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 2020 אוגוסטמעודכן          בס"ד 

 גרונטולוגיה –הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים 

 "אתשפ –שנה א' 

 

עם/ בלי תזה )בשנה א'  גרונטולוגיהלהלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים במסלול 

  :אין הבדל בתהליך הרישום(

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx " או לקישור הבא:בר-אינלהיכנס למערכת "  יש

 הבאים:לפעול לפי השלבים " וץ וירטואליעיו"  ולבחור מהתפריט שבצד ימין ב

 השלמות .1

תואר שני יבים בקורסי השלמה, קיבלו על כך הודעה מהוועדה למכם המחואלה 

 .במכתב הקבלה

 

 קורסי חובה .2

 הבאים: לקורסי החובהכל תלמידי שנה א' חייבים להירשם 

 )מי שפטור אינו חייב להירשם( מבוא למדעי החיים  80988

 מבוא לגרונטולוגיה  74030

 פסיכולוגיה של המבוגר 74031

 שיטות מחקר בגרונטולוגיה 74033

 מחלות ניוון עצבי של הגיל המבוגר 80978

 אימונולוגיה  80979

 ביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל 80983

 

 קורסי בחירה .3

מתוך רשימת הקורסים   לקורסי בחירהכל תלמידי שנה א' רשאים להירשם 

 המתקיימים השנה:

 שם הקורס  מס' הקורס 

 משפט וזקנה בישראל  74029-01

 פסיכופתלוגיה של הזקנה 74034-01

 התנהגותי בזקנים -טיפול קוגניטיבי  74035-01

 הזיכרון בזקנה  74036-01

 אספקטים סוציותרבותיים של הזדקנות  74039-01

 ניהול ותפעול מוסדות לזקנים  74041-01

 כלכלת בריאות  74043-01

 הפרעות שינה בזקנה  74044-01

 קוגניציה ותהליכי זקנה 74047-01
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 שם הקורס  מס' הקורס 

 טראומה בזקנה  74048-01

 מדיניות זקנה ושירותים קהילתיים לזקנים  74058-01

 התעללות בזקנה  740502-01

 נושאים נבחרים ברפואה 80981-01

 הווה עתיד -מחלות סרטן 80982-01

 הבוגרים מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים  80977-01

 סוגיות בגריאטריה  80991-02

 

 קורסי בחירה( שלושה) נק"ז 6 חובת קורסי הבחירה:

 

 אנגלית ויהדות .4

סטודנטים לתואר שני נדרשים לעבור בחינת מיון באנגלית על מנת לקבוע האם הם 

חייבים בקורס. הבחינה באנגלית מתקיימת פעמיים בשנה. ניתן להתעדכן לגבי מועדי  

 הבחינות במחלקה לאנגלית. 

כמו כן, חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות. פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים  

https://graduate- -תואר שני. להלן הקישור  –מודים מתקדמים באתר ביה"ס ללי

school.biu.ac.il/takanon 

 

עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תכנית הלימודים" ולבדוק שנרשמת לכל  

 הנדרש בהתאם להנחיות.

 

 *. 9392או   03-5317000פנות למדור שירות לסטודנט בטל' בכל בעיה טכנית ניתן ל

 chen.avraham@biu.ac.il במיילאם נתקלתם בבעיות מסוג אחר, ניתן 

 

 ה ומוצלחת!ישנת לימודים פורי
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 תשפ"א –שנה ב' 

 

להלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים במסלול 

 תזה: ללא גרונטולוגיה 

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx" או לקישור הבא: בר-איניש להיכנס למערכת " 

 ולפעול לפי השלבים הבאים:" יועץ וירטואליולבחור מהתפריט שבצד ימין ב " 

 

 קורסי חובה .1

 הבאים: לקורסי החובהכל תלמידי שנה ב' חייבים להירשם 

 שם מס' הקורס 

 פרקטיקום גרונטולוגיה  74049-01

 פרמקולוגיה  80980-01

 מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה 80992-01

 

 קורסי בחירה .2

מתוך רשימת הקורסים   לקורסי בחירהכל תלמידי שנה ב' רשאים להירשם 

 המתקיימים השנה:

 שם הקורס  מס' הקורס 

 משפט וזקנה בישראל  74029-01

 פסיכופתלוגיה של הזקנה 74034-01

 התנהגותי בזקנים -טיפול קוגניטיבי  74035-01

 הזיכרון בזקנה  74036-01

 סוציותרבותיים של הזדקנות אספקטים   74039-01

 ניהול ותפעול מוסדות לזקנים  74041-01

 כלכלת בריאות  74043-01

 הפרעות שינה בזקנה  74044-01

 קוגניציה ותהליכי זקנה 74047-01

 טראומה בזקנה  74048-01

 מדיניות זקנה ושירותים קהילתיים לזקנים  74058-01

 התעללות בזקנה  740502-01

 נושאים נבחרים ברפואה 80981-01

 הווה עתיד -מחלות סרטן 80982-01

 מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים הבוגרים  80977-01

 סוגיות בגריאטריה  80991-02

 

 קורסי בחירה(  שלושה) נק"ז 6 :במהלך התואר חובת קורסי הבחירה
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 סמינריונים .3

מתוך רשימת הקורסים המתקיימים   לסמינריוניםכל תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם 

 השנה:

 שם מס' הקורס 

 חוויות הזדקנות בחברה המודרנית 740500-01

 זיקנה, טראומה והעברה בין דורית  740501-01

 גילנות לאורך מעגל החיים ובראי תיאוריות חברתיות  74416-01

 קוגניטיבית הזדקנות   740503-01

 

 (סמינריונים שנתיים 2נק"ז ) 8במהלך התואר:  הסמינריוניםחובת 

 

 אנגלית ויהדות .4

סטודנטים לתואר שני נדרשים לעבור בחינת מיון באנגלית על מנת לקבוע האם הם 

חייבים בקורס. הבחינה באנגלית מתקיימת פעמיים בשנה. ניתן להתעדכן לגבי מועדי  

 הבחינות במחלקה לאנגלית. 

כמו כן, חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות. פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים  

https://graduate- -תואר שני. להלן הקישור  –באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים 

school.biu.ac.il/takanon 

 

של "מאזן תכנית הלימודים" ולבדוק שנרשמת לכל  עם סיום הרישום יש להוציא פלט 

 הנדרש בהתאם להנחיות.

 

 *. 9392או   03-5317000בכל בעיה טכנית ניתן לפנות למדור שירות לסטודנט בטל' 

 aham@biu.ac.ilchen.avr במיילאם נתקלתם בבעיות מסוג אחר, ניתן לפנות 

 

 ה ומוצלחת!ישנת לימודים פורי
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להלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים במסלול 

 תזה: עםגרונטולוגיה 

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx" או לקישור הבא: בר-איניש להיכנס למערכת " 

 " ולפעול לפי השלבים הבאים:יועץ וירטואליולבחור מהתפריט שבצד ימין ב " 

 

 קורסי חובה .1

 הבאים: לקורסי החובהכל תלמידי שנה ב' חייבים להירשם 

 שם מס' הקורס 

 תזה 743000-01

 פרמקולוגיה  80980-01

 מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה 80992-01

 

 קורסי בחירה .2

מתוך רשימת הקורסים   לקורסי בחירהכל תלמידי שנה ב' רשאים להירשם 

 המתקיימים השנה:

 שם הקורס  מס' הקורס 

 וזקנה בישראל משפט  74029-01

 פסיכופתלוגיה של הזקנה 74034-01

 התנהגותי בזקנים -טיפול קוגניטיבי  74035-01

 הזיכרון בזקנה  74036-01

 אספקטים סוציותרבותיים של הזדקנות  74039-01

 ניהול ותפעול מוסדות לזקנים  74041-01

 כלכלת בריאות  74043-01

 הפרעות שינה בזקנה  74044-01

 קוגניציה ותהליכי זקנה 74047-01

 טראומה בזקנה  74048-01

 מדיניות זקנה ושירותים קהילתיים לזקנים  74058-01

 התעללות בזקנה  740502-01

 נושאים נבחרים ברפואה 80981-01

 הווה עתיד -מחלות סרטן 80982-01

 מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים הבוגרים  80977-01

 סוגיות בגריאטריה  80991-02

 

 קורסי בחירה(  שלושהנק"ז ) 6חובת קורסי הבחירה במהלך התואר: 
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 סמינריונים .3

מתוך רשימת הקורסים המתקיימים   לסמינריוניםכל תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם 

 השנה:

 שם מס' הקורס 

 חוויות הזדקנות בחברה המודרנית 740500-01

 זיקנה, טראומה והעברה בין דורית  740501-01

 גילנות לאורך מעגל החיים ובראי תיאוריות חברתיות  74416-01

 הזדקנות קוגניטיבית  740503-01

 

 (סמינריון שנתי אחדנק"ז ) 4במהלך התואר:  הסמינריוניםחובת 

 

 אנגלית ויהדות .4

סטודנטים לתואר שני נדרשים לעבור בחינת מיון באנגלית על מנת לקבוע האם הם 

חייבים בקורס. הבחינה באנגלית מתקיימת פעמיים בשנה. ניתן להתעדכן לגבי מועדי  

 הבחינות במחלקה לאנגלית. 

כמו כן, חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות. פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים  

https://graduate- -תואר שני. להלן הקישור  –מודים מתקדמים באתר ביה"ס ללי

school.biu.ac.il/takanon 

 

עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תכנית הלימודים" ולבדוק שנרשמת לכל  

 הנדרש בהתאם להנחיות.

 

 *. 9392או   03-5317000ניתן לפנות למדור שירות לסטודנט בטל' בכל בעיה טכנית 

 chen.avraham@biu.ac.il במיילאם נתקלתם בבעיות מסוג אחר, ניתן לפנות 

 

 ה ומוצלחת!ישנת לימודים פורי
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