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פרופ' שלמה גרוסמן
נשיא המכללה

פרופ' שמעון שרביט
רקטור המכללה

ד"ר פינחס חליוה
מנכ"ל ומייסד

מועמדים יקרים,
סגל המכללה האקדמית אשקלון שמח להזמינך לקמפוס
הגדול והמפואר בקריית החינוך באשקלון ,ולהציע לך להשתלב
בלימודי תואר אקדמי במכללה .המכללה מציעה מגוון רחב של
לימודים אקדמיים באווירה חמה ,תומכת ופעילות תרבותית
וחברתית ענפה .אלפי צעירים רואים במכללה מוסד אקדמי
מוביל ,והוכחה לכך דירוג איכות ההוראה של הסטודנטים
בשנת  .2019המכללה דורגה על ידי הסטודנטים בסקר
התאחדות הסטודנטים הארצי במקום ה 1-מבין  50מוסדות
אקדמיים.
לאחר כ 40-שנות פעילות כשלוחה של אוניברסיטת בר-אילן
וניסיון רב ,פועלת המכללה כמוסד ישראלי להשכלה גבוהה
המציע לימודים בכ 20-מסלולי לימוד לתואר  B.A.וB.Sc.-
וארבעה תוארי .M.A.
המכללה נחשבת כיום לאחת המכללות החשובות והגדולות
בישראל .מקצועות הלימוד העיקרים במכללה הם בתחום
מדעי החברה ,מדעי הבריאות ,מדעים מדויקים ומדעי הרוח
לקראת לימודי תואר ראשון ושני .למכללה צוות מרצים איכותי
ומנוסה ,ביניהם נמנים חשובי הפרופסורים והמרצים הבכירים
באקדמיה.

הצוות המנהלי והאקדמי במכללה פועל לסייע לסטודנטים
בכל שנות הלימוד ,החל בלימודים ובסדנאות מיוחדות המקנים
לבוגרים כלים להשתלבות מהירה ומוצלחת בעבודתם ,ועד
להענקת מלגות וליווי אישי עד סיום הלימודים .לרשות
הסטודנטים סביבת לימודים מתקדמת הכוללת מעבדות,
ספרייה מרווחת ועשירה ,גישה ישירה למאגרי מידע חשובים,
חדרי לימוד בצוותא ,מעונות ,מועדון סטודנטים וחדר כושר.
צוות המרכז לייעוץ ,שיווק והרשמה עומד לרשותך החל משלב
ההתעניינות ועד הרישום.
אנו מאחלים לך בהצלחה ומקווים לראותך בקהילת הסטודנטים
של המכללה האקדמית אשקלון.

בכבוד רב,
הנהלת המכללה

מערכת :נעמה אביר ,מורן אלחדד
עיצוב גרפי :סטודיו סטפני ורותי עיצוב
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האקדמית אשקלון
צעד חכם ,עתיד מבטיח!

מצוינות אקדמית מוכחת
המכללה האקדמית אשקלון הציבה את רמת איכות ההוראה
בראש סדר עדיפויותיה.
על פי המועצה להשכלה גבוהה ,המכללה האקדמית אשקלון
עומדת ביעד שנקבע לה במדד איכות ההוראה .מדד זה משקף
את היחס המספרי בין הסגל האקדמי הבכיר לבין מספר
הסטודנטים .מדד המאפשר הקדשת תשומת לב אישית לכל
סטודנט.
אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת האקדמית אשקלון
וליהנות מבחירה מצוינת.

בית אקדמי חם המעניק יחס אישי
ייעוץ וליווי אישי לסטודנט החל משלב הרישום ועד
סיום הלימודים ומתן מגוון שירותים סטודנטיאליים
ותמיכה אקדמית לרווחת הסטודנט והצלחתו.
אווירת לימוד פרטנית ותומכת תוך הקפדה על לימוד בכיתות
קטנות ויחס אישי של הסגל האקדמי.

המרכז לחדשנות
המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית באקדמית אשקלון מאפשר
הוראה ולמידה איכותית וחדשנית ,בהלימה לעידן הדיגיטלי
של המאה ה.21-
זמינות המידע והשימוש בכלים דיגיטליים תורמים לשיפור
ההישגים הלימודיים של הסטודנט.
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לימודים בקמפוס מודרני
וחיי חברה עשירים
קמפוס המכללה הוא מהמרהיבים והיפים בארץ.
חווית הלימודים בקמפוס תוססת ומהנה ,הכוללת אירועי תרבות,
הפסקות פעילות ,מופעי סטנד-אפ ,סרטי קולנוע והרצאות
במרכז הכנסים ,מעונות בסטנדרט גבוה ,חדר כושר ועוד.

שכר לימוד אוניברסיטאי
המכללה האקדמית אשקלון נמנית עם עשרים ושתיים מכללות
ציבוריות שזוכות לתמיכה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
המכללה כפופה להוראות הכוללות קביעת שכר לימוד אחיד
במכללות הציבוריות ובאוניברסיטאות.

שנה ראשונה חינם
לתלמידי התואר הראשון
המכללה האקדמית אשקלון מוכרת בחוק עידוד השכלה
בנגב ובגליל שמעניק פטור משכר לימוד בשנה א׳ ,לחיילים
משוחררים ,בוגרות שירות לאומי ובוגרי שירות אזרחי (הזכאות
הינה ל 5-שנים מיום השחרור).

רווחת הסטודנט
האקדמית אשקלון פועלת למען רווחת הסטודנט ומעניקה
סיוע בכל ההיבטים המקיפים את עולמו של הסטודנט במהלך
לימודיו וזאת במטרה להעניק לסטודנט סביבה לימודית תומכת
וידידותית.
הנהלת המכללה קבעה לה כלל ברזל" :לא יפסיק סטודנט
את לימודיו בשל קשיים כלכליים" .המכללה מעמידה לרשות
הסטודנט מלגות בהיקף של מיליוני שקלים .בנוסף בקמפוס
המכללה פועלת הנהלת פר"ח אזורית שמעניקה מלגות למאות
סטודנטים.

מרכז תמיכה לסטודנטים
עם צרכים מיוחדים
בקמפוס המכללה פועל מרכז תמיכה לסטודנטים עם לקויות
למידה/צרכים מיוחדים במטרה לאפשר נגישות מרבית
להשכלה גבוהה וליווי הסטודנט עד סיום לימודיו .המרכז
מציע מגוון שירותים וסיוע פרטני החל מחונכות אישית ,תמיכה
טכנולוגית ורגשית ,סדנאות ,סיוע פרטני ועוד.

המרכז להכוונה תעסוקתית
וקשרי תעשייה
מטרת המרכז להכוונה תעסוקתית באקדמית אשקלון
הינה חשיפת הזדמנויות תעסוקתיות לסטודנטים ולבוגרי
המכללה והכוונתם לתעסוקה .המרכז פועל ליצירת קשרים
עם חברות ומעסיקים במגזר הציבורי והפרטי.
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מסלולי לימוד

המרכז לייעוץ ,שיווק והרשמה
בחירת מוסד אקדמי ומסלול לימודים היא החלטה משמעותית ומכרעת בעיצוב עתידך המקצועי והאישי.

הפקולטה לכלכלה

מטרת הייעוץ ללימודים אקדמיים היא לשלב בין שאיפותיך לבין הדרישות האקדמיות של מסלול הלימודים
שברצונך ללמוד ,החל מתנאי קבלה ותהליך ההרשמה ,תוכניות הלימוד ,שכר הלימוד והשירותים הניתנים
לרווחת הסטודנט.
המכללה האקדמית אשקלון מציעה מגוון מסלולי לימוד והתמחויות לתואר ראשון ושני.

B.A.
בכלכלה
וחשבונאות

B.A.
בכלכלה
ושוק ההון

B.A.
בכלכלה
וניהול

מרכז ייעוץ והרשמה ,ישמח להעניק לך ייעוץ אישי ואיכותי המושתת על מקצועיות ואמינות .יחד נלווה

מדעי החברה

אותך צעד אחר צעד ,ונציע מגוון אפשרויות העומדות בפניך עד לקבלת ההחלטה הטובה והנכונה ביותר עבורך.
הנך מוזמן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות ,להתרשם ממגוון חוגי הלימוד ,מהאיכות והמצוינות
האקדמית ,מסגל מנהלי מיומן ומוכשר ,מתשתיות טכנולוגיות מתקדמות ומסביבת לימודים צעירה ותוססת.
אנו כאן לרשותך בכל שאלה הנוגעת ללימודים אקדמיים ומקווים לראותך בין אלפי הסטודנטים והבוגרים
הרבים שהשתלבו במשק הישראלי.

B.A.
B.A.
בסוציולוגיה
בקרימינולוגיה
 M.A.בקרימינולוגיה ואנתרופולוגיה

ביה"ס למדעי הבריאות
B.A.
בבריאות
הציבור

B.A.
בפוליטיקה
וממשל

B.A.
בלימודים רב-תחומיים
במדעי החברה במסלולים:
מינהל עסקים
משאבי אנוש
חינוך

הפקולטה לעבודה סוציאלית

B.Sc.

B.S.N.

B.S.N.

B.S.W.

במדעי
התזונה

בסיעוד

בסיעוד
תוכנית להסבת
אקדמאים

בעבודה
סוציאלית

שנה ראשונה חינם *
ליצירת קשר9990 :
לאומי*
*לחיילים משוחררים ובוגרות שירות

B.A.
בפסיכולוגיה

B.A.
בלימודי
תיירות

 M.A.בקרימינולוגיה
קלינית עם תזה *

בברכת הצלחה,
גב' נעמה אביר
מנהלת המרכז לייעוץ ,שיווק והרשמה

שכר לימוד אוניברסיטאי

B.A.
בכלכלה
ולוגיסטיקה

M.A.
בכלכלה
יישומית

M.S.W.

בעבודה
סוציאלית

B.S.W.

תוכנית
להסבת
אקדמאים

מדעי הרוח

מדעים מדוייקים

 B.A.בלימודי ארץ ישראל

 B.Sc.במדעי המחשב

* קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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האקדמית אשקלון במספרים
הוקמה

ב1965-

כשלוחה של
אוניברסיטת בר אילן

בשנת

2000

זכתה להכרה
כמוסד להשכלה
גבוהה עצמאי

בוגרים ממליצים
24

מסלולי לימוד

האקדמית אשקלון
מציעה כ 20-מסלולי לימוד
לתואר ראשון
וכ 4-מסלולי לימוד
לתואר שני

מירי יוסף  B.A. -בלימודי תיירות וארץ ישראל

מנכ"ל "מירי יוסף" שיווק ,יזמות ומעוף בע"מ

"תקופת התואר זכורה לי כתקופה
נהדרת ,רכשתי ידע וכלים שתורמים
לי רבות בעבודתי .התפקיד שאני
מבצעת מתקשר לתחום שלמדתי
ואני מרגישה שאני מיישמת בפועל
את הכלים שרכשתי במהלך התואר.
מבחינתי ידע זה כוח".
הקמתי חברה שעוסקת בשיווק וייצוג אתרי תיירות בארץ ומתן
סיוע בבניית ימי טיול ,אירועים וימי גיבוש.

צור ימין  B.Sc. -במדעי המחשב

מנכ"ל חברת "אלקטור תוכנה בע"מ"

"רמת המקצועיות של המרצים ,היחס
האישי ,הידע הרחב הנלמד בקורסים
והדגש על הפרקטיקום תורמים לי
במהלך עבודתי בתעשייה ,בחשיבה
ובתכנון נכון של מערכי תוכנה .המכללה
העניקה לי חווית לימודים מאתגרת".
אלקטור הינה חברת תוכנה המתמחה
במערכות ניהול לעולם הפוליטי ,מערכות קשר עם הציבור,
ושלל מערכות לגוף העסקי.
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מעבדות,
מכוני ומרכזי מחקר
באקדמית אשקלון

רשות המחקר והפרסומים,
מכון שא"מ ,מעבדה פורנזית,
מעבדת סייבר ,מעבדת
חשמל ,מטבח לימודי ,מרכז
סימולציות ,ומעבדת מחקר
בחוג לפסיכולוגיה
8

6,800

סטודנטים לומדים
באקדמית אשקלון

לתארים ראשון ושני,
במכינות הקדם אקדמיות
ובביה"ס להנדסאים

18,000

בוגרים
סיימו לימודיהם
באקדמית אשקלון

כרמל בן דור  B.A. -בפסיכולוגיה וקרימינולוגיה

בוגר תואר שני בפסיכולוגיה חברתית

"המכללה העניקה לי ולחבריי
ללימודים יחס אישי ותומך שתרם לא
רק בפן הלימודי אלא גם בפן אישי".
החוג לפסיכולוגיה הוא חוג קטן ובעל לב
ענקי הנמצא בין כותלי המכללה .לימודי
הפסיכולוגיה במכללה אפשרו לי להיכנס
לעולם המחקר ולרכוש ניסיון רב במעבדה
בתפקיד עוזר מחקר .עבדתי במכוני מחקר גדולים כמו הרשות
הארצית למדידה והערכה של משרד החינוך המרכז לטכנולוגיה
חינוכית ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

ענת שטיינר  B.A. -בבריאות הציבור

מנהלת תוכנית חינוכית לבריאות השן באשקלון
"אני מאמינה שהתואר הקנה לי נקודת
זינוק משמעותית להתפתחות בתחום".

חווית הלימודים במכללה זכורה לי כדבר
טוב שקרה לי ,הלימוד בכיתות קטנות,
ליווי המרצים והצוות המנהלי ומתן יחס
אישי לכל סטודנט ,נתנו לי כלים להבין
מהי בריאות הציבור ובזכות התואר אני
מיישמת את הכלים שלמדתי ,הרגשתי שזכיתי.

וכ 80%-מהם השתלבו
במקצוע בו למדו
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דיקאן הסטודנטים

מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

דיקאן הסטודנטים במכללה אמון על רווחת הסטודנט .תפקידו להעניק סיוע בכל ההיבטים המקיפים את עולמו של הסטודנט
במהלך הלימודים ,בעיקר בנושאים שאינם אקדמיים .וזאת ,כדי להעניק לסטודנט סביבה לימודית תומכת וידידותית.
מגוון השירותים העומדים לרשות הסטודנט:
• •מלגות  -לרשות הסטודנטים מגוון רחב של מלגות סיוע
כלכלי מקרן המכללה ומקרנות חיצוניות (כגון :מפעל הפיס,
אימפקט ,הישג ,משרד החינוך ועוד).
• •מעורבות חברתית  -היחידה למעורבות חברתית מפעילה
תכניות בעלות ערך אישי וחברתי ,משלבת סטודנטים בעשייה
חברתית ומעניקה מלגות ללימודים.
• •מעונות  -המכללה מציעה מעונות לסטודנטים במתחם
הקמפוס ובסמוך אליו .יחידות הדיור מרווחות ובנויות
בסטנדרט גבוה וכוללות :חדר שינה ,פינת ישיבה ,מטבחון,
מקלחת ,שירותים ומזגן.
• •סיוע לימודי  -המכללה מציעה שיעורי עזר ותגבור פרטניים
וקבוצתיים במחיר סמלי לסטודנטים המתקשים במקצועות
נבחרים.

• •סיוע לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים
וסטודנטיות לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
• •סטודנטים במילואים  -לסיוע בקבלת זכויות ניתן לפנות
לרכזת התאמות במשרד הדיקאן.

מרכז התמיכה במכללה האקדמית אשקלון הוקם במטרה
לסייע לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (לקות למידה ,לקות
שמיעה ,לקות ראייה ולקויות נוספות) כדי לאפשר נגישות
מרבית להשכלה גבוהה וליווי עד לסיום התואר בהצלחה.
מרבית השירותים הניתנים במסגרת המרכז :חונכות אישית,
סדנאות בנושאים שונים ,סיוע פרטני בהקניית אסטרטגיות
למידה וניהול זמן ,תמיכה טכנולוגית ורגשית ושיתוף פעולה
עם מעסיקים במשק.

כרטיס ביקור
מנהלת המרכז:
ד"ר מירי קריסי
דוא"לmirik@aac.ac.il :
מזכירת המרכז:
גב׳ נורית שניר

טל'08-6789211 :
דוא"ל:
Nuritsn@aac.ac.il
מיקום בקמפוס:
בניין  ,4קומה ()-1
(מול אולם ירושלים)

כרטיס ביקור
דיקאן הסטודנטים:
מר יואל ישורון
מזכירת הדיקאן:
גב׳ חדוה רביבו

טל׳08-6789195 :
דוא"ל:
hedva@aac.ac.il
מיקום בקמפוס:
בניין  4קומה ()-1

המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה
המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה במכללה האקדמית אשקלון שם לו למטרה לחשוף הזדמנויות תעסוקתיות
לסטודנטים ובוגרי המכללה והכוונתם לתעסוקה.
אחת לשנה מתקיים יריד תעסוקה וכן ימי "זרקור" בהשתתפות עשרות מעסיקים מהמשק הישראלי שמטרתם לחשוף
סטודנטים ובוגרים למעסיקים במשק .בין החברות המשתתפות :אלת"א ,הסוכנות היהודית ,חברות הייטק ,בנקים ,חברות,
מוסדות ממשלתיים ועוד.
לרשות הסטודנט עומדת מערכת משרות " ,"AcadeMEהמציעה מאות משרות עדכניות המתפרסמות מידי יום .כמו כן ,מציעה
המערכת כלים ניהוליים בתהליך התאמה ,כתיבת קורות חיים מקצועיים וכן מיון וגיוס מועמדים לעבודה.
הנכם מוזמנים להיכנס ולהתנסות במערכת " "AcadeMEבאתר המכללה " > --הכוונה תעסוקתית".

כרטיס ביקור
ממונה על
הכוונה תעסוקתית
וקשרי תעשייה:
מר ציון זוזט
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טל׳08-6789506 :
דוא"לtzion@aac.ac.il :
מיקום בקמפוס:
בניין  4חדר 114
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בית הספר
למדעי
הבריאות

בית הספר
למדעי הבריאות
מועמדים יקרים,
פתיחת בית הספר למדעי הבריאות על שם פרופ' משה מני ,נשיאה הראשון של המכללה ,היא חלק ממדיניות הנהלת המכללה להגדיל
את הנגישות להשכלה גבוהה בתחום מדעי הבריאות ולהעניק הזדמנות לתושבי הדרום לקדם את התחום באיזור.
בית הספר מציע תכניות לימוד לתואר ראשון בבריאות הציבור ( ,)B.A.בסיעוד ( ,)B.S.N.תוכנית להסבת אקדמים בסיעוד ( )B.S.Nובמדעי
התזונה (.)B.Sc.
הנהלת המכללה שוקדת בימים אלו על תכנון ופתיחת מסלולים נוספים בתחום מדעי הבריאות.
אנו שמחים להציע לכם להצטרף לשורותינו ,מיטב המרצים יקנו לכם את ההכשרה הטובה ביותר עם יחס אישי וחוויות לימודים בלתי נשכחת.

בכבוד רב,
הנהלת בית הספר
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B.A.
בבריאות הציבור
פרופ׳ זהר מור
ראש החוג לבריאות הציבור

מועמדים יקרים,
בריאות הציבור הוא תחום רחב במדעי הבריאות המתמקד
בהיבטים של מניעת תחלואה ,הארכת החיים וקידום הבריאות
באמצעות מאמצים מאורגנים ,תוך עידוד בחירות אנושיות
מושכלות .קהל היעד של אנשי המקצוע מבריאות הציבור
הוא אוכלוסיית הבריאים ,ולא בהכרח אלו החולים .מטרתנו
היא לזהות ולמנוע תחלואה ,ולכל הפחות להאט החרפה במצב
הבריאות של האוכלוסייה .מאמצי מניעה אלו משתלבים
בפעולות הנעשות בתחומי הרפואה הטיפולית ,המתמקדת
באנשים חולים.

החוג לבריאות הציבור מעניק לבוגריו תואר ראשון ( )B.A.בבריאות הציבור .האקדמית אשקלון הינה
המוסד האקדמי היחיד המעניק תואר ראשון בתחום זה .מטרת הלימודים הינה להכשיר את הסטודנטים
כך שיוכלו להצטרף לארגוני בריאות ,לתעשייה הרפואית ,למוסדות מחקר ואקדמיה ,לארגונים בינלאומיים
ולארגונים שאינם ממשלתיים ולפעול למניעת תחלואה ולקידום בריאות הציבור .תוכנית הלימודים
מעניינת ומגוונת ומשלבת לימודים תיאורטיים לצד התנסות מעשית בארגוני בריאות שונים .הסטודנטים
לומדים בכיתות לימוד קטנות ,וזוכים ליחס אישי של הסגל האקדמי והמנהלי.

כדי להכשיר את הסטודנטים למומחיות בתחום נבנתה תוכנית
לימודים מקיפה לתואר הראשון בבריאות הציבור.
המכללה האקדמית אשקלון הינה המוסד האקדמי היחיד בארץ
המעניק תואר ראשון בבריאות הציבור .הלימודים מרתקים
ותוססים ,תכני הלימוד עדכניים והלמידה מתקיימת בקבוצות
קטנות ומגובשות .החזון המשותף למרצים ולי הוא להכשיר
את הסטודנטים להבין התנהגויות אנושיות ותהליכים חברתיים
המשפיעים על הבריאות וליצור דור של מנהיגים שיוכלו לחתור
למציאת פתרונות מעשיים וחדשניים ברוח בריאות הציבור
למניעת תחלואה.

התחומים שבהם בולטת פעילות בריאות הציבור כוללים
התערבויות למניעת מחלות (זיהומיות וכרוניות) ,צמצום
התנהגויות סיכוניות לפרט ולחברה (עידוד תזונה נכונה ,מניעת
אלימות ,תאונות ,שימוש לרעה באלכוהול וסמים ,עישון וכד')
וקידום בריאות .כל זאת ,תוך העצמה ויצירת תנאים המאפשרים
שינוי בהתנהגות ,המונעים חשיפות סביבתיות מזיקות (כמו 				
מניעת חשיפה לנזקי זיהום אוויר) וביצוע מחקרים המגדילים 				
את בסיס הידע בבריאות הציבור.

בברכת הצלחה,
פרופ׳ זהר מור

תעודת זהות
הסגל האקדמי והמנהלי
ראש החוג לבריאות הציבור :פרופ׳ זהר מור
אחראית מנהלית :גב׳ גלית ראש
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טלפון08-6789503 :
דוא"לgalitro@aac.ac.il :
מיקום בקמפוס :בניין מנהלה קומה 1
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תואר ראשון  B.A.בבריאות הציבור
מטרת התוכנית

תוכנית הלימודים

ייחודיות

אפשרויות תעסוקה

מטרת התוכנית המוצעת היא להכשיר את בוגרי החוג לעיסוק
במגוון תפקידים במערכת הבריאות ,התעשייה הרפואית,
מוסדות מחקר ואקדמיה ,ארגונים בינלאומיים וארגונים
שאינם ממשלתיים ,ולפעול לקידום בריאות הציבור ולמנוע
תחלואה .הכשרה זו מבוססת על הקניית מושגים ושיטות מחקר
מתקדמות בבריאות הציבור החדשה ,ובו בזמן שילוב ידע רב
תחומי .התואר הראשון בבריאות הציבור הוא בסיס לרכישת
ידע בתחום והתקדמות מקצועית לרבות תארים מתקדמים.

התוכנית מעניינת ,מגוונת וכוללת קורסי מבוא וידע עיוני
העוסקים בתחומים השונים של מדעי החיים ,קורסי ליבה
מתחום הרפואה ,קורסים מתחום מערכת הבריאות והתנסות
מעשית בארגוני בריאות שונים .תוכנית הלימודים מקנה
לסטודנט ידע מעמיק בתחומי העיסוק המגוונים של בריאות
הציבור ובו זמנית מפתחת חשיבה מדעית וביקורתית.
הלימודים כוללים סיורים שונים במטרה לחשוף את הסטודנטים
לבעיות בריאות בקהילה וקבלת הדרכה על המענים הניתנים
בשטח.

תואר ראשון ייחודי בארץ

בפני בוגרי החוג לבריאות הציבור מגוון אפשרויות תעסוקה
במערכת הבריאות או בגופים העוסקים בבריאות :משרד
הבריאות ,שירותי בריאות הציבור ,קופות חולים ,משרדי
ממשלה ,רשויות מקומיות ,חברות מסחריות העוסקות במזון
ובבריאות ,חברות תרופות ומחקר .בנוסף ,בוגרי החוג יכולים
להמשיך ללימודי תואר שני בבריאות הציבור במוסדות שונים
בארץ.

התוכנית מקנה לסטודנט "ארגז כלים" הנדרש להשתלבות
במגוון משרות לשיפור בריאות הציבור בישראל .זאת באמצעות
לימודים ברמה אקדמית גבוהה ועל ידי התנסות מעשית בארגוני
בריאות שונים (כבר בלימודי השנה השלישית).
בנוסף ,התוכנית מיועדת עבור עובדים במערכת הבריאות
בישראל המבקשים לרכוש השכלה אקדמית בתחום עבודתם
לשם קידומם המקצועי.
בוגרי הנדסאי מכשור רפואי יקבלו פטורים בתואר בהתאם
לתוכנית הלימודים.

סגל המרצים
בראש החוג עומד פרופ' זהר מור ,רופא מומחה בבריאות הציבור
שכיהן במגוון תפקידים במשרד הבריאות .בנוסף ,מלמדים בחוג
מרצים ,מומחים וחוקרים בכירים המייצגים תחומים מגוונים
של מערכת הבריאות ,הרפואה ,השיווק ,הסוציולוגיה ,התזונה
ועוד .הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל
שנות התואר ובסיום לימודיו.

ביקור במתקן לטיהור שפכים באשקלון כחלק מהקורס בבריאות הסביבה
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המכללה האקדמית אשקלון היא המוסד היחיד בארץ המעניק
תואר ראשון בבריאות הציבור .הסטודנטים נהנים מהוראה
איכותית וממגוון רחב של קורסים.
יחס אישי וכיתות לימוד קטנות
הלימודים הם בקבוצות לימוד קטנות ,ולפיכך מוענקת הזדמנות
לכל סטודנט להביע את עצמו .ניכרת גם תשומת לב אישית
מראש החוג והמרצים.
התנסות מעשית
במהלך הלימודים מתנסה הסטודנט במחקר הקשור לסוגיות
השונות בבריאות הציבור ,ובו בזמן זוכה לליווי אקדמי ולהדרכה
מקצועית .המחקר הוא התנסות מעשית המשלימה את
הלימודים העיוניים ,ומאפשרת חוויית ניהול ,הובלת מחקר
בשטח והיכרות עם אנשי מקצוע העוסקים בתחום .המחקרים
בחוג נעשים בשיתוף פעולה עם לשכות הבריאות ,שירותי
בריאות הציבור ,המרכז הרפואי "ברזילי" ,קופות החולים
ומוסדות אקדמיים שונים.

ביקור בטיפת חלב בפזורה הבדואית ,כחלק מהקורס באם וילד
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תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.A.בבריאות הציבור
שנה א׳
סמסטר א

תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.A.בבריאות הציבור

שנה ב׳
נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

סמסטר א

שנה ג׳
נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

קורסי ליבה

קורסי מבוא

סמסטר א
קורסי ליבה

כלכלת בריאות

2

תזונה ,פעילות גופנית
ומחלות כרוניות

2

סוציולוגיה של הבריאות

2

ניהול ארגוני בריאות

2

מדידת איכות במערכות
בריאות

2

פיתוח והערכת תכניות
בקידום בריאות

2

אפידמיולוגיה א’

2

אפידמיולוגיה ב’

2

בריאות הנפש

בריאות אם וילד

2

סוגיות בבריאות וסביבה

2

סמנריון

בריאות גלובאלית

2

בריאות הציבור במצבי
חירום

2

סמינר :סוגיות בבריאות
הציבור

הזדקנות

2

אפדימיולוגיה של מחלות
לא מדבקות

2

ביוסטטיסטיקה

3

לוגיקה

2

עקרונות בקידום בריאות

2

יסודות המתמטיקה

2

שיטות מחקר כמותיות

3

קורסי מתודולוגיה

מיומנויות מחשוב

0

מקורות מידע בינלאומיים
וישראליים בבריאות

2

מבוא לביולוגיה הומנית

2

מבוא לביוכימיה וביולוגיה
מולקולרית

2

מבוא לבריאות הציבור

2

מבוא לאנטומיה
ופיזיולוגיה

3

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לכלכלה

2

מבוא לסוציולוגיה

2

קורסי ליבה

מבוא לתזונה בבריאות
הציבור

2

מערכות הבריאות
בישראל

3

מבוא לכימיה כללית
ואורגנית

2

פתולוגיה ומחלות

4

קורסי מתודולוגיה

SPSS

2

קורסי העשרה
בריאות ורפואה ביהדות
ובמסורת ישראל

2
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2

ניהול פרוייקטים בבריאות

2

בריאות הפה והשן

2

תקשורת בבריאות הציבור

2

אפידמיולוגיה של תזונה

2

טעויות אנוש ובטיחות
המטופל במערכות
רפואיות

2

אפידמיולוגיה של מחלות
זיהומיות

2

2

בריאות מינית ורבייתית

2

2

תוכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת.
סה"כ שעות לתואר 120 :ש״ס.
ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

5

התנסות מעשית בבריאות
הציבור (כולל הגשת
עבודת גמר)

5

קורסי בחירה  4 -מתוך הרשימה

SPSS

2

שיטות מחקר איכותניות

2

נאציזם ,שואה ורפואה

2

כתיבה והצגה מדעית

2

כלים וכללים לתכנון
ויישום במחקר קליני
GCP-

2

תולדות עם ישראל-
בריאות הציבור

בריאות תעסוקתית

2

התנסות מעשית (סטאז’)
התנסות מעשית בבריאות
הציבור (כולל הגשת
עבודת גמר)

קורסי העשרה
חוק ואתיקה בבריאות
הציבור

נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

מודלים מתקדמים
בניתוח נתונים
שחפת

2

2

2
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בסיעוד
פרופ' טובה הנדל
ראש החוג לסיעוד

מועמדים יקרים,
אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו ולרכוש את מקצוע הסיעוד
במכללה האקדמית אשקלון .אם אתם מחפשים אתגר ועניין,
מוכנים לסייע לזקוקים לכם ,מוכנים להתמודד עם טכנולוגיה
מתקדמת וחידושים מתמידים ,מחפשים אפשרויות קידום
וגיוון מקצועי ומוכנים להשקיע ברכישת מקצוע אקדמי ייחודי,
מקצוע הסיעוד הוא בשבילכם.

מטרת תוכנית הלימודים משקפת את הצרכים המשתנים
במערכת הבריאות ,הערכים והמושגים המרכזיים של מקצוע
הסיעוד ,כיווני התפתחותו ,דרישות המערכת האקדמית ואת
צרכי הלומדים .אנו שואפים למצוינות מקצועית בעידן טכנולוגי
ודיגטלי של מציאות משתנה וחדשנות בכל תחומי חיינו.
אנו מחויבים ללוות כל סטודנט/ית ולקדמם להישגים גבוהים
באווירה תומכת ומעצימה.

אנו מאמינים כי פיתוח וקידום שירותי בריאות באיכות
במתן
גבוהה לכלל אזרחי המדינה תוך שאיפה להשגת שוויון
ההישגים בבחינות הרישוי הממשלתיות משקפים את המצוינות
מקצוע
השירותים ,מחייב אותנו להשקיע בהכשרת אנשי
בהוראה-למידה בחוג שלנו.
בעלי ידע מעמיק ,שליטה במיומנויות קליניות מבוססות ראיות
הצטרפו אלינו.
מחקריות ,בעלי יכולות לתקשורת יעילה ויכולות מנהיגותיות.
בברכת הצלחה,
			
פרופ' טובה הנדל
			

מורכבות ארגוני הבריאות במאה העשרים ואחת מחייבת את כל מקצועות הבריאות להסתגל ,להשתנות
ולהתחדש כדי להתמודד בסביבה משתנה .בעידן של מהפכת המידע מתרחבות ההגדרות המסורתיות,
הסמכויות ותחומי האחריות של מקצוע הסיעוד .התוכנית בחוג לסיעוד מקנה לבוגר ידע ,כלים ואמצעים
למתן טיפול סיעודי כוללני ליחידים ומשפחות ,במצבי בריאות וחולי ,במגוון תחומים קליניים בשרותי
הבריאות ומכינה אותו לתיפקוד מקצועני במקצוע המהווה חוליה מרכזית בשירותי הבריאות.

תעודת זהות
הסגל האקדמי והמנהלי
ראש החוג :פרופ' טובה הנדל
אחראית מנהלית :גב׳ נדיה עזרא
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טלפון08-6789516 :

דוא"לNadya@aac.ac.il :

מיקום בקמפוס :בניין מנהלה קומה 1
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תואר ראשון  B.S.N.בסיעוד
מטרת התוכנית

סגל המרצים

ייחודיות

מטרת התוכנית להקנות ידע ,כלים ואמצעים למתן טיפול סיעודי
כוללני ליחידים ומשפחות במצבי בריאות וחולי באמצעות
פיתוח מיומנויות לתקשורת בין אישית ,פיתוח יכולת לניתוח
וחשיבה ביקורתית ,יכולת לניהול הטיפול ושיתוף פעולה עם
עמיתים ובעלי מקצועות בריאות אחרים .התוכנית מכשירה
אחים ואחיות מוסמכים ברמה אקדמית למגוון תפקידים
במערכת הבריאות ,בתי חולים וקהילה על בסיס ידע מדעי
נרחב במדעי הסיעוד ,הרפואה ,החברה וההתנהגות.

בראש החוג עומדת פרופ' טובה הנדל .יחד עם פרופ' הנדל
מלמדים מרצים ומומחים מתחומים קליניים מגוונים ,בעלי
ניסיון רב בהוראה ,בתפקידים קליניים ובמחקר .הסגל האקדמי
והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל שנות התואר עד
לסיום לימודיו.

התנסות קלינית

תואר אקדמי בשילוב הסמכה מקצועית

החל מהשנה השנייה הסטודנטים מתנסים במגוון שדות
קליניים בבתי החולים ובקהילה :מרכז רפואי "ברזילי" ,מרכז
רפואי "סורוקה" ,מרכזי "אסותא" ,מרפאות ראשוניות של
שירותי בריאות כללית" ,מכבי" ו"מאוחדת" ,מרכזי שיקום ועוד.
ההתנסות הקלינית היא חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים
לתואר ראשון .ההתנסות מבוססת על תשתית הידע העיוני
הנרכש ומכוונת לפתח גישות ועמדות מקצועיות ,לפתח
כללי התנהגות מקצועית ולהקנות מיומנויות טיפול נרחבות
לקבוצות באוכלוסייה.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר ראשון בסיעוד ( )B.S.N.ותעודת
אח/ות מוסמך/ת ,בכפוף להצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית
של משרד הבריאות.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר ראשון משלבת רקע עיוני והתנסות
קלינית .קורסי היסוד במדעי הסיעוד ,הרפואה והחברה,
הנלמדים בשנה א' ,הם בסיס להמשך הלימודים .סיומם
בהצלחה הוא תנאי להמשך הלימודים .הלימודים הקליניים
וההתנסויות מתחילים בשנה ב' ונמשכים בד בבד ללימודים
העיוניים במשך כל שנות הלימוד .במסגרת ההתנסויות הקליניות
נחשפים הסטודנטים לשדות קליניים במוסדות בריאות שונים
המעניקים שירותי בריאות לאוכלוסייה בכל עת.
תחומי הלימוד הקליניים מתבססים על תוכנית לימודים מחייבת
של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות ,ומתקיימים במגוון חטיבות
קליניות :חטיבת סיעוד המבוגר (פנימית ,כירורגיה) ,חטיבת
סיעוד האישה ,חטיבת סיעוד הילד ,חטיבת סיעוד בקהילה,
חטיבת סיעוד בבריאות הנפש ,חטיבת סיעוד ברפואה דחופה
ומצבי חירום וחטיבת סיעוד במצבי מוגבלות ושיקום.

סגל המרצים משלב מצוינות בהוראה אקדמית ומחקר פעיל,
ותיפקוד מקצועי בסביבות קליניות מגוונות.

מרכז הדמיה (סימולציה)
מרכז ההדמיה במכללה מדמה מצבים של מציאות קלינית
בקהילה ובבתי החולים .הסטודנטים מתנסים במשך כל שנות
הלימוד בתפקוד במצבים מדמי מציאות ,בתרגול מיומנויות
אבחון וטיפול ,בפיתוח מיומנויות התבוננות ושיפוט ,ביכולת
פתרון בעיות ובעבודת צוות.
מרכז ההדמיה ממוקם במתחם ייחודי המאפשר למידה
חווייתית .כמו כן ,המרכז מצויד בכל הציוד הקיים בסביבות
הטיפול בקהילה ובבתי החולים .מרכז ההדמיה נבנה בדגם
האמור כדי שהסטודנט יפנים את חשיבות התרגול בשנות
לימודיו ויטמיע אותה.
.

המיומנויות הקליניות נרכשות במרכז הסימולציות במכללה
ובמגוון שדות קליניים ,בשירותי אשפוז ובקהילה של מערכת
הבריאות בסיוע מדריכים קלינים מוסמכים ומומחים בתחום.
משך התוכנית ארבע שנים  8 -סמסטרים.
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תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.S.N.בסיעוד
שנה א׳
סמסטר א

שנה ב׳
נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

מדעי החיים

סמסטר א

שנה ג׳
נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

מדעי החיים
פתולוגיה רב-מערכתית ב’

2

סיעוד הילד והמתבגר

3

פרמקולוגיה ב’

3

סיעוד הקהילה

3

סיעוד במצבים דחופים

2

סמינרים

מבוא לאפידמיולוגיה

2

4

סיעוד במצבי מוגבלות
שונים ושיקום

2

סיעוד בריאות הנפש

2

סיעוד הילד והמתבגר

4

אבטחת איכות בסיעוד

1

סיעוד האישה

3

היבטים בניהול הטיפול

1

אנטומיה פיזיולוגיה
כימיה כללית אורגנית

2

גנטיקה ,אמבריולוגיה
ורפואה מותאמת אישית

3

פרקים נבחרים בתזונה

2

מיקרוביולוגיה וירולוגיה
ואימונולוגיה

3

מדעי הסיעוד

פתולוגיה כללית

1

עקרונות אומדן פיזיקלי

פרמקולוגיה א’

3

מבוא למקצוע סיעוד

4

מבוא לבריאות הציבור

2

מיומנויות תקשורת
בינאישית

2

עקרונות הסיעוד הקליני

סיעוד האישה
התנסויות קליניות

4

עקרונות אומדן פיזיקלי -
תרגיל
מיומנויות הדרכה,
ייעוץ ותמיכה

2

סוגיות אתיות בסיעוד

2

הכנה להתנסות קלינית -
במרכז ההדמיה

2

התנסות קלינית (סיעוד
המבוגר בביה”ח)

4

סיעוד ומשפט בבריאות
ובסיעוד

מבוא לפסיכולוגיה
התפתחותית

2

מדעי החברה
סטטיסטיקה
ושיטות מחקר

3

ניהול ומנהיגות

2

סטטיסטיקה
ושיטות מחקר  -תרגיל

3

מבוא לכלכלת בריאות

2

יישומי מחשב

2

סיעוד המבוגר -עיוני
(שמרני)

8

סיעוד המבוגר -עיוני
(כירורגי)

8

סיעוד הזקן בבריאות וחולי

2

2

סיעוד בבריאות העובד

1

התנסויות קליניות
סיעוד המבוגר -עיוני
(שמרני)

4

סיעוד המבוגר -עיוני
(כירורגי)

4

2

סמינר קליני בסיעוד

3

סמינר מחקר בסיעוד

סמינר מחקר בסיעוד

2

כללי
קורס בחירה (העשרה)

2

2

התנסויות קליניות
סיעוד במצבי מוגבלות
שונים ושיקום

מדעי הסיעוד

קורסי ליבה  -לימודים קליניים

מדעי ההתנהגות
2

קורסי ליבה  -לימודים קליניים

נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

מדעי הסיעוד
סיעוד בריאות הנפש

3

3

נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

סמסטר א

3

אנטומיה פיזיולוגיה

מדעי הסיעוד

סמסטר א

שנה ד׳

סוגיות מקצועיות בסיעוד

4

מבוא לפסיכולוגיה

תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.S.N.בסיעוד

1

התנסות קלינית מתקדמת

6

סיעוד במצבים דחופים -
השלמה
סיעוד בבריאות הנפש

סיעוד המבוגר והזקן
(שמרני וכירורגי  -השלמה)

2

סיעוד במצבי חרום

1

סיעוד הילד והמתבגר -
השלמה

סיעוד בקהילה

3

סיעוד האישה

3

סיעוד האישה  -השלמה

סיעוד הילד והמתבגר

2

2

תוכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת.
סה"כ שעות לתואר 170.5 :ש״ס.
התוכנית כפופה לשינויים של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.

כללי
קורס העשרה

2

כתיבה מדעית וקריאה
ביקורתית

2

עזרה ראשונה

24

סוציולוגיה של הבריאות

2

1.5
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B.S.N
בסיעוד
מסלול להסבת אקדמאים

הסבה לאקדמאים לתואר ראשון  B.S.N .בסיעוד
אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לתוכנית הסבת
אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד ( )B.S.Nבאישור המועצה
להשכלה גבוהה.

מטרת התוכנית
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון או שני המעוניינים לשנות
מסלול לקריירה חדשה מלאת אתגרים ,תחושת סיפוק ומימוש
עצמי ביחד עם ביטחון תעסוקתי.
התוכנית מכשירה אחים ואחיות מוסמכים ברמה אקדמית
למגוון תפקידים במערכת הבריאות ,בתי חולים וקהילה
על בסיס ידע מדעי נרחב במדעי הסיעוד ,הרפואה ,החברה
וההתנהגות.

תוכנית הלימודים
התוכנית תקנה בנוסף לתואר ראשון בסיעוד גם תעודת אח/ות
מוסמך/ת (בכפוף לעמידה בבחינת רישוי ממשלתית).
תוכנית הלימודים להסבה לסיעוד משלבת רקע עיוני והתנסות
קלינית .קורסי היסוד במדעי הסיעוד ,הרפואה והחברה,
הנלמדים בשנה א' ,הם בסיס להמשך הלימודים .סיומם
בהצלחה הוא תנאי להמשך הלימודים .הלימודים הקליניים
וההתנסויות מתחילים בשנה א' ונמשכים בד בבד ללימודים
העיוניים במשך כל שנות הלימוד .במסגרת ההתנסויות הקליניות
נחשפים הסטודנטים לשדות קליניים במוסדות בריאות שונים
המעניקים שירותי בריאות לאוכלוסייה בכל עת.
תחומי הלימוד הקליניים מתבססים על תוכנית לימודים מחייבת
של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות ,ומתקיימים במגוון חטיבות
קליניות :חטיבת סיעוד המבוגר (פנימית ,כירורגיה) ,חטיבת
סיעוד האישה ,חטיבת סיעוד הילד ,חטיבת סיעוד בקהילה,
חטיבת סיעוד בבריאות הנפש ,חטיבת סיעוד ברפואה דחופה
ומצבי חירום וחטיבת סיעוד במצבי מוגבלות ושיקום .המיומנויות
הקליניות נרכשות במרכז הסימולציות במכללה ובמגוון שדות
קליניים ,בשירותי אשפוז ובקהילה של מערכת הבריאות בסיוע
מדריכים קליניים מוסמכים ומומחים בתחום.
משך התוכנית כ 2.5 -שנים –  7סמסטרים רצופים (כולל
סמסטר קיץ).
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סגל המרצים
בראש החוג עומדת פרופ' טובה הנדל .יחד עם פרופ' הנדל
מלמדים מרצים ומומחים מתחומים קליניים מגוונים ,בעלי
ניסיון רב בהוראה ,בתפקידים קליניים ובמחקר .הסגל האקדמי
והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל שנות התואר עד
לסיום לימודיו.
סגל המרצים משלב מצוינות בהוראה אקדמית ומחקר פעיל,
ותיפקוד מקצועי בסביבות קליניות מגוונות.

ייחודיות
התנסות קלינית
החל מהשנה הראשונה הסטודנטים מתנסים במגוון שדות
קליניים בבתי החולים ובקהילה :מרכז רפואי "ברזילי" ,מרכז
רפואי "סורוקה"  ,מרכזי "אסותא" ,מרפאות ראשוניות של
שירותי בריאות "כללית"" ,מכבי" ו"מאוחדת" ,מרכזי שיקום ועוד.
ההתנסות הקלינית היא חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים
לתואר ראשון .ההתנסות מבוססת על תשתית הידע העיוני
הנרכש ומכוונת לפתח גישות ועמדות מקצועיות ,לפתח כללי
התנהגות מקצועית ולהקנות מיומנויות טיפול נרחבות לקבוצות
באוכלוסייה.
מרכז הדמיה (סימולציה)
מרכז ההדמיה במכללה מדמה מצבים של מציאות קלינית
בקהילה ובבתי החולים .הסטודנטים מתנסים במשך כל שנות
הלימוד בתפקוד במצבים מדמי מציאות ,בתרגול מיומנויות
אבחון וטיפול ,בפיתוח מיומנויות התבוננות ושיפוט ,ביכולת
פתרון בעיות ובעבודת צוות.
מרכז ההדמיה ממוקם במתחם ייחודי המאפשר למידה
חווייתית .כמו כן ,המרכז מצויד בכל הציוד הקיים בסביבות
הטיפול בקהילה ובבתי החולים .מרכז ההדמיה נבנה בדגם
האמור כדי שהסטודנט יפנים את חשיבות התרגול בשנות
לימודיו ויטמיע אותה.
תואר אקדמי בשילוב הסמכה מקצועית
לבוגרי התוכנית יוענק תואר ראשון בסיעוד ( )B.S.N.ותעודת
אח/ות מוסמך/ת ,בכפוף להצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית
של משרד הבריאות.
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תוכנית הסבת אקדמאים בסיעוד לתואר "בוגר"  B.S.N.בסיעוד
שנה ב'

שנה א'
סמסטר א׳

נ”ז

מדעי החיים

סמסטר ב

נ”ז

מדעי החיים

מדעי החיים

אנטומיה פיזיולוגיה א’

3

אנטומיה פיזיולוגיה ב’

4

כימיה ביוכימיה

3

גנטיקה ואמבריולוגיה

3

מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה

3

פרמקולוגיה א’

3

פרקים נבחרים בתזונה

2

פתולוגיה א’

1

מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

3

מדעי הסיעוד

מדעי הסיעוד

עקרונות הסיעוד הקליני

3

מבוא למקצוע סיעוד

3

עקרונות אומדן פיזיקלי

2

מיומנויות תקשורת בינאישית

2

מדעי ההתנהגות

מדעי ההתנהגות
מבוא לפסיכולוגיה

פסיכולוגיה התפתחותית
2

מדעי החברה
סוציולוגיה של הבריאות
מבוא לבריאות הציבור

2

2

מדעי החיים

לימודים קליניים  -עיוני

פרמקולוגיה ב’

4

סיעוד הילד והמתבגר

7

פתולוגיה ב’

2

סיעוד האישה
במעגל הפוריות

7

לימודים קליניים  -עיוני

מדעי הסיעוד

סיעוד המבוגר
(פנימי/כירורגי)

8

מיומנויות הדרכה,
תמיכה וייעוץ

2

סיעוד הזקן בבריאות וחולי

2

סוגיות אתיות בסיעוד

2

חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד

2

אבטחת איכות בסיעוד

1

ניהול ומנהיגות

2

לימודים קליניים  -עיוני

לימודים קליניים  -התנסויות
סיעוד המבוגר  -פנימי

2

סיעוד המבוגר  -פנימי

1.5

סיעוד המבוגר  -כירורגי

2

סיעוד המבוגר  -כירורגי

1.5

לימודים קליניים  -עיוני
סיעוד המבוגר (פנימי/כירורגי)

2

סמסטר א׳

נ”ז

סמסטר ב׳

נ”ז

סמסטר קיץ

נ”ז

16

סיעוד בקהילה

3

סיעוד במצבים דחופים וטראומה

3

סיעוד בבריאות הנפש

3

לימודים קליניים  -התנסויות
סיעוד הילד והמתבגר

2

סיעוד האישה במעגל הפוריות

2

סיעוד במצבי חירום ACLS -

1

סיעוד בקהילה

4

כללי
עזרה ראשונה

1.5

שנה ג'
סמסטר א’

נ”ז

לימודים קליניים  -התנסויות

כללי

סיעוד האישה
במעגל הפוריות  -השלמה

עקרונות בשיקום

סיעוד בבריאות הנפש

2

סמינר

סיעוד במצבים דחופים
וטראומה

2

סמינר קליני בסיעוד

סיעוד הילד והמתבגר -
השלמה

התנסות קלינית מתקדמת

סיעוד בבריאות הנפש

2

בריאות העובד

1

כללי
מבוא לכלכלת בריאות

1

3

לימודים קליניים  -התנסויות

לימודים קליניים  -עיוני
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סמסטר ב’

נ”ז

2

7

סה"כ  144.5 :נ"ז

התוכנית כפופה לשינויים של מינהל הסיעוד במשרד
הבריאות.
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B.Sc.
במדעי התזונה
פרופ' ניבה שפירא
ראש החוג למדעי התזונה

מועמדים יקרים,
אנו שמחים להזמינכם להצטרף למסלול לימודים לקראת
תואר אקדמי בתחום מדעי התזונה.
אין שאלה לגבי חשיבות התזונה והדיאטה בחיינו .אנו עדים
להבנה ההולכת וגדלה בנושא הקידום המקצועי בתחום
זה .האמירה "אתה מה שאתה אוכל" – מתבררת כנכונה
ומשמעותית בבריאות ובחולי.

החוג למדעי התזונה מעניק לבוגריו תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי התזונה לקראת התמחות כדיאטן/נית
קליני/ת .מטרת הלימודים היא להכשיר את הסטודנטים לקראת התמחות בתחומים המגוונים שבהם
פועלת התזונה :מוסדות/שירותי בריאות ,תעשיית המזון ,מחקר ופיתוח .תוכנית הלימודים עשירה ,מגוונת
ומשלבת לימודים עיוניים ומעשיים מתחומי ליבה ותחומי תמיכה רחבים .בחוג מלמדים מרצים וחוקרים
מובילים ,המלווים את הסטודנטים ומעניקים להם ייעוץ אקדמי ,מקצועי ויחס אישי .החוג הציב בראש
סדר עדיפויותיו להכשיר את בוגריו גם להמשך לימודים בתארים מתקדמים ולאפשר להם להשתלב
במגוון מקצועות והתמחויות הדורשים ידע זה.

עם עבודת התזונאי והדיאטן בשטח.
בוגרי המסלול יוכלו להשתלב במגוון אפשרויות תעסוקה במגזר
הציבורי והפרטי :בתי חולים ,מרפאות ,מרכזים רפואיים ,בתי
אבות ,בתי ספר ,בתי מלון ושירותי הסעדה; כיועצים בתחומי
תזונה מונעת ,תזונה קלינית ,קידום הבריאות ובטיחות המזון ,וכן
במחקר ופיתוח מוצרים לצורך שיפור ערכם התזונתי והבריאותי
ובייעוץ אישי ומשפחתי לתזונה נכונה ,למניעת מחלות ולשיפור
ביצועים אישיים בספורט ובתנאי לחץ.

התזונה היא החומר המעצב את גדילתנו ,התפתחותנו ,בריאותנו,
הרגשתנו ותפקוד המוח והגוף לאורך החיים .התזונה חשובה
אנו מקווים שתגלו עניין בלימודי מדעי התזונה כאתגר אישי,
במיוחד בתקופות רגישות :היריון ,הנקה ,ילדות ,התבגרות והגיל
מקצועי וכמנוף להשכלתכם ועתידכם המקצועי.
השלישי ,המשפיעות על המשך החיים ואפילו על הדור הבא.
במיוחד נוכח משברי המזון בעולם ,פגעי האקלים ומגפות
נשמח לראותכם מצטרפים ללימודים במכללה האקדמית
העולם המודרני :השמנה ,סוכרת ,מחלות לב וסרטן ,נפש ומח
אשקלון.
ומגיפות מדבקות.
בברכת הצלחה,
			
המסלול במדעי התזונה משלב לימודי ליבה בתזונה מונעת
פרופ' ניבה שפירא
			
וקלינית ,השכלה בתחומי המזון ועיבודו ,תזונה קהילתית,
דיאטנית קלינית
בריאות הציבור ועוד .בחוג מלמדים צוות מרצים מומחים,
בתחום מדעי היסוד של הביולוגיה ,הכימיה ,הגנטיקה ,הפעילות
הגופנית וכו' .ברוח הרפואה האישית תודגש ההבנה והפרקטיקה
של התאמת תזונה אישית לפי גנטיקה ,מגדר ,גיל ,והשפעת
הסביבה בבריאות ובחולי .המסלול ישלב תרגול מעשי בתחומים
השונים באמצעות מעבדות ,מטבח לימודי ,סמינרים והיכרות

תעודת זהות
הסגל האקדמי והמנהלי
ראש החוג :פרופ׳ ניבה שפירא
אחראית מנהלית :גב' גלית ראש
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טלפון08-6789503 :
דוא"לgalitro@aac.ac.il :
מיקום בקמפוס :בניין מנהלה קומה 1
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תואר ראשון  B.Sc .במדעי התזונה
מטרת התוכנית
מטרת התוכנית המוצעת היא לאפשר לסטודנטים ללמוד,
להבין ולרכוש מיומנויות בתחום מדעי המזון ,התזונה המונעת,
הקלינית והטיפולית וכן לרכוש מיומנויות קידום הבריאות
בתחום הקהילתי .מעבר לבסיס המדעי במדעי החיים ,המזון
והתזונה ,יילמדו שיטות מחקר ,בריאות הציבור ,היכרות עם
שירותי תזונה והסעדה ציבורית ,ניהול קהילתי של אוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים ,הגיל השלישי ,עוני תזונתי ,כדי לאפשר
השתלבות מקצועית בתחומים מגוונים שבהם מעורבת התזונה
המונעת והקלינית בבריאות הציבור.
התוכנית נועדה לכל המבקש להשתלב בעבודה במגוון תפקידים
בתחום התזונה והדיאטה במערכת הבריאות .וכן ,לעובדים
במערכת הבריאות בישראל המבקשים לרכוש השכלה אקדמית
בתחום עבודתם לשם קידומם המקצועי.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים משלבת בין קורסי מבוא במדעי הטבע,
המזון ,מדעי ההתנהגות והחברה ,לבין קורסי ליבה והתמחות
בתחומי העיסוק המגוונים של תזונה קלינית וקהילתית.
כמו כן ,בתוכנית קורסים מתודולוגיים המאפשרים

ייחודיות
לסטודנטים התנסות אמפירית בתחומי התזונה והבריאות
השונים .לימודי המתודולוגיה בתחום מידענות ואוריינות תזונה
תורמים לעצמאות בהשגת חומרים ,תקשורת ושיתוף ברשתות
חברתיות – המאפשרים להשתלב בפעילות קהילתית ולשמש
מקור ידע והדרכה לשירות הציבור.
התוכנית היא תלת שנתית ,ועוד  6חודשי התמחות (סטאז')
שהסטודנטים משלימים באופן עצמאי לפי התוכנית של
משרד הבריאות.

סגל המרצים
בראש החוג עומדת פרופ' ניבה שפירא ,דיאטנית קלינית
חוקרת ויועצת תזונה קלינית לפיתוח שרשרת מזון בריאה .יחד
איתה מלמדים מרצים וחוקרים בכירים מתחומי מחקר שונים:
רפואה ,תזונה ומזון ,בריאות הציבור ,מדעי החברה ועוד .סגל
המרצים משלב מצוינות בהוראה ומחקר פעיל ועיסוק קליני
בשדה .הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך
כל שנות התואר ובסיום לימודיו.

התנסות במטבח הלימודי ופיתוח מזונות ייעודים

יחס אישי וכיתות לימוד קטנות

מאחר שהרכב ועיבוד המזון קובעים את ערכו התזונתי
והבריאותי ,יש חשיבות רבה להכנת המזון בתעשייה ובבית.
לימוד העקרונות ושימור הערכים הבריאותיים והתזונתיים
של המזון הוא מרכיב חשוב בלימודים ובעתיד המקצועי של
הבוגרים .בשנים א' ו-ב' הסטודנטים לומדים את תורת המזון
ומתנסים במעבדת המטבח הלימודי .הסטודנטים לומדים
מהם החומרים הפעילים וכיצד צורות עיבוד שונות בחקלאות,
בתעשייה ובהכנה ביתית משפיעים על ההרכב ועל תכונות
המזון המעובד והשפעתו על הגוף.

ההוראה בחוג מתקיימת בקבוצות לימוד קטנות המאפשרת
הזדמנות לכל סטודנט להביע את עצמו.

הרצאות מומחים – במחקר ,תזונה ורפואה
מכיוון שתזונה נוגעת בהיבטים רבים פיתחנו סדרת הרצאות
מומחים שאליהם מגיעים מרצים מובילים בתחומם .בהרצאה
נחשפים הסטודנטים לתחומי מומחיות ברמה הגבוהה ביותר.
בדרך זו הסטודנטים לומדים את דרך החשיבה ומהות התחומים
הרבים של התזונה :מחקר ,יישום וטיפול.
מטבח לימודי

לידיעת המועמדים
המבקש לקבל תעודת תזונאי-דיאטן בישראל חייב להיות בעל תואר ראשון בתזונה ודיאטטיקה ,לסיים בהצלחה
הכשרה מעשית ולעמוד בבחינה הממשלתית במקצוע זה*.
בנוסף ,עליו לעמוד בתנאי הסף הבאים:
•גיל  18לפחות.
•אזרח ישראלי או תושב ישראל.
•לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל ,בעברה פלילית או בעברה משמעתית שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה,
אין הוא ראוי לקבל תעודה במקצוע בריאות .כמו כן ,לא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עברה כאמור,
שבהם טרם ניתן פסק דין סופי.
* נא לעקוב אחר הוראות משרד הבריאות בעניין זה המתעדכנות מעת לעת.
פעילות גופנית בחוג לתזונה כחלק מתוכנית הלימודים של אורח חיים בריא
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תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.Sc .במדעי התזונה
שנה א'
סמסטר א

שנה ב'
סמסטר ב

נ”ז

מבוא לביולוגיה של התא

2

ביולוגיה של התא -
פרקים נבחרים

נ”ז

2.5

מבוא לאפידמיולוגיה

2

פרקים נבחרים בתזונת
האדם א’

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה
התפתחותית

2

קורסי מבוא

כימיה כללית

3.5

הכרת המזון א'

פיזיקה כללית

2.5

כימיה אורגנית

3.5

3

אנטומיה ופיזיולוגיה א'
מדעי המזון-מרכיבים
ותהליכם

3
2.5

לימודי מתודולוגיה
מיומנויות מחשב

1

מקורות מידע בינלאומיים
וישראליים בבריאות
מידענות רפואית
ואוריינות בתזונה קלינית

0

שיטות מחקר איכותניות
יהדות ויצירה יהודית
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נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

2

אנדוקרינולוגיה הומנית -
היבטים מטבוליים
ותזונתיים

2

מיקרוביולוגיה כללית

3

עקרונות בתורת
האימונולוגיה ואלרגיה

2

פיזיולוגיה של המאמץ

2.5

תזונה דיאטטית
וקלינית א׳

5

משק המים והמלחים

1

פרמקולוגיה

2

פתולוגיה כללית

4

טוקסיקולוגיה של המזון

ביוכימיה קלינית

7

פרקים בגנטיקה

5

1.5

פרקים נבחרים
בתזונת האדם

2

מזונות פונקציונליים

2

הכרת המזון ב'

2.5
2

4

0

2.5

לימודי מתודולוגיה
ביוסטטיסטיקה א’

סמסטר א

נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

קורסי ליבה
פעילות גופנית כחלק
בלתי נפרד מאורח חיים
בריא

אנטומיה ופיזיולוגיה ב'
1

שיטות מחקר כמותיות

תזונה ,בריאות ואתיקה
רפואית במקרא ובספרות
הבתר-מקראית

סמסטר א

שנה ג'

קורסי ליבה

1.5

יסודות המתמטיקה,
חשבון דיפרנציאלי
ואינטגרלי

תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.Sc .במדעי התזונה

2.5

ביוסטטיסטיקה ב’

2.5

תפקידי הדיאטן בביה”ח

2

תזונה ומוח  -מתחילת
החיים לגיל מבוגר

1

הטיפול בהשמנה
והפרעות אכילה

3

רגולציה של המזון

1

חינוך ,הדרכה וייעוץ
אישי/קבוצתי

2

הזדקנות

2

אפידמיולוגיה קלינית
במאה ה 21-השמנה,
סוכרת והתסמונת
המטבולית

2

תזונת ילדים לגדילה
בבריאות ובחולי
מטבח מוסדי

2

סמסטר א
מחקרים קליניים
כלים וכללים G.C.P

נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

2

סמינר
סמינר בתזונת האדם

1

סמינר עבודת שטח
בתחום תזונה קלינית
וקהילתית

2

תוכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת.
סה"כ שעות לתואר 142 :ש"ס.
ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

2

פתולוגיה מערכתית

2

תזונה בקהילה-צרכים
ושירותים במעגל החיים
והסעדה ציבורית

2

תזונה דיאטטית
וקלינית ב׳

5

מינרלים וויטמינים

2

תזונה ,פעילות גופנית/
כושר ומחלות כרוניות

2

סדנאות מומחים

2

תזונה קלינית מעשית

2

סדנאות מומחים

2

בין תזונה למחלות נפש

2

יהודת ויצירה יהודית
מנהג והלכה

2

קורסי בחירה  4 -מתוך הרשימה
מיקרונוטריינטים
בתזונת האדם

0

מבוא לביוטכנולוגיה

1

צמחי מרפא
ברפואה מודרנית

2

רוקחות טבעית -
תוספי תזונה ,חומרי טבע
ויחסי גומלין

0

עקה חמצונית והשפעתה
על תוחלת החיים

2

חיידקי המיקרובים

1
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