 2 60 

  39 41  סה"כ
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 שנה ב'
 

 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

סיעוד -סמינר רווחה בבריאות וחולי 18101
 חלק ב' -תרבותית-רבבחברה 

3 2 60 

 60 2 2 פרקים בפיזיולוגיה של גוף האדם 18074
 60 4 4 עקרונות הסיעוד הקליני ב'  18049
היבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר  18077

  2חלק  -מהיבט קליני וקידום בריאות
3 3 60 

 60 2 2 מבוא לכלכלת בריאות 18064
 60 1 1 וקידום בריאותהיבטים אתיים בסיעוד  18016
היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי  18031

 1חלק -מהיבט קליני וקידום בריאות
5 5 60 

 60 2 2 מבוא לסיעוד וקידום בריאות 18014
 60 4 4 מיקרוביולוגיה רפואית 18019
היבטים נבחרים בסיעוד בריאות הנפש  18053

 ופעולות לקידום בריאות
5 5 60 

היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי  18032
 2חלק -מהיבט קליני וקידום בריאות

4 4 60 

היבטים נבחרים בסיעוד האשה מהיבט  18035
 -קליני וקידום בריאות

 1חלק 

3 3 60 

סמינר יישומי בקידום בריאות ומחלות  18102
 חלק א'-כרוניות

3 2 60 

  39 41  סה"כ
 

 שנה ג'
 

 ציון מעבר נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
סמינר יישומי בקידום בריאות ומחלות  18103

חלק ב'-כרוניות  
3 2 60 

היבטים נבחרים בסיעוד האשה מהיבט  18036
2חלק -קליני וקידום בריאות  

4 4 60 

אבטחת , ניהול הטיפול ומבוא למנהל 18084
  איכות

3 3 60 

 60 2 2 ניהול סיכונים חוק ומשפט בבריאות+ 18061
 60 3 3 רפואה דחופה 18054

מיומנויות טיפול קורס מתחום  
  מתקדמות

2 2 60 

נטולוגיה וגריאטריה והיבטים נבחרים בגר 18040
 וקידום בריאות בזקנה

2 2 60 

  18 19  סה"כ
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 פירוט ותקצירי הקורסים
 

 שנה א'<<
 

 מבוא לגוף האדם - אנטומיה ופיזיולוגיה
איברים ומערכות הפועלות  גוף האדם הוא מבנה מדהים המורכב ממיליונים של תאים המאורגנים ברקמות,

כיחידה אחת. במהלך קורס זה אנסה להציג ולהכיר לך את גוף האדם )הגוף שלך(, ולהראות שאפשר להבין  
התא הבודד, כבסיס להבנת הרקמות השונות אותו למרות מורכבותו. בקורס נלמד באופן יסודי את מבנה ותפקוד 

הבונות את אברי הגוף. הקורס יעסוק בלימוד המבנה, מיקום והיחסים השוררים בין אברי הגוף השונים. זאת 
מתיימר להקיף  הקורס אינו לצורך הבנת דרך פעולת הגוף במצבים פיזיולוגיים ובהתפתחות תהליכים פתולוגיים.

ללמד את ו בסיס מוצק במבנה גוף האדם סטודנטיםלתת ל אלא נה גוף האדםוללמד את כל מה שידוע על מב
 .השפה בה אנו משתמשים לתיאור גוף האדם

 60נ"ז / ש' /  8שש"ס /  8
 16:00-19:30סמסטר ב': , 08:30-11:45סמסטר א':   מר רוני אליאס ב' 18073ש'  

 

   קריאה, חשיבה וכתיבה מדעית
לתת לסטודנטים כלים לכתיבת עבודות מדעיות, תוך הכרת כללי הכתיבה מטרתו המרכזית של הקורס היא 

וכללי הציטוט והכרה של מאגרי מידע הקיימים. במהלך הקורס ילמדו יסודות הכתיבה המדעית באמצעות 
-וחשיבה ביקורתית של מאמרים מתחומים שונים, ניתוח המבנה הבסיסי של הצגת חומר מדעי בכתבי קריאת

 וכתיבת מאמרים. עת ותרגול חיפוש
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   12:15-13:45 'ב ג'יזל גרין ד"ר 18025 א' 
   12:15-13:45 'ב אסנת רוזנרגב'  18025 א' 

 
 מבוא לשיטות מחקר

הקורס מיועד להקנות מושגי יסוד בשיטות מחקר וכלים בסיסיים לתכנון מחקר וביצועו. הקורס יכלול את 
המדעי, סוגי משתנים, סוגי מחקרים, מערכי מחקר, שיטות דגימה, שיטות לאיסוף  הנושאים: שלבי המחקר

 נתונים, תוקף ומהימנות כלי המחקר. הקורס ילווה בקריאה ביקורתית של מאמרים.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45 'ב ג'יזל גרין ד"ר 18006' א 

 
 מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הבריאות

תרבותית. -קורס זה יציג תיאוריות ומושגים מרכזיים משתי דיסציפלינות: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית
כגון חיברות, סטייה, ארגונים, ריבוד, מערכות משמעות. הקורס  באמצעות דיון בתיאוריות ובמושגים יידונו סוגיות

ת של בריאות וחולי לאור המושגים והתיאוריות ישים דגש מיוחד על דיון בבחינות משמעויות חברתיות ותרבותיו
 . ההרצאות ילוו בסרטים אתנוגראפיים אשר מטרתם להמחיש ולהרחיב בתחום שיילמדו בקורס.

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 16:15-19:00 ב' ד"ר גולן פדידה 18075א'  

 
 שיטות מחקר איכותניות

מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את תפיסות העולם, עקרונות היסוד ודרכי הפעולה המרכזיות של 
שיטות המחקר האיכותניות ולהעניק לסטודנטים כלים ומיומנויות שנדרשים לעריכת מחקר איכותני. בקורס יודגש 

ה והמשמעות של בריאות החול-המחקר הנרטיבי, כמסגרת מושגית ומחקרית המסייעת לפיתוח ראית האחר
 ומחלה בחייו. 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 09:15-11:45 'ד גב' רינת זר 18069' א 
 09:15-11:45 'ד אסנת רוזנרגב'  18069' א 

 
   מבוא לפסיכולוגיה

 מחקר גישות ודרכי תיאוריות הסטודנטים יכירו הקורס במסגרת .בפסיכולוגיה בסיסי ידע לתלמידים יקנה הקורס
גישות היסטוריות ומודרניות בפסיכולוגיה, למידה, חישה,  הבאים: הנושאים את יסקר בפסיכולוגיה. הקורס
 אישיות, מצבי תודעה, השפעה חברתית, עמדות וייחוסים, מצבי דחק וטראומה, תיאוריות  ,תפיסה וקשב, זיכרון

 .ופסיכותרפיה פסיכופתולוגיה
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45 ' ד ד"ר אפרת בראל 18004א'  
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 מבוא לסטטיסטיקה
הקורס יקנה מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית, הסקתית ובשיטות מחקר.  בקורס ילמדו הנושאים הבאים: קווי 
ההיכר של החשיבה המדעית, שלבי עבודת החוקר וסוגי מחקר, סוגי משתנים וסולמות מדידה, תיאור וארגון של 

טבלאות ובגרפים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדי קשר ומבחני השערה. בנוסף, הקורס יקנה נתונים באמצעות 
. במסגרת הקורס הסטודנטים יתנסו בבניית קובץ נתונים, spss -כלים לעיבוד וניתוח נתונים באמצעות תוכנת ה

לבחינת קשר בין  פורמציות על משתנים, תיאור נתונים )בטבלאות וגרפים(, בדיקת מבחני השערהסעריכת טרנ
משתנים והשוואת ממוצעים בין אוכלוסיות וקריאת מאמרים מחקריים תוך התמצאות והבנת שיטות מחקר, כלי 

 הניתוח הסטטיסטים והממצאים.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  3

 14:15-17:00 'ד ד"ר רותי לוי 18005' א 

 
 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה

  ת' נ"ז / 0שש"ס /  1
  17:15-18:00 'ד ד"ר רותי לוי 18005' א 
 18:15-19:00 'ד גב' ערבה רוטמן 18005' א 

 
     פתולוגיה

תהליכי -והפתוגנזה של מחלות. נושאי הקורס: פתולוגיה כללית מתמקד בתהליכי הפתופיזיולוגיה הקורס
הסתגלות של התא, נזק תאי ומות תאי, מחלות איסכמיות, הפרעות המודינמיות, תהליכי דלקת אקוטית וכרונית, 

 ומנגנוני ריפוי. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 09:15-10:45 'ב סימון -ד"ר מיטל שבת 18022' ב 

 
 חלק א' -תרבותית-סיעוד בחברה רב - סמינר רווחה בבריאות וחולי          

סמינר שנתי שמטרתו הגברת המודעות לשוני תרבותי ולאופנים בהם תרבויות מעצבות את ההתנהגות, 
התפישות והרגשות האנושיים. הסטודנט יתנסה בזיהוי לקוחות כמורים לתרבות שלהם, ירכוש כלים מחקריים 

חלקו הראשון של להערכה תרבותית ובאמצעותם יחקור  אמונות, ערכים ופרקטיקות שמשפיעים על בריאות. ב
 הסמינר ילמדו מושגים ותיאוריות. בחלקו השני יחקרו הסטודנטים היבטים תרבותיים של סיעוד ובריאות. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  3
 (16.11.17 -)מעודכן נכון ל 18075, 18069, 18025ק: 

 (16.11.17 -)מעודכן נכון ל 11:15-13:30 'ב ג'יזל גריןד"ר  18100' ב 
 (16.11.17 -)מעודכן נכון ל 11:15-13:30 'ד ד"ר גולן פדידה 18100' ב 

 
 אפידמיולוגיה

האפידמיולוגיה הנה תחום מדעי בסיסי המשמש להבנת התפוצה של מחלות ומצבי בריאות באוכלוסייה והגורמים 
נבחרות. יושם דגש להן. הקורס יכלול למידת עקרונות האפידמיולוגיה תוך התייחסות למחלות חריפות וכרוניות 

נתונים ופענוחם, שיפור יכולת הקריאה  על מתן כלים לביצוע מחקרים אפידמיולוגים, שיפור יכולת הצגת
הביקורתית של מאמרים, חקירת התפרצויות והבנת חשיבות האפידמיולוגיה ככלי לקבלת החלטות קליניות 

   והחלטות בתחום בריאות הציבור.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45 ב' מר דולב קורלינסקי 18028ב'  
 

 תזונה קלינית והיבטים של קידום בריאות      
, )פחמימות, שומנים, חלבונים ויטמינים, מינרלים ומים( כיבים העיקריים של המזוןהקורס יעסוק בהכרת המר

המזון, סימון תזונתי  תפירמידבהכרת עקרונות התזונה הנכונה  לאדם הבריא במעגל  החיים )קצובה מומלצת, 
במעגל החיים(, התייחסות לטיפול התזונתי במצבי חולי )השמנה, הפרעות אכילה, סוכרת מחלות  םצרכים מיוחדי

הזנות מיוחדות(, יושם דגש על תפקיד הדיאטנית, והאחות בטיפול  לב, מחלות כליה, מחלת מערכת העיכול,
צוות מטפל רב מקצועי, העשרת הידע  בתחום קידום אורח חיים אחות כחלק מ -התזונתי ועל הקשר דיאטנית 

 )תזונה ופעילות גופנית( והתאמתם לאוכלוסייה.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00 'ד זיידןיונס ד"ר נוהא  18021' ב 

 
 מערכות בריאות בארץ ובעולם בעידן הגלובליזציה

 -בריאות, הקשר בין המבנים המערכתיים לסביבה החברתיתהקורס יתמקד בלמידת מבניהם של מערכות 
פוליטית וייצוגם של קשרים אלה במדיניות בריאות. הקורס יקנה לסטודנט כלים לניתוח שירותי בריאות. במהלך 

  הקורס תלמד מערכת הבריאות בישראל תוך השוואה למערכות בריאות אחרות בעולם המערבי.



 30 החוג לסיעוד -שנתון תשע"ח

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  10:15-11:45  ד'  יפה הארון ד"ר  18060' ב

 
  פסיכולוגיה התפתחותית

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד והבנה בסיסית של תהליכים התפתחותיים לאורך כל מעגל החיים: 
מהתקופה הקדם לידתית ועד הזקנה. הקורס יציג גישות תיאורטיות והסברים של התפתחות הפסיכולוגית 

חברתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות -כמו התפתחות האישיות, התפתחות רגשית בתחומים השונים
פיזיולוגיים של התפתחות הפרט. נדון בהגדרות בסיסיות ומורכבות -מוסרית, התפתחות השפה, והיבטים פסיכו

של התפתחות, בתפיסה התפתחותית, נורמות התפתחותיות, היסטוריית המחקר והפרקטיקה בתחום, והכרות 
 עם מודלים התפתחותיים. בנוסף, נתמקד בלימוד שיטות מחקר ומערכי מחקר התפתחותיים. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18004ק: 
 (31.12.17 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:45'  ד  גב' יעל סקורקוביץ'  18024ב' 
 

  1חלק -היבטים נבחרים בסיעוד הילד והמתבגר מהיבט קליני וקידום בריאות
הקורס יקנה ידע על מצבי בריאות ומחלה בילודים, תינוקות, פעוטים, ילדים ובמתבגרים. הנושאים הנכללים 
בקורס הם: גדילה והתפתחות וגילוי מוקדם של בעיות התפתחות, מניעת מחלות, גילוי מוקדם ואבחון מצבי 

וכרוניים והיבטים כירורגים  מחלה, גישות טיפוליות בילדים, טיפול ותמיכה בילד ובמשפחה במצבים חריפים
 ברפואה ובסיעוד הילד. 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   14:15-17:45 'ד    טליה טפליצקיגב'   18076 ב

 


