
המכללה האקדמית אשקלון

צעד חכם. עתיד מבטיח!

קצת עלינו:

המכללה האקדמית אשקלון חרטה על דגלה שילוב מגוון רחב של אוכלוסיות בלימודים 
אקדמיים בישראל, עם דגש על אוכלוסיות מהפריפריה. סגל המכללה צבר ניסיון רב 

והוא מנוסה ומחוייב לסייע ברגישות ובמקצועיות לסטודנטים.  

חזון חברתי להעצמת אוכלוסיית הפריפריה

הוראה באווירה של מחויבות ושליחות חברתית

הפעלת מגוון תוכניות עבור אוכלוסיות ייחודיות

שילוב בין הכשרה אקדמית לקורסים המכשירים לתעסוקה עתידית

מה לומדים במכללה? 

הפקולטה לעבודה סוציאלית

הפקולטה לכלכלה: חשבונות / ניהול / שוק ההון / לוגיסטיקה

בית הספר למדעי הבריאות: בריאות הציבור / סיעוד / מדעי התזונה 

מדעי החברה: קרימינולוגיה / פסיכולוגיה / פוליטיקה וממשל / לימודי תיירות 
וארץ ישראל 

לימודים רב תחומיים במדעי החברה במסלולים: חינוך /  מינהל עסקים / משאבי 
אנוש 

מדעים מדוייקים: מדעי המחשב 

במכללה האקדמית אשקלון סטודנטים בני החברה הערבית יכולים לקבל מעטפת 
תמיכה הכוללת: תגבורים, חונכות לימודית, סדנאות לשיפור מיומנויות הלמידה, 

הכישורים החברתיים והיכולות להשתלבות בתעסוקה.

המכללה משתתפת בתוכנית שער לאקדמיה, המקנה מלגה המכסה את מרבית שכר 
הלימוד,  מלגת קיום ומלגת סיוע בהסעות לצד תוכנית תמיכה אקדמית נרחבת הכוללת 

תגבורים, תמיכה אישים וחונכויות. 



אפשרויות תעסוקהתחומי לימוד באשכול
מדעי הבריאות

סיעוד
תזונה

בריאות הציבור

עבודה בשרותי בריאות )בתי חולים מרפאות(,
הבריאות,  משרד  ממשלתיים  במשרדים  עבודה 
עבוד  סביבה,  ואיכות  בריאות  ארגוני  עיריות, 

במערכת החינוך  ועוד

מסלול דו חוגי בתיירות 
ולימודי ארץ ישראל

עבודה בתחום הניהול של אתרי תיירות
פיתוח יוזמות תיירותיות, עבודה במערכת החינוך 

עבודה בארגונים חברתיים ועוד.
בוגרי המסלול יוכלו לעשות במקביל לתואר 
תעודת ארכיאולוג/ית ותעודת מפעילי אתרי 

תיירות

מדעי החברה )דו חוגי(
קרימינולוגיה וסוציולוגיה 

/פוליטיקה וממשל

עבודה בתחום אכיפת חוק, שיקום , 
השתלבות במגוון מוסדות ציבור, הוראה במערכת 

החינוך העל יסודית )לאחר שנת לימוד לתעודת 
הוראה(, ובמגוון עמותות וארגונים בחברה 

האזרחית, בחיים הציבוריים, בהנהגת העתיד, 
במערכות הממשל, בדיפלומטיה, בתקשורת 

הציבורית, במנהל ציבורי ועוד

תנאי קבלה לתוכנית קיץ:

זכאים למבחני בגרות או סטודנטים שסיימו בהצלחה את כל מבחני הבגרות ומצפים 
לתוצאות המבחנים עד ספטמבר. 

נבחנו ב4 יחידות באנגלית

יעברו בהצלחה את מבחני המיון בסוף תוכנית הקיץ

תנאי קבלה לשער לאקדמיה:

סטודנטים בעלי זכאות לבגרות מלאה עם ציון ממוצע 80 ומעלה.

בגרות של 4 יחידות באנגלית, על פי ציוני מבחני המיון של שער לאקדמיה :עברית, 
אנגלית ומתמטיקה ומבחן פסיכודינמי המראה יכולות למידה.

*הקבלה לחוגית תיעשה על פי הישגי שנת שער לאקדמיה בתום השנה הראשונה, 
בתוספת ראיון קבלה בחוגים בהם נדרש ראיון.

צעד חכם. עתיד מבטיח!




