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מערכת: נעמה אביר ומורן רוטנשטיין
עיצוב גרפי: תמר וידר

 פרופ' חיים ברייטברט
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. המכללה מציעה מגוון רחב של לימודים 
אקדמיים באווירה חמה ותומכת ומעניקה פעילות תרבותית 
וחברתית ענפה. אלפי צעירים רואים במכללה מוסד אקדמי 
מוביל, והוכחה לכך דירוג איכות ההוראה של הסטודנטים 
2019. המכללה דורגה על ידי הסטודנטים בסקר  בשנת 
התאחדות הסטודנטים הארצי במקום ה-1 מבין 50 מוסדות 

אקדמיים.  
לאחר כ-40 שנות פעילות כשלוחה של אוניברסיטת בר-אילן 
וניסיון רב, פועלת המכללה כמוסד ישראלי להשכלה גבוהה 
 B.Sc.-ו B.A. המציע לימודים בכ-20 מסלולי לימוד לתואר

.M.A. וחמישה תוארי
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 ובמגזר העסקי והציבורי.

הצוות המנהלי והאקדמי במכללה פועל לסייע לסטודנטים 
בכל שנות הלימוד, החל בלימודים ובסדנאות 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 מינהל שיווק, ייעוץ ורישום עומד לרשותך החל משלב 

ההתעניינות ועד הרישום.
אנו מאחלים לך בהצלחה ומקווים לראותך בקהילת הסטודנטים 

של המכללה האקדמית אשקלון.

בכבוד רב,
הנהלת המכללה
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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

ועד  הרישום  משלב  החל  לסטודנט  אישי  וליווי  ייעוץ 
סטודנטיאליים   שירותים  מגוון  ומתן  הלימודים  סיום 

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.

            לימודים בקמפוס מודרני 
           וחיי חברה עשירים

קמפוס המכללה הוא מהמרהיבים והיפים בארץ. 

חווית הלימודים 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 נגישות

בקמפוס המכללה פועל מרכז נגישות 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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שנה ראשונה חינם *

ליצירת קשר: 9990*
*לחיילים משוחררים ובוגרות שירות לאומי

מינהל שיווק, ייעוץ ורישום

בחירת מוסד אקדמי ומסלול לימודים היא החלטה משמעותית ומכרעת בעיצוב עתידך המקצועי והאישי. 
מטרת הייעוץ ללימודים אקדמיים היא לשלב בין שאיפותיך לבין הדרישות האקדמיות של מסלול הלימודים 
שברצונך ללמוד, החל מתנאי קבלה ותהליך ההרשמה, תכניות הלימוד, שכר הלימוד והשירותים הניתנים 

לרווחת הסטודנט.

המכללה האקדמית אשקלון מציעה מגוון מסלולי לימוד והתמחויות לתואר ראשון ושני. 

יועצי הלימודים ישמחו להעניק לך ייעוץ אישי ואיכותי המושתת על מקצועיות ואמינות. יחד נלווה אותך 
צעד אחר צעד, נציע מגוון אפשרויות ונכוון אותך עד לקבלת ההחלטה הטובה והנכונה ביותר עבורך.

הנך מוזמן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות, להתרשם ממגוון מסלולי 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 שלנו.

 בברכת הצלחה, 
גב' נעמה אביר 

ראש מינהל שיווק, ייעוץ ורישום

שכר לימוד אוניברסיטאי

מסלולי לימוד

הפקולטה לכלכלה

B.A.
בכלכלה 

וחשבונאות

B.A.
בכלכלה 

וניהול

B.A.
בכלכלה 
ושוק ההון

B.A.
בכלכלה 

ולוגיסטיקה

M.A .
בכלכלה 
יישומית

מדעי החברה

B.A .
בקרימינולוגיה

.M.A בקרימינולוגיה
. M.A עם תזה

בקרימינו לוגיה
קלינית 

B.A.
בסוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה

B.A .
בפסיכולוגיה

.M.A עם תזה
בפסיכולוגיה 

רפואית*

B.A.
בפ וליטיקה

וממשל

B.A.
בלימודי 
תיירות

B.A.
בלימודים רב-תחומיים 

 במדעי החברה במסלולים:
מינהל עס קים
משאבי אנו ש

חינוך

הפקולטה לעבודה סוציאלית

 B.S.W.
 בעבודה 
סוציאלית

M.S.W.
בעבודה 
סוציאלית

B.S.W. 
 תוכנית 
להסבת 

אקדמאים

מדעי הרוח

.B.A בלימודי ארץ ישראל

ביה"ס למדעי הבריאות

  B.S.N. 
בסיעוד
 B.S.N. 

בסיעוד לאחים 
ואחיות מוסמכים

 B.S.N. 
 בסיעוד 

תוכנית להסבת 
אקדמאים

B.Sc.
 במדעי
התזונה

.B.Sc במדעי המחשב

מדעים מדוייקים

B.A. 
בבריאות 

הציבור

* קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה. 
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בוגרים ממליציםהאקדמית אשקלון במספרים

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. 

אופר שלי - .B.A בכלכלה וחשבונאות
מפקח במס הכנסה ובעל תואר שני במשפטים

""הלימודים בחוג לחשבונאות היו לי 
כחוויה חד פעמית. רמת הלימודים 
היתה גבוהה והקשר עם המרצים היה 

קרוב ואישי." 

בזכות זאת, סיימתי את התואר בהצטיינות, 
עברתי את כל מבחני ההסמכה מטעם 
מועצת רו"ח בהצלחה ובקלות, הצלחתי 
להתקבל להתמחות בכל משרדי ה-"Big four", ולבסוף בחרתי 

בהתמחות היוקרתית בשירות הציבורי במס הכנסה.

עדן מזרחי - .B.S.N בסיעוד  
מנהלת סיעוד במרפאת "נאות אילן" באר שבע

"בואו נלמד להעריך את לימודינו לא מפני 
שהם הופכים אותנו לחכמים או נעלים 
על אחרים, אלא משום שהם מאפשרים 
לנו לתת עזרה ולהיות מועילים יותר לכלל 

בני האדם". )פלורנס נייטינגייל(

"המכללה האקדמית אשקלון מספקת 
הכשרה מקצועית ומקיפה בתחום כל 
כך מאתגר ומרתק. המסלול המקצועי אותו מקנה המכללה 
מאפשר לרבים מהסטודנטים לעסוק בסיעוד וכך סולל 
דרך של שליחות אנושית מלאת נתינה, השפעה, יכולת 

להתפתח, לנהל, ללמוד ולחקור."

תוך חצי שנה מתחילת עבודתי בתחום, קיבלתי האצלת סמכויות 
רבה והעצמה מקצועית וניהולית. כל אלה אודות לליווי ולכלים 
אותם רכשתי מצוות החוג לסיעוד ומההתנסויות הקליניות 

המגוונות.

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. 

 26 
 מסלולי לימוד 

לתואר ראשון ושני

 70 
קמפוס מרהיב וחדשני 

 המשתרע על פני
כ-70 דונם

 350 
אנשי סגל אקדמי

 9 
 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 

 5,000 
סטודנטים לומדים 
באקדמית אשקלון
לתארים ראשון ושני, 

במכינות  הקדם אקדמיות 
ובביה"ס להנדסאים

 20,000
  בוגרים 

 סיימו לימודיהם 
באקדמית אשקלון 
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דיקאן הסטודנטים

דיקאן הסטודנטים במכללה מטפל בכל הנושאים הקשורים לרווחת 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 
תוכניות 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.

כרטיס ביקור
 דיקאן הסטודנטים:

מר יואל ישורון  
 מזכירת הדיקאן:

גב׳ חדוה רביבו

טל׳: 08-6789195
 דוא"ל:

hedva@aac.ac.il
מיקום בקמפוס: 
בניין 4 קומה )1-(

מרכז נגישות
מרכז נגישות 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

mirik@aac.ac.il :דוא"ל
 מזכירת המרכז:

גב׳ נורי ת שניר

טל': 08-6789211
 דוא"ל:

Nuritsn@aac.ac.il 
 מיקום בקמפוס:

 בניין 4, קומה )1-( 
)מול אולם ירושלים(

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 "AcadeME", המציעה 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 "AcadeME" באתר המכללה -- < "הכוונה תעסוקתית".

כרטיס ביקור
ממונה על  

הכוונה תעסוקתית 
 וקשרי תעשייה:

מר ציון זוזט

טל׳: 08-6789506
tzion@aac.ac.il :דוא"ל

 מיקום בקמפוס:
בניין 4 חדר 114 
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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.N(, סיעוד 
 .)B.Sc.( ובמדעי התזונה )B.S.N.( לאחים ואחיות מוסמכים

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 

בית הספר
למדעי הבריאות

בית הספר
 למדעי

הבריאות
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וזיהוי קבוצות של אנשים הרגישים להידבקות ועד לפרסום 
המידע לציבור וביסוס החלטות בסדר גודל לאומי המשפיעות 

על חיי כל אחד ואחת מאיתנו. 

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 
והחיים האקדמים בחוג תוססים, תכני הלימוד עדכניים והלמידה 
מתקיימת בקבוצות קטנות ומגובשות. החזון המשותף למרצים 
ולי הוא להכשיר את הסטודנטים, להכיר את דרכי התפשטות 
המחלות השונות, להבין התנהגויות אנושיות ותהליכים חברתיים 
המשפיעים על הבריאות וליצור דור של מנהיגים שיוכלו לחתור 
למציאת פתרונות מעשיים וחדשניים ברוח בריאות הציבור 

למניעת תחלואה.

    בברכת הצלחה,
פרופ׳ זהר מור    

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.

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.

התפרצות העולמית של נגיף הקורונה בתקופה האחרונה היא 
 דוגמה מצויינת להבנת המקום של בריאות הציבור בטיפול 
 במגיפות- החל מניטור המידע על תחלואה, דרך עיבוד הנתונים 

החוג לבריאות הציבור מעניק לבוגריו תואר ראשון ).B.A( בבריאות הציבור. המכללה 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.

טלפון: 08-6789503
galitro@aac.ac.il :דוא"ל

מיקום בקמפוס: בניין מנהלה קומה 1

תעודת זהות
הסגל האקדמי והמנהלי

ראש החוג לבריאות הציבור: פרופ׳ זהר מור 
אחראית מנהלית: גב׳ גלית ראש
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בבריאות הציבור
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ביקור במתקן לטיהור שפכים באשקלון כחלק מהקורס בבריאות הסביבה

תואר ראשון .B.A בבריאות הציבור

מטרת התוכנית
מטרת התוכנית המוצעת היא להכשיר את בוגרי החוג לבריאות 
הציבור 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, ובו בזמן שילוב ידע רב 
תחומי. התואר הראשון בבריאות הציבור הוא בסיס לרכישת 
ידע בתחום והתקדמות מקצועית לרבות תארים מתקדמים. 

התוכנית מקנה לסטודנט "ארגז כלים" הנדרש להשתלבות 
במגוון משרות לשיפור בריאות הציבור בישראל. זאת באמצעות 
לימודים ברמה אקדמית גבוהה לצד 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.

תוכנית הלימודים
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 וביקורת ית.

הלימודים כוללים סיורים שונים במטרה לחשוף את הסטודנטים 
לבעיות בריאות בקהילה וקבלת הדרכה על המענים הניתנים 

בשטח. 

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. 

ייחודיות
תואר ראשון ייחודי בארץ 

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 לממש 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.

לימודי המשך 
בוגרי החוג יוכלו להתמקצע בהכשרות מעשיות נוספות 
המשיקות לתואר ומעניקות יתרון מקצועי בולט, כגון: הדרכת 
קבוצות בקידום בריאות, חינוך לסוכרת, מדריכי כושר וחינוך 
גופני, יתרה מזו, בוגרים אשר יבחרו להמשיך וללמוד את 
תחום השיווק יהנו מהעדפה תעסוקתית במה שקשור לקידום 
מסרי בריאות במוסדות השונים, עבודה בחברות שיווק וחינוך 
לבריאות ועוד. כמו כן, יוכלו להמשיך לתארים מתקדמים במגוון 

תחומים בכל מוסדות הלימוד האקדמיים בארץ.

אפשרויות תעסוקה
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 , מחקר ועוד.

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

שנה א׳
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

קורסי מבוא

2 מבוא לביוכימיה וביולוגיה 
תלרימולקו 2 תמבוא לביולוגיה הומני

3 מבוא לאנטומיה 
ופיזיולוגיה 2 ת הציבורמבוא לבריאו

2 מבוא לכלכלה  2 מבוא לפסיכולוגיה

קורסי ליבה 2 מבוא לסוציולוגיה

3 ת הבריאות מערכו
בישראל 2 זונה בבריאות מבוא לת

הציבור

4 תתולוגיה ומחלופ 2 מבוא לכימיה כללית 
תואורגני

2 ת בבריאות וסביבהסוגיו

ולוגיהודקורסי מת

2 לוגיקה 3 ביוסטטיסטיקה

3 תתיוקר כמות מחשיטו 2 תמטיקהת המיסודו

2 מקורות מידע בינלאומיים 
תוישראליים בבריאו 0 ת מחשובמיומנויו

קורסי העשרה

2 ת ורפואה ביהדות בריאו
ובמסורת ישראל

שנה ב׳
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

 קורסי ליבה

2 ת גופנית תזונה, פעילו
תכרוניות ומחלו 2 תת בריאוכלכל

2 תארגוני בריאוניהול  2 תסוציולוגיה של הבריאו

2 ת תכניות הערכתוח ופי
תקידום בריאוב 2 ת במערכות ת איכומדיד

תבריאו

2 אפידמיולוגיה ב’ 2 אפידמיולוגיה א’

2  ת הציבור בריאו
ירוםבמצבי ח 2 ת אם וילדבריאו

2 אפדימיולוגיה של מחלות 
תלא מדבקו 2 תת גלובאליבריאו

2 תזדקנוה

2 תקידום בריאוקרונות בע

ולוגיהודקורסי מת

2 SPSS 2 SPSS

2 תתניוקר איכות מחשיטו

2 תתיבה והצגה מדעיכ

קורסי העשרה

2 ל-תולדות עם ישרא
ת הציבורבריאו 2 תיקה בבריאות חוק וא

הציבור

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

שנה ג׳
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

 קורסי ליבה

2 ת הפה והשןבריאו 2 תניהול פרוייקטים בבריאו

2 זונהתאפידמיולוגיה של  2 ת הציבורקשורת בבריאות

2 אפידמיולוגיה של מחלות 
תזיהומיו 2

ת אנוש ובטיחות טעויו
המטופל במערכות 

תרפואיו

2 תת אחבריאו 2 בריאות הנפש

סמנריון

2 תתיתעסוקת בריאו 2 ת בבריאות סמינר: סוגיו
הציבור

)סטאז’(התנסות מעשית 

5
ת בבריאות ת מעשיתנסוה

הציבור )כולל הגשת 
עבודת גמר(

5
ת בבריאות ת מעשיתנסוה

הציבור )כולל הגשת 
עבודת גמר(

 מתוך הרשימה 4קורסי בחירה - 

2  תקדמים מודלים מ
תוח נתוניםבני 2 זם, שואה ורפואהנאצי

2  ת ציבורית מדיניו
ת הציבור בראי בריאו 2

תכנון כלים וכללים ל
קר קליני  ויישום במח

GCP-

תוכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחב ת. 
סה"כ שעות לתואר: 120 ש״ס.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.
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B.S.N. 
בסיעוד

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: ד״ר איליה קגן
אחראית מנהלית: גב׳ נדיה עזרא

טלפון: 08-6789516
 Nadya@aac.ac.il :דוא"ל

מיקום בקמפוס: בניין מנהלה קומה 1

ד"ר איליה קגן
ראש החוג לסיעוד

מועמדים יקרים,

אני מזמין אתכם להצטרף אלינו וללמוד את מקצוע הסיעוד 
במכללה האקדמית אשקלון. אם אתם מגיעים עם תחושת 
שליחות לעזור לזולת, אם אתם מוכנים לסייע לאנשים במצבי 
בריאות וחולי שונים בעבודה מעניינת ומאתגרת תוך שימוש 
בטכנולוגיות מתקדמות ומתחדשות, אם אתם מוכנים להשקיע 
בלמידה במקצוע המאפשר קידום וגיוון מקצועי, מקומכם אתנו.

אנו מאמנים כי פיתוח וקידום שירותי הבריאות בשוויוניות 
לכלל אזרחי המדינה מחייב אותנו להעניק ללומדים אצלנו 
הכשרה מיטבית, ולהכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע מעמיק, 
שליטה במיומנויות קליניות מבוססות ראיות מחקריות, תוך 

פיתוח יכולות תקשורת ומנהיגות.

החוג לסיעוד במכללה האקדמית אשקלון מציע מגוון שיטות 
למידה והכשרה בהסמכה לתואר ראשון בסיעוד.  
  

תוכנית הלימודים שמה דגש על הצרכים המשתנים במערכת 
הבריאות, הערכים והמושגים המרכזיים של מקצוע הסיעוד, 
כיווני ההתפתחות של המקצוע, דרישות המערכת האקדמית 
וצרכי הלומדים. אנו שואפים למצוינות מקצועית בעידן טכנולוגי 

ודיגיטלי של חדשנות ומציאות משתנה.

אנו מחויבים ללוות כל סטודנט\ית ולקדמם, תוך שאיפה 
למצוינות באווירה תומכת.

הישגי הבוגרים שלנו בבחינות הרישוי הממשלתיות משקפים 
את המצוינות בהוראה והלמידה בחוג שלנו.

הצטרפו אלינו.

  בברכת הצלחה,
  ד"ר איליה קגן
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תואר ראשון .B.S.N בסיעוד 

מטרת התוכנית 
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. 

תוכנית הלימודים 
תוכנית הלימודים לתואר ראשון משלבת רקע עיוני והתנסות 
קלינית. קורסי היסוד במדעי הסיעוד, הרפואה והחברה, 
הנלמדים בשנה א', הם בסיס 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 וכירורגיה(, 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 להדמיות קליניות 
)סימולציה( במכללה ובמגוון שדות קליניים, בשירותי אשפוז 
ובקהילה של מערכת הבריאות בסיוע מדריכים קלינים 

מוסמכים ומומחים בתחום. 

משך התוכנית ארבע שנים - 8 סמסטרים. 

סגל המרצים
בראש החוג עומד ד"ר איליה קגן. יחד עם ד"ר קגן, 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 
ותפקוד מקצועי בסביבות קליניות מגוונות.

ייחודיות
התנסות קלינית 

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.

מרכז הדמיה קלינית  )סימולציה(
מרכז ההדמיה במכללה מדמה מצבים של מציאות קלינית 
בקהילה ובבתי החולים. הסטודנטים מתנסים במשך הלימודים 
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 לימודים לתואר "בוגר" .B.S.N בסיעוד

שנה א׳
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

מדעי החיים

3 זיולוגיה אנטומיה פי 4 זיולוגיה אנטומיה פי

3 קה, אמבריולוגיה גנטי
תת אישיתאמורפואה מו 2 ת כימיה כללית אורגני

3 ירולוגיה קרוביולוגיה ומי
ואימונולוגיה 2 זונהפרקים נבחרים בת

2 מבוא לביוכימיה

3 פרמקולוגיה א’

ודמדעי הסיע

3 יעוד הקליניקרונות הסע 4 יעודקצוע סמבוא למ

2 ת הציבורמבוא לבריאו

2 תקשורת ת מיומנויו
תבינאישי

מדעי ההתנהגות

2 מבוא לפסיכולוגיה 
תתיתפתחוה 2 מבוא לפסיכולוגיה

מדעי החברה

2 תניהול ומנהיגו 3 מבוא לסטטיסטיקה 

2 תת בריאומבוא לכלכל קה - מבוא לסטטיסטי
תרגיל

2 יישומי מחשב

לליכ

2 תסוציולוגיה של הבריאו 2 קורס העשרה

2 קריאה ת ותיבה מדעיכ
תתיביקור

1.5 זרה ראשונהע

שנה ב׳
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

מדעי החיים

3 תולוגיה פ

4 פרמקולוגיה ב’

2 מבוא לאפידמיולוגיה

2 קרת מחשיטו

התנסויות קליניות ודמדעי הסיע

1.5  - תת קלינינסותהכנה לה
במרכז ההדמיה 3 זיקלית אומדן פיקרונוע

5.5 יעוד ת )סת קליניתנסוה
גר בביה”ח(המבו

 - קרונות אומדן פיזיקליע
תרגיל

2  ת הדרכה, מיומנויו
תמיכהיעוץ וי

2 יעודת בסתיות אסוגיו

ודים קליניים- לימקורסי ליבה 

4 גר- עיוני יעוד המבוס
)שמרני( 8 גר- עיוני יעוד המבוס

)שמרני(

4 גר- עיוני יעוד המבוס
ירורגי()כ 8 גר- עיוני יעוד המבוס

ירורגי()כ

2 וחולית בבריאוזקן היעוד ס

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

שנה ג׳
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

ודים קליניים- לימקורסי ליבה 

3 יעוד בריאות הנפשס 3 גרתביעוד הילד והמס

3 סיעוד במצבים דחופים 3 קהילה יעוד הס

1 קהילה קידום בריאות ב
 העובדובריאות 

2 יעוד במצבי מוגבלות ס
שונים ושיקום 4 יעוד האישה ס

4 גרתביעוד הילד והמס 2 יעוד בריאות הנפשס

3 יעוד האישהס 2 יעודת בסאבטחת איכו

1 היבטים בניהול הטיפול

ודמדעי הסיע

2  חוק ומשפט 
יעודת ובסאובברי

התנסויות קליניות

1  יעוד במצבי חרום ס
ומצבי אסון

זקן סיעוד המבוגר וה
)שמרני וכירורגי - השלמה(

2 יעוד האישהס 3 יעוד בקהילהס

2 גרתביעוד הילד והמס 2 קהילה קידום בריאות ב
העובד )פרוייקט(ת ובריאו

2 סיעוד במצבים דחופים

שנה ד׳
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

ודמדעי הסיע

2 ת בסיעודועיות מקצסוגיו

1 ת טכנולוגית חדשנו
תת דיגטליומובילו

סמינרים

2 יעודקר בססמינר מח 3 יעוד סמינר קליני בס

לליכ 2 יעודקר בססמינר מח

2 העשרה(ירה )קורס בח

התנסויות קליניות

7 תתקדמת מתנסות קליניה 1 יעוד במצבי מוגבלות ס
שונים ושיקום 

יעוד במצבים דחופים - ס
השלמה 

2 יעוד בבריאות הנפשס

גר - תבסיעוד הילד והמ
השלמה

יעוד האישה - השלמהס

תוכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחב ת. 
סה"כ שעות לתואר: 170.5 ש״ס.

התוכנית כפופה לשינויים של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.
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B.S.N. 
בסיעוד

מסלול להסבת אקדמאים 

הסבה לאקדמאים לתואר ראשון .B.S.N בסיעוד

מטרת התוכנית
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון או שני המעוניינים לשנות 
מסלול לקריירה חדשה מלאת אתגרים, תחושת סיפוק ומימוש 

עצמי לצד 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
תוכנית הלימודים להסבה לסיעוד משלבת רקע עיוני והתנסות 
קלינית. קורסי היסוד במדעי הסיעוד, הרפואה והחברה הנלמדים 
בשנה א' הם בסיס 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 וכירורגיה(, 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 – 7 סמסטרים רצופים )כולל 
סמסטר קיץ(.

סגל המרצים
בראש החוג עומד ד"ר איליה קגן. יחד עם ד"ר קגן, 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 
ותפקוד 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 קלינית  )סימולציה(

מרכז ההדמיה במכללה מדמה מצבים של מציאות קלינית 
בקהילה ובבתי החולים. הסטודנטים מתנסים במשך הלימודים 
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 לימודים הסבת אקדמאים לתואר "בוגר" .B.S.N  בסיעוד 

שנה א'
נ”ז סמסטר א׳

מדעי החיים

3 זיולוגיה א’אנטומיה פי

3 כימיה ביוכימיה

3 ירולוגיה ואימונולוגיהקרוביולוגיה ומי

2 זונהפרקים נבחרים בת

3 קרת מחמבוא לאפידמיולוגיה ושיטו

ודמדעי הסיע

3 מבוא למקצוע סיעוד

2 תקשורת בינאישיתת מיומנויו

מדעי ההתנהגות

2 מבוא לפסיכולוגיה

מדעי החברה

2 תסוציולוגיה של הבריאו

2 ת הציבורמבוא לבריאו

לליכ

1.5 זרה ראשונהע

נ”ז סמסטר ב

מדעי החיים

4 זיולוגיה ב’אנטומיה פי

3   ואמבריולוגיהגנטיקה

3 פרמקולוגיה א’

ודמדעי הסיע

3 יעוד הקליניקרונות הסע

2 זיקלית אומדן פיעקרונו

מדעי ההתנהגות

2 תתיתפתחופסיכולוגיה ה

ודים קליניים - עיונילימ

12 ירורגי(גר )פנימי/כיעוד המבוס

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

שנה ב'
נ”ז סמסטר ב׳ נ”ז סמסטר א׳

ודים קליניים - עיונילימ מדעי החיים

7 גרתביעוד הילד והמס 4 פרמקולוגיה ב’

7  יעוד האישה ס
תבמעגל הפוריו 3 תולוגיה ב’פ

3 יעוד בקהילהס ודמדעי היס

2  ת הדרכה, מיומנויו
יעוץתמיכה וי

ודמדעי הסיע ודים קליניים - עיונילימ

12  גר יעוד המבוס
)פנימי/כירורגי(

2 יעודת בסתיוסוגיות א 2 וחולית בבריאוקן הזיעוד ס

ודים קליניים - התנסויותלימ

3.5 גר - פנימייעוד המבוס

3.5 ירורגיגר - כסיעוד המבו

נ”ז סמסטר קיץ

מדעי החיים

2 יעודת ובסחוק ומשפט בבריאו

1 יעודת בסאבטחת איכו

2 תניהול ומנהיגו

ודים קליניים - עיונילימ

3 טראומהיעוד במצבים דחופים וס

3 יעוד בבריאות הנפשס

ודים קליניים - התנסויותלימ

2 גרתביעוד הילד והמס

2 תיעוד האישה במעגל הפוריוס

1 ACLSירום - סיעוד במצבי ח

שנה ג'
נ”ז סמסטר ב’  נ”ז סמסטר א’ 

לליכ ודים קליניים - התנסויותלימ

1 ת בשיקוםעקרונו  יעוד האישה ס
ת - השלמהבמעגל הפוריו

סמינר 2 יעוד בבריאות הנפשס

3 יעודסמינר קליני בס 2 סיעוד במצבים דחופים 
וטראומה

2 קהילה קידום בריאות ב
העובד )פרוייקט( ת אווברי

ודים קליניים - התנסויותלימ  גר - תבסיעוד הילד והמ
השלמה

7 תתקדמת מתנסות קליניה ודים קליניים - עיונילימ

2 יעוד בבריאות הנפשס

1 העובדת בריאו

לליכ

2 תת בריאומבוא לכלכל

סה"כ : 144.5 נ"ז

התוכנית כפופה לשינויים של מינהל הסיעוד במשרד 
הבריאות.
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B.S.N. 
בסיעוד

לאחים ואחיות מוסמכים

לאחים ואחיות מוסמכים B.S.N. תואר ראשון בסיעוד

מטרת התוכנית
התוכנית מיועדת לאחים ואחיות מוסמכים בישראל שבחרו 
להתפתח במישור האקדמי ולרכוש ידע ומיומנות בתחום 

הסיעוד ברמה גבוהה.

התוכנית מכשירה אחים ואחיות מוסמכים ברמה אקדמית 
למגוון תפקידים במערכת הבריאות, בתי חולים וקהילה על 
בסיס ידע נרחב במדעי הסיעוד, הרפואה, החברה וההתנהגות.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים משלבת רקע עיוני בתחום הסיעוד, מקצועות 
הבריאות והעשייה הקלינית והניהולית בארגונים רפואיים 

באשפוז וקהילה. 

תחומי הלימוד מתבססים על תוכנית לימודים מחייבת של 
מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, ומתקיימים במגוון חטיבות 
קליניות: חטיבת סיעוד המבוגר )פנימית וכירורגיה(, חטיבת 
סיעוד האישה, חטיבת סיעוד הילד, חטיבת סיעוד בקהילה, 
חטיבת סיעוד בבריאות הנפש, חטיבת סיעוד ברפואה דחופה 

ומצבי חירום וחטיבת סיעוד במצבי מוגבלות ושיקום. 

משך התוכנית 6 סמסטרים )כולל סמסטר קיץ(.

סגל המרצים
בחוג מלמדים מרצים ומומחים מתחומים קליניים מגוונים, 
בעלי ניסיון רב בהוראה, בתפקידים קליניים ובמחקר. הסגל 
האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל התואר עד 
לסיום לימודיו. סגל המרצים משלב מצוינות בהוראה אקדמית 

ומחקר פעיל ותפקוד מקצועי בסביבות קליניות מגוונות.
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B.S.N. תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים 

שנה א'

נ”ז סמסטר א׳

מדעי החיים

7 זיולוגיה אנטומיה ופי

3 ירולוגיה ואימונולוגיהקרוביולוגיה ומי

3 קרת מחמבוא לאפידמיולוגיה ושיטו

2 זונהפרקים נבחרים בת

ודמדעי הסיע

3 מבוא למקצוע סיעוד

2 תקשורת בינאישיתת מיומנויו

מדעי ההתנהגות

2 מבוא לפסיכולוגיה

נ”ז סמסטר ב׳

מדעי החיים

3 תולוגיהפ

3 ת א’קולוגיה קליניפרמ

מדעי ההתנהגות

2 תתיתפתחופסיכולוגיה ה

ודים קליניים - עיונילימ

12 ירורגי(גר א׳ )פנימי/כיעוד המבוס

שנה ב'

נ”ז סמסטר א׳

מדעי החיים

4 ת ב’פרמקולוגיה קליני

3 קה ואמבריולוגיהגנטי

ודים קליניים - עיונילימ

12 ירורגי(גר ב׳ )פנימי/כיעוד המבוס

נ”ז סמסטר ב׳

ודים קליניים - עיונילימ

7 גרתביעוד הילד והמס

7 תיעוד האישה במעגל הפוריוס

4 יעוד בקהילהס

5 יעוד בבריאות הנפשס

B.S.N. לאחים ואחיות מוסמכים  תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בסיעוד

שנה ג'

נ”ז סמסטר א׳

ודים קליניים - עיונילימ

3.5 סיעוד במצבים דחופים ומצבי אסון

1 תתיותעסוקת ת בקהילה ומחלובריאוקידום 

מדעי החיים

2.5 קוםזקן ושייעוד הס

סמינרים

1.5 יעודסמינר קליני בס

2 קרסמינר מח

נ”ז סמסטר ב׳

סמינרים

1.5 יעודסמינר קליני בס

2 קרסמינר מח

ודמדעי הסיע

2 יעודתיקה ומשפט בסא

2 יעודת בסת וחדשנוניהול, מנהיגו

2 יעודת ובטיחות הטיפול בסאיכו

סה"כ : 96 נ"ז

התוכנית כפופה לשינויים של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.
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B.Sc. 
במדעי התזונה

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 ידע אקדמי, ייעוץ 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.

תעודת זהות
הסגל האקדמי והמנהלי

ראשת החוג: פרופ׳ ניבה שפירא
אחראית מנהלית: גב' גלית ראש

טלפון: 08-6789503
galitro@aac.ac.il :דוא"ל

מיקום בקמפוס: בניין מנהלה קומה 1

פרופ' ניבה שפירא
ראשת החוג למדעי התזונה

מועמדים יקרים,

בשנים האחרונות אנו עדים למודעות גוברת גבי חשיבות התזונה 
בחיינו, הדבר בא לידי ביטוי הן בשיח הציבורי והן בהתפתחות 

המקצועית בתחום זה.

התזונה מעצבת את גדילתו, התפתחותו, בריאותו, הרגשתו 
ותפקוד מוחו של האדם במהלך חייו, ובעלת השפעה רבה 
על המשך החיים ואף על הדור הבא. חשיבות מיוחדת לתזונה 
בתקופות רגישות בחיי האדם כגון: הריון, הנקה, ילדות, התבגרות 

והגיל השלישי.

לתזונה מקום חשוב בטיפול ומניעה נוכח משברי המזון בעולם, 
פגעי האקלים ומגפות העולם המודרני כגון: השמנה, סוכרת, 
מחלות לב וסרטן, מחלות נפש ומגיפות מדבקות כדוגמת 

הקורונה.

המסלול במדעי התזונה משלב לימודי ליבה בתזונה בונה, מונעת 
וקלינית, תהליכי עיבוד המזון, תזונה קהילתית, בריאות הציבור 
ועוד. תוך מתן דגש מיוחד בנושא התאמת תזונה אישית על 
בסיס ההבנה והפרקטיקה של התאמת תזונה על סמך נתונים   

גנטיים, גיל, מגדר, והשפעות הסביבה במצבי בריאות וחולי. 

המסלול משלב לימודים עיוניים על ידי סגל מרצים מומחים 
מתחומי הביולוגיה, כימיה, גנטיקה, פעילות גופנית ועוד, וכן 

תרגול מעשי בתחומים השונים תוך שימוש במעבדות, מטבח 
לימודי, סמינרים והכרות עם עבודת התזונאי והדיאטן בשטח.

בוגרי החוג יוכלו להשתלב כיועצים בתחומי תזונה בונה, מונעת 
וקלינית, קידום הבריאות ובטיחות המזון, מחקר ופיתוח מוצרים 
בריאותיים, ייעוץ אישי ומשפחתי לתזונה נכונה, למניעת מחלות 
ולשיפור ביצועים אישיים בספורט לימודים ובתנאי לחץ, וכל 
זאת, במגוון רחב של משרות במגזר הציבורי והפרטי כגון: בתי 
חולים, מרפאות, מרכזים רפואיים, בתי אבות, בתי ספר, בתי 

מלון, שרותי הסעדה ועוד. 

אנו מקווים שתגלו ענין בלימודי מדעי התזונה כאתגר אישי, 
מקצועי וכמנוף ולהשכלתכם ועתידכם המקצועי.   

נשמח לראותכם מצטרפים אלינו בחוג ללימודי תזונה במכללה 
האקדמית אשקלון.

  בברכת הצלחה,
   פרופ' ניבה שפירא
דיאטנית קלינית
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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, וזאת כדי 
לאפשר השתלבות מקצועית, יוזמה וקידום בתחומים מגוונים 
שבהם מעורבת התזונה המונעת והקלינית בבריאות הציבור.

התוכנית נועדה לכל המבקש להשתלב בעבודה במגוון תפקידים 
בתחום התזונה והדיאטה במערכת הבריאות ובתחומים השונים: 
חברתיים, כלכליים וסביבתיים. וכן, לעובדים במערכת הבריאות 

בישראל לשם קידומם המקצועי.

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

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 ותובנות לשירות הציבור. 

התוכנית היא תלת שנתית, ועוד 6 חודשי 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. מחקר ופיתוח לקידום שרשרת מזון 
בריאה לאדם ולסביבה. יחד איתה מלמדים מרצים וחוקרים 
בכירים מתחומי מחקר שונים: רפואה, תזונה ומזון, בריאות 
הציבור והסביבה, 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. 

פעילות גופנית בחוג לתזונה כחלק מתוכנית הלימודים של אורח חיים בריא

ייחודיות
התנסות במטבח הלימודי ופיתוח מזונות ייעודים

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 התכונות 

הפונקציונליות של המזון המעובד והשפעתו על הגוף.

הרצאות מומחים – במחקר, תזונה, רפואה וסביבה 

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.

יחס אישי וכיתות לימוד קטנות

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

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 18 לפחות.
	 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.



3839

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

שנה א'
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

קורסי מבוא

2.5  -  תאביולוגיה של ה
פרקים נבחרים 2 תאמבוא לביולוגיה של ה

2 זונת תפרקים נבחרים ב
האדם א’ 2 מבוא לאפידמיולוגיה

2 מבוא לפסיכולוגיה 
תתיתפתחוה 2 מבוא לפסיכולוגיה

1.5 זון א'ת המכרה 3.5 תכימיה כללי

3.5 תכימיה אורגני 2.5 תזיקה כלליפי

3 זיולוגיה א'אנטומיה ופי 3
תמטיקה, ת המיסודו

חשבון דיפרנציאלי 
גרליואינט

2.5 זון-מרכיבים מדעי המ
תהליכםו

ולוגיהודלימודי מת

1 מקורות מידע בינלאומיים 
תוישראליים בבריאו 1 ת מחשבמיומנויו

0 ת רפואית מידענו
תזונה קליניתת בואוריינו

2.5 תתיוקר כמות מחשיטו

2 תתניוקר איכות מחשיטו

ודיתיהדות ויצירה יה

2
תיקה ת ואזונה, בריאות

קרא ובספרות ת במרפואי
תקראיתר-מהב

שנה ב'
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

קורסי ליבה

0
ת כחלק ת גופניפעילו

תי נפרד מאורח חיים בל
בריא

2
 - תקרינולוגיה הומניאנדו

היבטים מטבוליים 
תייםזונתו

2 תורת ת בעקרונו
לרגיההאימונולוגיה וא 3 תקרוביולוגיה כללימי

5  ת תזונה דיאטטי
וקלינית א׳ 2.5 זיולוגיה של המאמץפי

2 פרמקולוגיה 1 משק המים והמלחים

2.5 זוןטוקסיקולוגיה של המ 4 תפתולוגיה כללי

5 פרקים בגנטיקה 7 תביוכימיה קליני

2  פרקים נבחרים 
ת האדםתזונב 1.5 ן ב' זות המכרה

2 ת פונקציונלייםזונומ 4 זיולוגיה ב' אנטומיה ופי

ולוגיהודלימודי מת

2.5 ביוסטטיסטיקה ב’ 2.5 ביוסטטיסטיקה א’

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

שנה ג'
נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

קורסי ליבה

1 תחילת זונה ומוח - מת
גרהחיים לגיל מבו 2 תפקידי הדיאטן בביה”ח

1 זוןרגולציה של המ 3 הטיפול בהשמנה 
ת אכילהפרעווה

2 יעוץ חינוך, הדרכה וי
תיאישי/קבוצ

2 ת ילדים לגדילה זונת
ת ובחוליבבריאו 2 תזדקנוה

2
מטבח מוסדי 

2

קלינית אפידמיולוגיה 
 השמנה, 21במאה ה-

ת והתסמונת כרסו
תהמטבולי

2
קהילה-צרכים זונה בת

תים במעגל החיים ירווש
תוהסעדה ציבורי

2 תתיתולוגיה מערכפ

2 מינרלים וויטמינים 5  תזונה דיאטטית 
ת ב׳וקליני

2 ת מומחיםסדנאו 2 ת/ זונה, פעילות גופנית
תכרוניות כושר ומחלו

2 מבוא לביולוגיה 
ת וביוטכנולוגיהלריקומול 2 ת מעשית זונה קלינית

2 ת מומחיםסדנאו

2 זונה למחלות נפשתבין 

ודיתודת ויצירה יהיה

2 מנהג והלכה

קורסי בחירה - 4 מתוך הרשימה 

2 טרוגנטיקהנו 1 מיקרואלמנטיים

1 קרוביםחיידקי המי 2  קליניים קרים מח
G.C.Pכלים וכללים 

2 ירה קורסי בח

נ”ז סמסטר ב נ”ז סמסטר א

סמינר

2
ת שטח סמינר עבוד

קלינית זונה תתחום ב
תתיוקהיל

1 ת האדםתזונסמינר ב

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

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.
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	Artifact
	* םניח הנושאר הנש*9990 :רשק תריצילימואל תוריש תורגובו םיררחושמ םילייחל*
	םושירו ץועיי ,קוויש להנימ
	 .ישיאהו יעוצקמה ךדיתע בוציעב תערכמו תיתועמשמ הטלחה איה םידומיל לולסמו ימדקא דסומ תריחב םידומילה לולסמ לש תוימדקאה תושירדה ןיבל ךיתופיאש ןיב בלשל איה םיימדקא םידומילל ץועייה תרטמ םינתינה םיתורישהו דומילה רכש ,דומילה תוינכת ,המשרהה ךילהתו הלבק יאנתמ לחה ,דומלל ךנוצרבש.טנדוטסה תחוורל .ינשו ןושאר ראותל תויוחמתהו דומיל ילולסמ ןווגמ העיצמ ןולקשא תימדקאה הללכמה ךתוא הוולנ דחי .תונימאו תויעוצקמ לע תתשומה יתוכיאו ישיא ץועיי ךל קינעהל וחמשי םידומילה יצעוי.ךרובע רתויב הנוכנהו הבוטה הטלחהה תלבקל דע ךתוא ןווכנו תויורשפא ןווגמ עיצנ ,דעצ רחא דעצ תוניוצמהו תוכיאהמ ,דומילה ילולסמ ןווגממ םשרתהל ,תולע אלל ישיא
	דומיל ילולסמ
	הלכלכל הטלוקפה
	B.A. הלכלכבתואנובשחו
	B.A. הלכלכבלוהינו
	B.A. הלכלכבןוהה קושו
	B.A. הלכלכבהקיטסיגולו
	M.A . הלכלכבתימושיי
	הרבחה יעדמ
	B.A .היגולונימירקבהיגולונימירקב M.A.הזת םע M.A .היגול ונימירקב תינילק
	B.A. היגולויצוסבהיגולופורתנאו
	B.A .היגולוכיספבהזת םע M.A. היגולוכיספב*תיאופר
	B.A.הקיטילו פבלשממו
	B.A. ידומילבתוריית
	B.A. םיימוחת-בר םידומילב:םילולסמב הרבחה יעדמב םיק סע להנימש ונא יבאשמךוניח
	תילאיצוס הדובעל הטלוקפה
	 B.S.W. הדובעב תילאיצוס
	M.S.W. הדובעבתילאיצוס
	B.S.W.  תינכות  תבסהלםיאמדקא
	חורה יעדמ
	לארשי ץרא ידומילב B.A.
	בשחמה יעדמב B.Sc.
	םיקייודמ םיעדמ
	םירפסמב ןולקשא תימדקאה
	םיצילממ םירגוב
	רוביצה תואירבב B.A. - רנייטש תנעןולקשאב ןשה תואירבל תיכוניח תינכות תלהנמ תדוקנ יל הנקה ראותהש הנימאמ ינא"".םוחתב תוחתפתהל תיתועמשמ קוניז רבדכ יל הרוכז הללכמב םידומילה תיווח ,תונטק תותיכב דומילה ,יל הרקש בוט סחי ןתמו ילהנמה תווצהו םיצרמה יוויל ןיבהל םילכ יל ונתנ ,טנדוטס לכל ישיא ינא ראותה תוכזבו רוביצה תואירב יהמ .יתיכזש יתשגרה ,יתדמלש םילכה תא תמשיימ
	תואנובשחו הלכלכב B.A. - ילש רפואםיטפשמב ינש ראות לעבו הסנכה סמב חקפמ יל ויה תואנובשחל גוחב םידומילה"" םידומילה תמר .תימעפ דח היווחכ היה םיצרמה םע רשקהו ההובג התיה ".ישיאו בורק ,תונייטצהב ראותה תא יתמייס ,תאז תוכזב םעטמ הכמסהה ינחבמ לכ תא יתרבע יתחלצה ,תולקבו החלצהב ח"ור תצעומ יתרחב ףוסבלו ,"Big four"-ה ידרשמ לכב תוחמתהל לבקתהל.הסנכה סמב ירוביצה תורישב תיתרקויה תוחמתהב
	  דועיסב B.S.N. - יחרזמ ןדעעבש ראב "ןליא תואנ" תאפרמב דועיס תלהנמ ינפמ אל ונידומיל תא ךירעהל דמלנ ואוב" םילענ וא םימכחל ונתוא םיכפוה םהש םירשפאמ םהש םושמ אלא ,םירחא לע ללכל רתוי םיליעומ תויהלו הרזע תתל ונל)לייגניטיינ סנרולפ( ."םדאה ינב תקפסמ ןולקשא תימדקאה הללכמה" לכ םוחתב הפיקמו תיעוצקמ הרשכה הללכמה הנקמ ותוא יעוצקמה לולסמה .קתרמו רגתאמ ךכ ללוס ךכו דועיסב קוסעל םיטנדוטסהמ םיברל רשפאמ תלוכי ,העפשה ,הניתנ תאלמ תישונא תוחילש לש ךרד".רוקחלו דומלל ,להנל ,חתפתהל תויוכמס תלצאה יתלביק ,םוחתב יתדובע תליחתמ הנש יצח ךות םילכלו יווילל תודוא הלא לכ .תילוהינו תיעוצקמ המצעהו הבר תוינילקה 
	בשחמה יעדמב B.Sc. - ןימי רוצ"מ"עב הנכות רוטקלא" תרבח ל"כנמ סחיה ,םיצרמה לש תויעוצקמה תמר" םיסרוקב דמלנה בחרה עדיה ,ישיאה יל םימרות םוקיטקרפה לע שגדהו הבישחב ,היישעתב יתדובע ךלהמב הללכמה .הנכות יכרעמ לש ןוכנ ןונכתבו."תרגתאמ םידומיל תיווח יל הקינעה החמתמה הנכות תרבח הניה רוטקלא ,רוביצה םע רשק תוכרעמ ,יטילופה םלועל לוהינ תוכרעמב .יקסעה ףוגל תוכרעמ ללשו
	 26  דומיל ילולסמ ינשו ןושאר ראותל
	 70  ינשדחו ביהרמ סופמקינפ לע ערתשמה םנוד 70-כ
	 350 ימדקא לגס ישנא
	 9  ,תודבעמ  רקחמ יזכרמו ינוכמ ןולקשא תימדקאב ,םימוסרפהו רקחמה תושר ,תיזנרופ הדבעמ ,מ"אש ןוכמ תדבעמ ,רבייס תדבעמ זכרמ ,ידומיל חבטמ ,למשח רקחמ תדבעמו תויצלומיס היגולוכיספל גוחב
	 5,000  םידמול םיטנדוטסןולקשא תימדקאב ,ינשו ןושאר םיראתל תוימדקא םדקה  תוניכמבםיאסדנהל ס"היבבו
	 20,000 םירגוב   םהידומיל ומייס  ןולקשא תימדקאב
	םיטנדוטסה ןאקיד
	 םיפיקמה םיטביהה לכב עויס קינעהל ודיקפת .טנדוטסה תחוורל םירושקה םיאשונה לכב לפטמ הללכמב םיטנדוטסה ןאקיד תידומיל הביבס טנדוטסל קינעהל ידכ ,תאזו .םיימדקא םניאש םיאשונב רקיעב ,םידומילה ךלהמב טנדוטסה לש ומלוע תא.תיתודידיו תכמות
	:טנדוטסה תושרל םידמועה םיתורישה ןווגמ עויס תוגלמ לש בחר ןווגמ םיטנדוטסה תושרל - תוגלמ • ,סיפה לעפמ :ןוגכ( תוינוציח תונרקמו הללכמה ןרקמ ילכלכ .)דועו ךוניחה דרשמ ,גשיה ,טקפמיא הליעפמ תיתרבח תוברועמל הדיחיה - תיתרבח תוברועמ • םיטנדוטס תבלשמ ,יתרבחו ישיא ךרע תולעב תוינכות.םידומילל תוגלמ הקינעמו תיתרבח היישעב םחתמב םיטנדוטסל תונועמ העיצמ הללכמה - תונועמ • תויונבו תוחוורמ רוידה תודיחי .וילא ךומסבו סופמקה ,ןוחבטמ ,הבישי תניפ ,הניש רדח :תוללוכו הובג טרדנטסב.ןגזמו םיתוריש ,תחלקמ םיינטרפ רובגתו רזע ירועיש העיצמ הללכמה - ידומיל עויס • תועוצקמב םישקתמה םיטנדוטסל ילמס ריחמב םייתצובקו.םירחבנ
	 םיטנדוטסלו ןוירה תרימשבו ןוירהב תויטנדוטסל עויס •.תרומשמל דלי תלבק וא ץומיא ,הדיל רחאל תויטנדוטסו תונפל ןתינ תויוכז תלבקב עויסל - םיאולימב םיטנדוטס •.ןאקידה דרשמב תומאתה תזכרל
	רוקיב סיטרכ:םיטנדוטסה ןאקיד   ןורושי לאוי רמ:ןאקידה תריכזמ וביבר הודח ׳בג
	08-6789195 :׳לט:ל"אוד hedva@aac.ac.il :סופמקב םוקימ)-1( המוק 4 ןיינב
	תושיגנ זכרמ
	  הרטמב םקוה ןולקשא תימדקאה הללכמב תושיגנ זכרמ תוקל ,הדימל תוקל( םידחוימ םיכרצ םע םיטנדוטסל עייסל תושיגנ רשפאל ידכ )תופסונ תויוקלו הייאר תוקל ,העימש .החלצהב ראותה םויסל דע יווילו ההובג הלכשהל תיברמ ,תישיא תוכנוח :זכרמה תרגסמב םינתינה םיתורישה תיברמ תויגטרטסא תיינקהב ינטרפ עויס ,םינוש םיאשונב תואנדס הלועפ ףותישו תישגרו תיגולונכט הכימת ,ןמז לוהינו הדימל.קשמב םיקיסעמ םע
	רוקיב סיטרכ:זכרמה תלהנמ יסירק ירימ ר"ד mirik@aac.ac.il :ל"אוד:זכרמה תריכזמ רינש ת ירונ ׳בג
	08-6789211 :'לט:ל"אוד Nuritsn@aac.ac.il :סופמקב םוקימ  )-1( המוק ,4 ןיינב )םילשורי םלוא לומ(
	 היישעת ירשקו תיתקוסעת הנווכהל זכרמה
	 תויתקוסעת תויונמדזה ףושחל הרטמל ול םש ןולקשא תימדקאה הללכמב היישעת ירשקו תיתקוסעת הנווכהל זכרמה.הקוסעתל םתנווכהו הללכמה ירגובו  םיטנדוטסל ףושחל םתרטמש ילארשיה קשמהמ םיקיסעמ תורשע תופתתשהב "רוקרז" ימי ןכו הקוסעת דירי םייקתמ הנשל תחא ,תורבח ,םיקנב ,קטייה תורבח ,תידוהיה תונכוסה ,א"תלא :תופתתשמה תורבחה ןיב .קשמב םיקיסעמל םירגובו םיטנדוטס.דועו םייתלשממ תודסומ העיצמ ,ןכ ומכ .םוי ידימ תומסרפתמה תוינכדע תורשמ תואמ העיצמה ,"AcadeME" תורשמ תכרעמ תדמוע טנדוטסה תושרל.הדובעל םידמעומ סויגו ןוימ ןכו םייעוצקמ םייח תורוק תביתכ ,המאתה ךילהתב םיילוהינ םילכ תכרעמה."תיתקוסעת הנווכה" > -- הללכמה רתאב "Ac
	רוקיב סיטרכ  לע הנוממ תיתקוסעת הנווכה:היישעת ירשקו טזוז ןויצ רמ
	08-6789506 :׳לטtzion@aac.ac.il :ל"אוד:סופמקב םוקימ  114 רדח 4 ןיינב
	,םירקי םידמעומ לידגהל הללכמה תלהנה תוינידממ קלח איה ,הללכמה לש ןושארה האישנ ,ינמ השמ 'פורפ םש לע תואירבה יעדמל רפסה תיב תחיתפ.רוזיאב םוחתה תא םדקל םורדה יבשותל תונמדזה קינעהלו תואירבה יעדמ םוחתב ההובג הלכשהל תושיגנה תא דועיס ,)B.S.N( דועיסב םימדקא תבסהל תינכות ,)B.S.N.( דועיסב ,)B.A.( רוביצה תואירבב ןושאר ראותל דומיל תוינכת עיצמ רפסה תיב .)B.Sc.( הנוזתה יעדמבו )B.S.N.( םיכמסומ תויחאו םיחאל.תואירבה יעדמ םוחתב םיפסונ םילולסמ תחיתפו ןונכת לע ולא םימיב תדקוש הללכמה תלהנה .תחכשנ יתלב םידומיל תויווחו ישיא סחי םע רתויב הבוטה הרשכהה תא םכל ונקי םיצרמה בטימ ,וניתורושל ףרטצהל םכל עיצה
	רפסה תיבתואירבה יעדמל
	רפסה תיביעדמל תואירבה
	 םוסרפל דעו תוקבדיהל םישיגרה םישנא לש תוצובק יוהיזו תועיפשמה ימואל לדוג רדסב תוטלחה סוסיבו רוביצל עדימה .ונתיאמ תחאו דחא לכ ייח לע תינכות התנבנ םוחתב תויחמומל םיטנדוטסה תא רישכהל ידכ.רוביצה תואירבב ןושארה ראותל הפיקמ םידומיל ץראב דיחיה ימדקאה דסומה הניה ןולקשא תימדקאה הללכמה םיקתרמ םידומילה .רוביצה תואירבב ןושאר ראות קינעמה הדימלהו םיינכדע דומילה ינכת ,םיססות גוחב םימדקאה םייחהו םיצרמל ףתושמה ןוזחה .תושבוגמו תונטק תוצובקב תמייקתמ תוטשפתה יכרד תא ריכהל ,םיטנדוטסה תא רישכהל אוה ילו םייתרבח םיכילהתו תוישונא תויוגהנתה ןיבהל ,תונושה תולחמה רותחל ולכויש םיגיהנמ לש רוד רוצילו תואירבה לע םיעיפשמה ר
	רומ רהז ׳פורפרוביצה תואירבל גוחה שאר
	,םירקי םידמעומ דקמתמה תואירבה יעדמב בחר םוחת אוה רוביצה תואירב תואירבה םודיקו םייחה תכראה ,האולחת תעינמ לש םיטביהב תוישונא תוריחב דודיע ךות ,םינגרואמ םיצמאמ תועצמאב רוביצה תואירבמ עוצקמה ישנא לש דעיה להק .תולכשומ ונתרטמ .םילוחה ולא חרכהב אלו ,םיאירבה תייסולכוא אוה בצמב הפרחה טאהל תוחפה לכלו ,האולחת עונמלו תוהזל איה םיבלתשמ ולא העינמ יצמאמ .הייסולכואה לש תואירבה תדקמתמה ,תילופיטה האופרה ימוחתב תושענה תולועפב.םילוח םישנאב םיללוכ רוביצה תואירב תוליעפ תטלוב םהבש םימוחתה םוצמצ ,)תוינורכו תוימוהיז( תולחמ תעינמל תויוברעתה תעינמ ,הנוכנ הנוזת דודיע( הרבחלו טרפל תוינוכיס תויוגהנתה )'דכו ן
	 ןולקשא תימדקאה הללכמה .רוביצה תואירבב )B.A.( ןושאר ראות וירגובל קינעמ רוביצה תואירבל גוחה םיטנדוטסה תא רישכהל הניה םידומילה תרטמ .הז םוחתב ןושאר ראות קינעמה דיחיה ימדקאה דסומה הניה םיימואלניב םינוגראל ,הימדקאו רקחמ תודסומל ,תיאופרה היישעתל ,תואירב ינוגראל ףרטצהל ולכויש ךכ םידומילה תינכות .רוביצה תואירב םודיקלו האולחת תעינמל לועפלו םייתלשממ םניאש םינוגראלו םיטנדוטסה .םינוש תואירב ינוגראב תישעמ תוסנתה דצל םייטרואית םידומיל תבלשמו תנווגמו תניינעמ.ילהנמהו ימדקאה לגסה לש ישיא סחיל םיכוזו ,תונטק דומיל תותיכב םידמול
	08-6789503 :ןופלטgalitro@aac.ac.il :ל"אוד1 המוק הלהנמ ןיינב :סופמקב םוקימ
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	Figure
	הביבסה תואירבב סרוקהמ קלחכ ןולקשאב םיכפש רוהיטל ןקתמב רוקיב

	רוביצה תואירבב B.A. ןושאר ראות
	תינכותה תרטמ תואירבל גוחה ירגוב תא רישכהל איה תעצומה תינכותה תרטמ ,תיאופרה היישעתה ,תואירבה תכרעמב םידיקפת ןווגמב רוביצה םינוגראו םיימואלניב םינוגרא ,הימדקאו רקחמ תודסומ עונמלו רוביצה תואירב םודיקל לועפלו םייתלשממ םניאש תוטישו םיגשומ תיינקה לע תססובמ וז הרשכה .האולחת בר עדי בוליש ןמזב ובו ,רוביצה תואירבב תומדקתמ רקחמ תשיכרל סיסב אוה רוביצה תואירבב ןושארה ראותה .ימוחת .םימדקתמ םיראת תוברל תיעוצקמ תומדקתהו םוחתב עדי תובלתשהל שרדנה "םילכ זגרא" טנדוטסל הנקמ תינכותה תועצמאב תאז .לארשיב רוביצה תואירב רופישל תורשמ ןווגמב ינוגראב תישעמ תוסנתה דצל ההובג תימדקא המרב םידומיל .)תישילשה
	םידומילה תינכות ינויע עדיו אובמ יסרוק תללוכו תנווגמ ,תניינעמ תינכותה הביל יסרוק ,םייחה יעדמ לש םינושה םימוחתב םיקסועה תוסנתהו תואירבה תכרעמ םוחתמ םיסרוק ,האופרה םוחתמ הנקמ םידומילה תינכות .םינוש תואירב ינוגראב תישעמ תואירב לש םינווגמה קוסיעה ימוחתב קימעמ עדי טנדוטסל.תי תרוקיבו תיעדמ הבישח תחתפמ תינמז ובו רוביצה םיטנדוטסה תא ףושחל הרטמב םינוש םירויס םיללוכ םידומילה םינתינה םינעמה לע הכרדה תלבקו הליהקב תואירב תויעבל .חטשבםיצרמה לגס רוביצה תואירבב החמומ אפור ,רומ רהז 'פורפ דמוע גוחה שארב גוחב םידמלמ ,ףסונב .תואירבה דרשמב םידיקפת ןווגמב ןהיכש םינווגמ םימוחת םיגציימה םיריכב םירקוחו םיחמומ ,םיצרמ
	תוידוחיי ץראב ידוחיי ןושאר ראות קינעמה ץראב דיחיה דסומה איה ןולקשא תימדקאה הללכמה הארוהמ םינהנ םיטנדוטסה .רוביצה תואירבב ןושאר ראות .םיסרוק לש בחר ןווגממו תיתוכיאתונטק דומיל תותיכו ישיא סחי תונמדזה תקנעומ ךכיפלו ,תונטק דומיל תוצובקב םה םידומילה תישיא בל תמושת םג תרכינ .ומצע תא שממל טנדוטס לכל .םיצרמהו גוחה שארמתישעמ תוסנתה תויגוסל רושקה רקחמב טנדוטסה הסנתמ םידומילה ךלהמב הכרדהלו ימדקא יווילל הכוז ןמזב ובו ,רוביצה תואירבב תונושה תא המילשמה תישעמ תוסנתה אוה רקחמה .תיעוצקמ רקחמ תלבוה ,לוהינ תייווח תרשפאמו ,םיינויעה םידומילה םירקחמה .םוחתב םיקסועה עוצקמ ישנא םע תורכיהו חטשב יתוריש ,תואיר
	הקוסעת תויורשפא הקוסעת תויורשפא ןווגמ רוביצה תואירבל גוחה ירגוב ינפב דרשמ :תואירבב םיקסועה םיפוגב וא תואירבה תכרעמב ידרשמ ,םילוח תופוק ,רוביצה תואירב יתוריש ,תואירבה ןוזמב תוקסועה תוירחסמ תורבח ,תוימוקמ תויושר ,הלשממ.דועו רקחמ , תופורת תורבח ,תואירבבו
	Artifact
	דליו םאב סרוקהמ קלחכ ,תיאודבה הרוזפב בלח תפיטב רוקיב

	רוביצה תואירבב B.A. "רגוב" ראותל םידומיל תינכות
	רוביצה תואירבב B.A. "רגוב" ראותל םידומיל תינכות
	׳א הנש
	׳א הנש
	׳א הנש

	ז”נ
	ז”נ
	ב רטסמס
	ז”נ
	א רטסמס

	אובמ יסרוק
	אובמ יסרוק

	2
	2
	 היגולויבו הימיכויבל אובמוקלומירלת
	2
	ינמוה היגולויבל אובמת

	3
	3
	 הימוטנאל אובמהיגולויזיפו
	2
	ואירבל אובמרוביצה ת

	2
	2
	 הלכלכל אובמ
	2
	היגולוכיספל אובמ

	הביל יסרוק
	הביל יסרוק
	2
	היגולויצוסל אובמ

	3
	3
	וכרעמ תואירבה תלארשיב
	2
	תל אובמ תואירבב הנוזרוביצה

	4
	4
	פולחמו היגולותת
	2
	 תיללכ הימיכל אובמינגרואות

	2
	2
	ויגוסהביבסו תואירבב ת

	תמ יסרוקדוהיגולו
	תמ יסרוקדוהיגולו

	2
	2
	הקיגול
	3
	הקיטסיטטסויב

	3
	3
	וטישחמ תומכ רקויתת
	2
	ודוסימה תהקיטמת

	2
	2
	 םיימואלניב עדימ תורוקמואירבב םיילארשיות
	0
	ויונמוימבושחמ ת

	הרשעה יסרוק
	הרשעה יסרוק

	TR
	2
	ואירב תודהיב האופרו תלארשי תרוסמבו
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	Table
	TR
	׳ב הנש

	ז”נ
	ז”נ
	ב רטסמס
	ז”נ
	א רטסמס

	הביל יסרוק 
	הביל יסרוק 

	2
	2
	וליעפ ,הנוזת תינפוג תולחמו תוינורכת
	2
	לכלכואירב תת

	2
	2
	 לוהינואירב ינוגראת
	2
	ואירבה לש היגולויצוסת

	2
	2
	יפו חותכרעה תוינכת תבואירב םודיקת
	2
	דידמוכיא ת תוכרעמב תואירבת

	2
	2
	’ב היגולוימדיפא
	2
	’א היגולוימדיפא

	2
	2
	ואירב רוביצה ת ח יבצמבםורי
	2
	ואירבדליו םא ת

	2
	2
	 תולחמ לש היגולוימידפאוקבדמ אלת
	2
	ואירבילאבולג תת

	TR
	2
	הונקדזת

	TR
	2
	עב תונורקואירב םודיקת

	תמ יסרוקדוהיגולו
	תמ יסרוקדוהיגולו

	2
	2
	SPSS
	2
	SPSS

	2
	2
	וטישחמ תוכיא רקוינתת

	2
	2
	כיעדמ הגצהו הביתת

	הרשעה יסרוק
	הרשעה יסרוק

	2
	2
	ארשי םע תודלות-לואירברוביצה ת
	2
	או קוח תואירבב הקיתרוביצה



	רוביצה תואירבב B.A. "רגוב" ראותל םידומיל תינכות
	׳ג הנש
	׳ג הנש
	׳ג הנש
	׳ג הנש

	ז”נ
	ז”נ
	ב רטסמס
	ז”נ
	א רטסמס

	הביל יסרוק 
	הביל יסרוק 

	2
	2
	ואירבןשהו הפה ת
	2
	ואירבב םיטקייורפ לוהינת

	2
	2
	 לש היגולוימדיפאתהנוז
	2
	תואירבב תרושקרוביצה ת

	2
	2
	 תולחמ לש היגולוימדיפאוימוהיזת
	2
	ויועט תוחיטבו שונא ת תוכרעמב לפוטמהויאופרת

	2
	2
	ואירבחא תת
	2
	שפנה תואירב

	ןוירנמס
	ןוירנמס

	2
	2
	ואירב תקוסעתיתת
	2
	ויגוס :רנימס תואירבב תרוביצה

	 תישעמ תוסנתה)’זאטס(
	 תישעמ תוסנתה)’זאטס(

	5
	5
	הוסנתישעמ ת תואירבב ת תשגה ללוכ( רוביצה)רמג תדובע
	5
	הוסנתישעמ ת תואירבב ת תשגה ללוכ( רוביצה)רמג תדובע

	 - הריחב יסרוק4 המישרה ךותמ 
	 - הריחב יסרוק4 המישרה ךותמ 

	2
	2
	מ םילדומ םימדקת ינבםינותנ חות
	2
	יצאנהאופרו האוש ,םז

	2
	2
	וינידמ תירוביצ ת ואירב יארב רוביצה ת
	2
	ל םיללכו םילכ ןונכתחמב םושייו  ינילק רקGCP-


	 .ת בחרומ תנוכתמב תעצומ גוחב םידומילה תינכות.ס״ש 120 :ראותל תועש כ"הס.םידומילה תינכותב םייוניש ונכתיי
	B.S.N. דועיסב
	 תונתשהל ,לגתסהל תואירבה תועוצקמ לכ תא תבייחמ תחאו םירשעה האמב תואירבה ינוגרא תובכרומ ,תויתרוסמה תורדגהה תובחרתמ עדימה תכפהמ לש ןדיעב .הנתשמ הביבסב דדומתהל ידכ שדחתהלו םיעצמאו םילכ ,עדי רגובל הנקמ דועיסל גוחב תינכותה .דועיסה עוצקמ לש תוירחאה ימוחתו תויוכמסה יתורשב םיינילק םימוחת ןווגמב ,ילוחו תואירב יבצמב ,תוחפשמו םידיחיל ינללוכ ידועיס לופיט ןתמל.תואירבה יתורישב תיזכרמ הילוח הווהמה עוצקמב ינעוצקמ דוקפיתל ותוא הניכמו תואירבה
	תוהז תדועתילהנמהו ימדקאה לגסהןגק היליא ר״ד :גוחה שארארזע הידנ ׳בג :תילהנמ תיארחא
	08-6789516 :ןופלט Nadya@aac.ac.il :ל"אוד1 המוק הלהנמ ןיינב :סופמקב םוקימ
	ןגק היליא ר"דדועיסל גוחה שאר
	,םירקי םידמעומ דועיסה עוצקמ תא דומללו ונילא ףרטצהל םכתא ןימזמ ינא תשוחת םע םיעיגמ םתא םא .ןולקשא תימדקאה הללכמב יבצמב םישנאל עייסל םינכומ םתא םא ,תלוזל רוזעל תוחילש שומיש ךות תרגתאמו תניינעמ הדובעב םינוש ילוחו תואירב עיקשהל םינכומ םתא םא ,תושדחתמו תומדקתמ תויגולונכטב.ונתא םכמוקמ ,יעוצקמ ןוויגו םודיק רשפאמה עוצקמב הדימלב תוינויוושב תואירבה יתוריש םודיקו חותיפ יכ םינמאמ ונא ונלצא םידמולל קינעהל ונתוא בייחמ הנידמה יחרזא ללכל ,קימעמ עדי ילעב עוצקמ ישנא רישכהלו ,תיבטימ הרשכה ךות ,תוירקחמ תויאר תוססובמ תוינילק תויונמוימב הטילש.תוגיהנמו תרושקת תולוכי חותיפ תוטיש ןווגמ עיצמ ןולקשא תימדקאה הללכמב 
	 תכרעמב םינתשמה םיכרצה לע שגד המש םידומילה תינכות ,דועיסה עוצקמ לש םייזכרמה םיגשומהו םיכרעה ,תואירבה תימדקאה תכרעמה תושירד ,עוצקמה לש תוחתפתהה ינוויכ יגולונכט ןדיעב תיעוצקמ תוניוצמל םיפאוש ונא .םידמולה יכרצו.הנתשמ תואיצמו תונשדח לש ילטיגידו הפיאש ךות ,םמדקלו תי\טנדוטס לכ תוולל םיביוחמ ונא.תכמות הריוואב תוניוצמל םיפקשמ תויתלשממה יושירה תוניחבב ונלש םירגובה יגשיה.ונלש גוחב הדימלהו הארוהב תוניוצמה תא.ונילא ופרטצה,החלצה תכרבב  ןגק היליא ר"ד  
	 דועיסב B.S.N. ןושאר ראות
	 תינכותה תרטמ ידועיס לופיט ןתמל םיעצמאו םילכ ,עדי תונקהל תינכותה תרטמ תועצמאב ילוחו תואירב יבצמב תוחפשמו םידיחיל ינללוכ חותינל תלוכי חותיפ ,תישיא ןיב תרושקתל תויונמוימ חותיפ םע הלועפ ףותישו לופיטה לוהינל תלוכי ,תיתרוקיב הבישחו הרישכמ תינכותה .םירחא תואירב תועוצקמ ילעבו םיתימע םידיקפת ןווגמל תימדקא המרב םיכמסומ תויחאו םיחא יעדמ עדי סיסב לע הליהקו םילוח יתב ,תואירבה תכרעמב .תוגהנתההו הרבחה ,האופרה ,דועיסה יעדמב בחרנ םידומילה תינכות תוסנתהו ינויע עקר תבלשמ ןושאר ראותל םידומילה תינכות ,הרבחהו האופרה ,דועיסה יעדמב דוסיה יסרוק .תינילק םידומילה .םידומילה ךשמהל סיסב םה ,'א הנשב םידמלנה דב םיכשמנו 'ב הנשב 
	םיצרמה לגס םידמלמ ,ןגק ר"ד םע דחי .ןגק היליא ר"ד דמוע גוחה שארב בר ןויסינ ילעב ,םינווגמ םיינילק םימוחתמ םיחמומו םיצרמ ילהנמהו ימדקאה לגסה .רקחמבו םיינילק םידיקפתב ,הארוהב .וידומיל םויסל דע ראותה תונש לכ ךרואל טנדוטסה תא הוולמ ליעפ רקחמו תימדקא הארוהב תוניוצמ בלשמ םיצרמה לגס.תונווגמ תוינילק תוביבסב יעוצקמ דוקפתו
	Artifact
	תוידוחיי תינילק תוסנתה תודש ןווגמב םיסנתמ םיטנדוטסה היינשה הנשהמ לחה זכרמ ,"יליזרב" יאופר זכרמ :הליהקבו םילוחה יתבב םיינילק לש תוינושאר תואפרמ ,"אתוסא" יזכרמ ,"הקורוס" יאופר םוקיש יזכרמ ,"תדחואמ"ו "יבכמ" ,"תיללכ" תואירב יתוריש תינכותמ דרפנ יתלב קלח איה תינילקה תוסנתהה .דועו תיתשת לע תססובמ תוסנתהה .ןושאר ראותל םידומילה ,תויעוצקמ תודמעו תושיג חתפל תנווכמו שכרנה ינויעה עדיה לופיט תויונמוימ תונקהלו תיעוצקמ תוגהנתה יללכ חתפל.הייסולכואב תוצובקל תובחרנ)היצלומיס(  תינילק הימדה זכרמ תינילק תואיצמ לש םיבצמ המדמ הללכמב הימדהה זכרמ םידומילה ךשמב םיסנתמ םיטנדוטסה .םילוחה יתבבו הליהקב ןוחבא תויונמוימ לוגר
	 תיעוצקמ הכמסה בולישב ימדקא ראות תדועתו )B.S.N.( דועיסב ןושאר ראות קנעוי תינכותה ירגובל תיתלשממה יושירה תניחבב החלצהל ףופכב ,ת/ךמסומ תו/חא .תואירבה דרשמ לש
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	דועיסב B.S.N. "רגוב" ראותל םידומיל תינכות
	דועיסב B.S.N. "רגוב" ראותל םידומיל תינכות
	דועיסב B.S.N. "רגוב" ראותל םידומיל תינכות
	׳א הנש
	׳א הנש
	׳א הנש

	ז”נ
	ז”נ
	ב רטסמס
	ז”נ
	א רטסמס

	םייחה יעדמ
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	 תינ/ןטאידכ תוחמתה תארקל הנוזתה יעדמב )B.Sc.( ןושאר ראות וירגובל קינעמ הנוזתה יעדמל גוחה םהבש םינווגמה םימוחתב תוחמתה תארקל םיטנדוטסה תא רישכהל איה םידומילה תרטמ .ת/ינילק ,הרישע םידומילה תינכות .חותיפו רקחמ ,ןוזמה תיישעת ,תואירב יתוריש/תודסומ :הנוזתה תלעופ םיצרמ םידמלמ גוחב .םיבחר הכימת ימוחתו הביל ימוחתמ םיישעמו םיינויע םידומיל תבלשמו תנווגמ גוחה .ישיא סחיו יעוצקמ ץועיי ,ימדקא עדי םהל םיקינעמו םיטנדוטסה תא םיוולמה םיליבומ םירקוחו םהל רשפאלו םימדקתמ םיראתב םידומיל ךשמהל םג וירגוב תא רישכהל ויתויופידע רדס שארב ביצה.הז עדי םישרודה תויוחמתהו תועוצקמ ןווגמב בלתשהל
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	 חבטמ ,תודבעמב שומיש ךות םינושה םימוחתב ישעמ לוגרת.חטשב ןטאידהו יאנוזתה תדובע םע תורכהו םירנימס ,ידומיל תענומ ,הנוב הנוזת ימוחתב םיצעויכ בלתשהל ולכוי גוחה ירגוב םירצומ חותיפו רקחמ ,ןוזמה תוחיטבו תואירבה םודיק ,תינילקו תולחמ תעינמל ,הנוכנ הנוזתל יתחפשמו ישיא ץועיי ,םייתואירב לכו ,ץחל יאנתבו םידומיל טרופסב םיישיא םיעוציב רופישלו יתב :ןוגכ יטרפהו ירוביצה רזגמב תורשמ לש בחר ןווגמב ,תאז יתב ,רפס יתב ,תובא יתב ,םייאופר םיזכרמ ,תואפרמ ,םילוח .דועו הדעסה יתורש ,ןולמ ,ישיא רגתאכ הנוזתה יעדמ ידומילב ןינע ולגתש םיווקמ ונא   .יעוצקמה םכדיתעו םכתלכשהלו ףונמכו יעוצקמ הללכמב הנוזת ידומילל גוחב ונילא םיפרטצמ
	הנוזתה יעדמב B.Sc. ןושאר ראות
	תינכותה תרטמ ,דומלל םיטנדוטסל רשפאל איה תעצומה תינכותה תרטמ ,תענומה הנוזתה  ,ןוזמה יעדמ םוחתב תויונמוימ שוכרלו ןיבהל תואירבה םודיק תויונמוימ שוכרל ןכו תילופיטהו תינילקה ןוזמה ,םייחה יעדמב יעדמה סיסבל רבעמ .יתליהקה םוחתב םע תורכיה ,רוביצה תואירב ,רקחמ תוטיש ודמליי ,הנוזתהו תויסולכוא לש יתליהק לוהינ ,תירוביצ הדעסהו הנוזת יתוריש ידכ תאזו ,יתנוזת ינוע ,ישילשה ליגה ,םידחוימ םיכרצ תולעב םינווגמ םימוחתב םודיקו המזוי ,תיעוצקמ תובלתשה רשפאל.רוביצה תואירבב תינילקהו תענומה הנוזתה תברועמ םהבש םידיקפת ןווגמב הדובעב בלתשהל שקבמה לכל הדעונ תינכותה :םינושה םימוחתבו תואירבה תכרעמב הטאידהו הנוזתה םוחתב ת
	 תואירבהו הנוזתה ימוחתב תיריפמא תוסנתה םיטנדוטסל הנוזת תוניירואו תונעדימ םוחתב היגולודותמה ידומיל .םינושה תותשרב ףותישו תרושקת ,םירמוח תגשהב תואמצעל םימרות שמשלו תיתליהק תוליעפב בלתשהל םירשפאמה – תויתרבח .רוביצה תורישל תונבותו עדי רוקמ )'זאטס( תוחמתה ישדוח 6 דועו ,תיתנש תלת איה תינכותה לש תינכותה יפל יאמצע ןפואב םימילשמ םיטנדוטסהש.תואירבה דרשמםיצרמה לגס תרקוח תינילק תינטאיד ,אריפש הבינ 'פורפ תדמוע גוחה שארב ןוזמ תרשרש םודיקל חותיפו רקחמ .תינילק הנוזת תצעויו םירקוחו םיצרמ םידמלמ התיא דחי .הביבסלו םדאל האירב תואירב ,ןוזמו הנוזת ,האופר :םינוש רקחמ ימוחתמ םיריכב בלשמ םיצרמה לגס
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