
 נ"ז) 32תשפ"ג (סה"כ  -מסלול עם תזה  -גרונטולוגיה תכנית אם 
 נ"ז ש"ש מרצה סוג קורס שם קורס קוד קורס שעה סמסטר שנה

- 80988 /74028 8:00-10:00 א' א'
01 

 4 2 ד"ר פטשניק יואל/ ד"ר בתיה לרר חובה מבוא למדעי החברה/ מבוא למדעי החיים

 2 1 פרופ' שרירא עמית חובה פסיכולוגיה של המבוגר 74031-01 10:00-12:00
 2 1 צ'סנר ענת-ד"ר ויסברגר גלי ד"ר חביב חובה שיטות מחקר בגרונטולוגיה 74033-01 12:00-14:00
 2 1 ד"ר יואל פטשניק חובה מבוא לגרונטולוגיה 74030-01 14:00-16:00
16:00-18:00 74029/ 80981 -

01/80982 
וזקנה בישראל/ נושאים נבחרים ברפואה/ משפט 

 מחלות סרטן הווה עתיד
ארויה/ -ד"ר סגל רייך מיטל/ פרופ' בן בחירה

 פרופ' מזרחי אלי/פרופ' גינזברג דורון
1 2 

18:00-20:00  80981/ 74041-
01 

 2 1 ד"ר אבן זוהר אהובה/פרופ' מזרחי אלי בחירה ניהול ותפעול מוסדות לזקנים/סוגיות בגריאטריה

- 80988 /74028 8:00-10:00 ב'
01 

 4 2 ד"ר פטשניק יואל/ ד"ר בתיה לרר חובה מבוא למדעי החיים מבוא למדעי החברה/

 2 1 ד"ר יששכר ניסן חובה אימונולוגיה 80979-01 10:00-12:00
 2 1 פרופ' כהן חיים חובה ביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל 80983-01 12:00-14:00
 2 1 פרופ' אוקון איתן חובה מחלות ניוון עצבי של הגיל המבוגר 80978-01 14:00-16:00
 2 1 פרופ' מזרחי אלי  בחירה סיעוד הזקן  01- 80985   16:00-18:00

 /740504 /740501 8:00-10:00 א' ב'
80990 -01 

טראומה והעברה בין דורית/ לבחירה אחד: זיקנה, 
תפיסות זקנה, קבלת החלטות וניצול כלכלי בגיל 

 סמינריון מחקרי במדעי החייםהמבוגר/ 

פרופ' שרירא עמית/ ד"ר ויסברגר גלי/  סמינריון
 ארויה שי-פרופ' בן

2 4 

10:00-12:00             
 2 1 דרומר-רחל לויד"ר  הרצאה מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה 80992-01 12:00-14:00

 2 1 ד"ר אידסס דיאנה הרצאה פרמקולוגיה 80980-01 14:00-16:00
16:00-18:00 740503/ 80989 -

01 
סמינריון מחקרי במדעי הזדקנות קוגניטיבית/ 

 החיים
 4 2 פרופ' הופמן יעקב/ פרופ' כהן חיים סמינריון

 /740504 /740501 8:00-10:00 ב'
80990 -01 

לבחירה: זיקנה, טראומה והעברה בין דורית/ 
תפיסות זקנה, קבלת החלטות וניצול כלכלי בגיל 

 סמינריון מחקרי במדעי החייםהמבוגר/ 

פרופ' שרירא עמית/ ד"ר ויסברגר גלי/  סמינריון
 ארויה שי-פרופ' בן

2 4 

10:00-12:00             

 2 1 פרידל שרה-ד"ר כהן חובה מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה 809922-01 12:00-14:00
 2 1 פרופ' בנין אהוד חובה מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים הבוגרים 80977-01 14:00-16:00

16:00-18:00 
740503/ 80989 -

01 
סמינריון מחקרי במדעי הזדקנות קוגניטיבית/ 

 החיים
 4 2 הופמן יעקב/ פרופ' כהן חייםפרופ'  סמינריון

 * יש לבחור שני קורסי בחירה בשנה א' וסמינריון אחד בשנה ב'



 


