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 מדעי הזקנה  –גרונטולוגיה 

 עם תזה   –מסלול א' 

 תשפ"ג
 

 שנה א': 

 נ"ז 4 שנתי –מבוא למדעי החיים )לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה(  80988

 נ"ז 4 שנתי  -מבוא למדעי החברה )לבוגרי תואר ראשון במדעי החיים(  74028

 נ"ז 2 סמס' א' –מבוא לגרונטולוגיה  74030

 נ"ז 2 סמס' א'   –פסיכולוגיה של המבוגר  74031

 נ"ז 2 סמס' א' –שיטות מחקר בגרונטולוגיה  74033

 נ"ז 2 סמס' ב' –אימונולוגיה  80979

 נ"ז 2 סמס' ב' –ביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל   80983

 נ"ז 2 סמס' ב' –מחלות ניוון עצבי של הגיל המבוגר  80978

 נ"ז 4 נ"ז כל אחד( 2קורסים בהיקף  2קורסי בחירה ) 

 נ"ז  20 סה"כ שנה א' 

 

 שנה ב':

 נ"ז 8 עבודת תזה 743000

 נ"ז 2 סמס' א' –מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים הבוגרים  80977

 נ"ז 2 סמס' ב' –פרמקולוגיה   80980

 נ"ז 2 סמס' א' –מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה  80992

 נ"ז 2 סמס' ב' –מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה  809922

 נ"ז 4 סמינריון מדעי החברה 

 נ"ז  20 סה"כ שנה ב' 

 
 בחירה( 4חובה+ 63נ"ז )  40                  סה"כ
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 מדעי הזקנה  –גרונטולוגיה 

 תזה   ללא –' במסלול 

 תשפ"ג
 

 שנה א': 

 נ"ז 4 שנתי –מבוא למדעי החיים )לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה(  80988

 נ"ז 4 שנתי  -מבוא למדעי החברה )לבוגרי תואר ראשון במדעי החיים(  74028

 נ"ז 2 סמס' א' –מבוא לגרונטולוגיה  74030

 נ"ז 2 סמס' א'   –פסיכולוגיה של המבוגר  74031

 נ"ז 2 סמס' א' –שיטות מחקר בגרונטולוגיה  74033

 נ"ז 2 סמס' ב' –אימונולוגיה  80979

 נ"ז 2 סמס' ב' –ביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל   80983

 נ"ז 2 סמס' ב' –מחלות ניוון עצבי של הגיל המבוגר  80978

 נ"ז 4 נ"ז כל אחד( 2קורסים בהיקף  2בחירה )קורסי  

 נ"ז  20 סה"כ שנה א' 

 

 שנה ב':

 נ"ז 4 פרקטיקום גרונטולוגיה 74049

 נ"ז 2 סמס' א' –מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים הבוגרים  80977

 נ"ז 2 סמס' ב' –פרמקולוגיה   80980

 נ"ז 2 סמס' א' –מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה  80992

 נ"ז 2 סמס' ב' –מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה  809922

 נ"ז 4 סמינריון מדעי החברה 

 נ"ז 4 סמינריון מדעי החיים  

 נ"ז  20 סה"כ שנה ב' 

 
 בחירה( 4חובה+ 63נ"ז )  04                  סה"כ

 
 

 סופית. ייתכנו שינויים, התוכנית לא 
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 עם תזה   –מסלול א' 

 תשפ"ג
 

 שנה א': 

 נ"ז 4 שנתי –מבוא למדעי החיים )לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה(  80988

 נ"ז 4 שנתי  -מבוא למדעי החברה )לבוגרי תואר ראשון במדעי החיים(  74028

 נ"ז 2 סמס' א'   –פסיכולוגיה של המבוגר  74031

 נ"ז 2 סמס' א' –שיטות מחקר בגרונטולוגיה  74033

 נ"ז 2 פסיכופתולוגיה  74034

 נ"ז 4 התנהגותי בזקנים-טיפול קוגניטיבי 740506

 נ"ז 2 סמס' ב' –ביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל   80983

 נ"ז 2 (קורס אחדקורסי בחירה ) 

 נ"ז  18 סה"כ שנה א' 

 

 שנה ב':

 נ"ז 8 עבודת תזה 743000

 נ"ז 5 פרקטיקום גרונטולוגיה 74049

 נ"ז 2 סמס' ב' –פרמקולוגיה   80980

 נ"ז 2 סמס' א' –מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה  80992

 נ"ז 2 סמס' ב' –מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה  809922

 נ"ז 4 סמינריון מדעי החברה 

 נ"ז  23 סה"כ שנה ב' 

 
 בחירה( 2חובה+ 39נ"ז )  14                  סה"כ

 
 

 ייתכנו שינויים, התוכנית לא סופית. 
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 במגמת טיפול בזקנים  מדעי הזקנה –גרונטולוגיה 

 תזה   ללא –' במסלול 

 תשפ"ג
 

 שנה א': 

 נ"ז 4 שנתי –מבוא למדעי החיים )לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה(  80988

 נ"ז 4 שנתי  -מבוא למדעי החברה )לבוגרי תואר ראשון במדעי החיים(  74028

 נ"ז 2 סמס' א'   –פסיכולוגיה של המבוגר  74031

 נ"ז 2 התעללות בזקנה  740502

 נ"ז 2 פסיכופתולוגיה של הזקנה 74034

 נ"ז 2 סמס' ב' –אימונולוגיה  80979

 נ"ז 2 סמס' ב' –ביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל   80983

 נ"ז 2 סמס' ב' –מחלות ניוון עצבי של הגיל המבוגר  80978

 נ"ז 4 התנהגותי בזקנים- סמינריון: טיפול קוגניטיבי 740505

 נ"ז  20 סה"כ שנה א' 

 

 שנה ב':

 נ"ז 5 פרקטיקום גרונטולוגיה 74049

 נ"ז 2 סמס' א' –מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים הבוגרים  80977

 נ"ז 2 סמס' ב' –פרמקולוגיה   80980

 נ"ז 2 סמס' א' –מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה  80992

 נ"ז 2 סמס' ב' –מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה  809922

 נ"ז 2 הזיכרון בזקנה 74036

 נ"ז 2 מדיניות זקנה ושירותים קהילתיים לזקנים  74058

 נ"ז 4 סמינריון מדעי החברה 

 נ"ז  21 סה"כ שנה ב' 

 
 נ"ז   41                  סה"כ

 
 

 ייתכנו שינויים, התוכנית לא סופית. 

 


