
 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר שני בגרונטולוגיה קהילתית 

 

 ה .ית יקר. סטודנט

 . לתואר שני בגרונטולוגיה קהילתית ברוך בואך למכללה האקדמית עמק יזרעאל לחוג 

   30.10.22שנת הלימודים תשפ"ג תפתח ביום ראשון, ה' חשוון, 

 

 לקראת שנת הלימודים הראשונה שלך במכללה המידע הדרוש לך נמצא ב: 

 

 

 

 

 שם תמצא/י מידע על:  

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה   •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.   •

 הלימוד במכללה  כיתות •
 

 מידע לסטודנטים חדשים שנה א' לתואר ראשון ושני תשפ"ג  •

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 רישום לקורסי אנגלית שנה א' תואר ראשון  •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •
 

 החוג: צוות  

 דפנה הלפרין ד"ר   -ראש החוג 

 מאור אילנהגב'   -מרכזת החוג 

 

 הלימוד בחוג:  וםי

 סמסטרים.  4במשך  19:30-8:30 - בין השעות ' דיום  

 

 : קשר עם מזכירות החוג 

 04-6423526בטלפון:  10:30-9:00ד' בין השעות   - ימים א'   שעות מענה טלפוני: 

 12:15-10:00ד'  - ימים א'  שעות קבלה במשרד: 

 10337-, חדר  3,קומה  10בנין מס'  - בית הספר ללימודי בריאות ורווחה

e-mail: ilanam@yvc.ac.il  

 לבחור  - "פנייה למזכירות החוג" - "כללי" - פנייה למזכירות החוג תעשה דרך "תחנת המידע האישית"

 "מזכירות חוג לתואר שני בגרונטולוגיה קהילתית". 

 

 

 

מידע לסטודנטים <  סטודנטיםשירותים ל<  www.yvc.ac.il<  אתר המכללה

 .חדשים

 

http://www.yvc.ac.il/


 
 

 

 

 

 

 

 

( <  www.yvc.ac.ilניתן למצוא באתר המכללה )    לגרונטולוגיה קהילתית את פירוט הקורסים של החוג  

 ". מוסמך גרונטולוגיה קהילתית תשפ"ג< "  גשנתונים תשפ"  שנתונים < סטודנטים < שירותים ל 

 

 . אין צורך לבצע רישום עצמאי כל קורסי שנה א' נשתלו לכם במערכת, 

 
 תוכנית הלימודים 

 
 שנה א'  

 )משותפת לשני המסלולים(  
 

 שש"ס  נ"ז תיאור הנושא  נושא 

 2 2 מדיניות חברתית בזיקנה 24500

 2 2 היבטים חברתיים ותרבותיים של הזיקנה  24501

 2 2 הזיקנההיבטים פיזיולוגיים של  24502

 2 2 פסיכולוגיה של הזיקנה  24503

 2 2 צרכים ושירותים   -הזדקנות בקהילה   24504

 3 2 שו"ת   -סטטיסטיקה   24505

 3 2 שו"ת  -שיטות מחקר   24506

 2 2 חוק ומשפט בזיקנה 24507

 2 2 זיקנה ואיכות חיים בקהילה ובפריפריה חברתית וגיאוגרפית  24508

 2 2 לגישור )סדנה( מבוא  24509

 22 20 סה"כ:  

 
 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

לפחות בכל אחד מהקורסים, וציון ממוצע   65על הסטודנט להשיג ציון של   - למסלול היישומי )ללא תזה(  
 לפחות בכל הקורסים הנלמדים בשנה א'.   70של 

לפחות בכל הקורסים הנלמדים    85על הסטודנט להשיג ציון ממוצע של   - למסלול המחקרי )עם תזה( 
לפחות בקורס סטטיסטיקה. כמו כן, על הסטודנט לעבור מבחן באנגלית בציון    85בשנה א' וציון של 

 לפחות וראיון.   60ממוצע של 
 *** יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים בהתאם למספר הנרשמים. 

 
 :  שימו לב

תכנית   .1 אחר  לעקוב  האחריות  מוטלת  הסטודנט/ית  לפי שנים,  על  בחוג, המפורטת  הלימודים 
 ולוודא כל שנה מחדש שנרשם/ה לכל הקורסים של תכנית הלימודים. 

 יש להסדיר תשלומי שכר לימוד בטרם הרכבת המערכת. כדי לראות   .2
 

 

 הצלחה,  ת  בברכ

 ואילנה. דפנה 

http://www.yvc.ac.il/

