
מדיניות ומינהלטיפול בזקן ומשפחתו

287.4303287.4705

גישות להערכה ואבחון 

של הזקן ומשפחתו
סוגיות בחיי דיירי בתי אבות

ר יהודית ראובני"דיובל פלגי' פרופ

(ס" שש2)(ס" שש2)

287.4313287.4710

מבוא :מלוגותרפיה והלאה

לתיאוריות ומודלים 

- לטיפול נפשי בעת זקנה 

סמינר

תיאוריות בניהול המשאב 

סמינר- האנושי

ר יהודית ראובני"דפאו-ר סוניה לצר"ד

(ס" שש2)(ס" שש2)

שנתי

287.4724287.4722

יסודות הניהול הפיננסי 

בארגוני רוווחה ובריאות
גרונטכנולוגיה

ר מיכל איזקסון"דר אמיר להט"ד

(ס" שש2)(ס" שש2)

287.4824287.4726287.4418

היבטים חברתיים ופסיכולוגים 

בפרישה

מבט : יורק-בין דלהי לניו

גלובאלי על זקנה 

והזדקנות

סוגיות בהתמודדות עם 

מוות בזקנה

יובל פלגי' פרופר מיכל איזקסון"דכרפס-ר דקלה סגל"ד

(ס" שש2)(ס" שש2)(ס" שש2)

287.4720

סדנא בפיתוח מוצר

ר מיכל איזקסון"ד

(ס" שש1)

1שבוע , פעם בשבועיים, שנתי*

מדיניות ומינהלטיפול בזקן ומשפחתו

287.4314287.4709

מבוא :מלוגותרפיה והלאה

לתיאוריות ומודלים 

- לטיפול נפשי בעת זקנה 

סמינר

תיאוריות בביטחון סוציאלי

ישראל דורון' פרופר סוניה לצטר פאו"ד

(ס" שש2)(ס" שש2)

287.4307287.4707

רשת התמיכה הבלתי 

היבטים : פורמאלית

קליניים

 בקרה ניהולית בארגוני 

: רווחה ובריאות הציבור

היבטים תיאורטיים ומעשיים

ר אמיר להט"דטובה וינטרשטיין' פרופ

1
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!!חובה לבחור באחד משני הקורסים- חובת בחירה **

!!ייתכנו שינויים במערכת השעות** 

'שנה ב- ב"ל תשפ"מערכת קורסים לשנה

'סמסטר ב
קורסי בחירה כלליים

8
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0
1

8
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0

287.4215

!חובה- 'פרקטיקום א

!י שיבוץ"עפ, מחוץ לקמפוס

(ס" שש2)
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287.4217

!חובה- סוגיות בפרקטיקום

פלגי' פרופ, בריק' פרופ

(ס" שש0)

2שבוע , שעתיים, פעם בשבועיים, שנתי*

'שנה ב- ב"ל תשפ"מערכת קורסים לשנה

'סמסטר א
קורסי בחירה כלליים
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(ס" שש2)(ס" שש2)

287.4417287.4315287.4716

אוכלוסיות מודרות בזקנהפנאי בזקנה
יסודות ניהול השיווק  

לגיל השלישי

ד אמיר להט"עור וינטרשטיין"דר מיכל איזקסון"ד

(ס" שש2)(ס" שש2)(ס" שש2)

287.442287.4718287.4416

יחסים , יחסים חברתיים קרובים

משפחתיים ובדידות בזיקנה

נגישות ותחבורה , ניידות 

בעת זקנה

היבטים קליניים ברווחה 

נפשית בזקנה

ר טובה וינטרשטיין"דר מיכל איזקסון"דכרפס-ר סגל"ד

(ס" שש2)(ס" שש2)(ס" שש2)

287.4721

סדנא בפיתוח מוצר

ר מיכל איזקסון"ד

(ס" שש1)

פעם בשבועיים, שנתי*

287.0005

מבחן מסכם

ר דקלה סגל כרפס"ד

קורס מתוקשב

חובה לסטודנטים במסלול ללא 

תזה

!!חובה לבחור באחד משני הקורסים- חובת בחירה **

!!ייתכנו שינויים במערכת השעות** 
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287.4216

!חובה- 'פרקטיקום ב

!י שיבוץ"עפ, מחוץ לקמפוס

(ס" שש2)
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287.4218

!חובה- סוגיות בפרקטיקום

ר פלגי"ד, בריק' פרופ

(ס" שש0)

2שבוע , שעתיים, פעם בשבועיים, שנתי*


