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 בריאות הציבורב .B.A -לתואר "בוגר"   תכנית לימודים
 

 מטרת התכנית
 

מטרת התכנית היא לאפשר לתלמידים חדשים כניסה לתחום בריאות הציבור ועיסוק באספקטים רבים של התחום, תוך 

הקשורים לתחום זה. ההכשרה אותה יקבלו התלמידים בתכנית, תאפשר  מתן הכשרה בסיסית ומתקדמת בנושאים

השתלבות בוגרי התכנית במגוון משרות לשיפור בריאות הציבור בישראל בכלל ובאזור הדרום בפרט, באמצעות לימודים 

ית ברמה אקדמית גבוהה ובאמצעות התנסות מעשית בארגוני בריאות שונים באזור הדרום, כבר במהלך השנה השליש

 לתואר. כמו כן, בוגרי התכנית יוכלו להמשיך ללימודי תואר שני באוניברסיטאות בארץ.

 

התכנית תשלב בין קורסי מבוא וידע תיאורטי, לבין קורסי ליבה והתמחות אשר יקנו לתלמידים ידע מעמיק בתחומי 

שר יאפשרו לתלמידים התנסות העיסוק המגוונים של בריאות הציבור. כמו כן, התכנית תספק קורסים מתודולוגיים א

 אמפירית בתחומי הבריאות השונים, הלכה למעשה.

 
 כנית הלימודים בשנה א':מבנה ת

 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

  קורסי מבוא

  2 מבוא לביולוגיה הומנית

  2 מבוא לבריאות הציבור

  2 מבוא לפסיכולוגיה

  2 מבוא לסוציולוגיה

  2 מבוא לתזונה בבריאות הציבור

  2 מבוא לכימיה כללית ואורגנית

 מתודולוגיים םקורסי

 יסודות המתמטיקה  3 ביוסטטיסטיקה 

  2 יסודות המתמטיקה

  0 מיומנויות מחשב

 העשרהקורסי 

  2 בריאות ורפואה ביהדות ובמסורות ישראל

 סמסטר ב'

 קורסי מבוא

  2 מולקולריתמבוא לביוכימיה וביולוגיה 

 מבוא לביולוגיה הומנית  3 מבוא לאנטומיה ופיזיולוגיה

  2 מבוא לכלכלה
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 קורסי ליבה

  3 מערכות הבריאות בישראל

  4 פתולוגיה ומחלות 

   קורסים מתודולוגיים

  2 מקורות מידע בינלאומיים וישראליים בבריאות

  2 לוגיקה

 אפדימיולוגיה א' +ב'  3 שיטות מחקר כמותיות

 ,'ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה. נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה בזאת 

 

 

 

 

 

 ב':כנית הלימודים בשנה מבנה ת

 

 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד  מוקדם

 סמסטר א'

 ליבהקורסי 

 מבוא לכלכלה 2 כלכלת בריאות

 מבוא לסוציולוגיה  2 סוציולוגיה של הבריאות

  2 מדידת איכות במערכות בריאות

  2 אפידמיולוגיה א'

  2 בריאות אם וילד

  2 בריאות גלובאלית

  2 הזדקנות

 מבוא לפסיכולוגיה  2 בקידום בריאותעקרונות 

 יםמתודולוגי קורסים 

spss 2  ביוסטטיסטיקה +שיטות מחקר כמותיות 

 העשרהקורסי 

 מבוא לבריאות הציבור 2 בבריאות הציבור אתיקהחוק ו

  2 בריאות הציבור  –תולדות עם ישראל 

 סמסטר ב'

 ליבהקורסי 

 מבוא לתזונה בבריאות הציבור 2 תזונה, פעילות גופנית ומחלות כרוניות

 מערכות הבריאות בישראל  2 ניהול ארגוני בריאות

 עקרונות בקידום בריאות  2 פיתוח והערכת תכניות בקידום בריאות

  2 אפידמיולוגיה ב'
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  2 סוגיות בבריאות וסביבה

 מבוא לבריאות הציבור 2 בריאות הציבור במצבי חירום

 אפדימיולוגיה א' + ב'  2 אפדימיולוגיה של מחלות לא מדבקות 

 יםמתודולוגי קורסים 

spss 2  

 מיומנויות מחשב  2 שיטות מחקר איכותניות

  2 כתיבה והצגה מדעית

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב, 'ב

 המכללה. 
 

 

 

 

 
 

 כנית הלימודים בשנה ג':מבנה ת
 

 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה

  2 ניהול פרוייקטים בבריאות

 מבוא לבריאות הציבור 2 תקשורת בבריאות הציבור

טעויות אנוש ובטיחות המטופל 
 במערכות רפואיות

2  

  2 בריאות הנפש

 סמינריון

 2 סמינר: סוגיות בבריאות הציבור
מבוא לבריאות הציבור, אפדימיולוגיה א' +ב' , מערכות 

 הבריאות בישראל , מקורות מידע בינלאומיים 

 התנסות מעשית )סטאז'(

בבריאות הציבור התנסות מעשית 
 )כולל הגשת עבודת גמר(

5  

   קורסי בחירה 

  2 נאציזם, שואה ורפואה 

כלים וכללים לתכנון ויישום במחקר 

 G.C.P –קליני 
2  

 סמסטר ב'

 קורסי ליבה

  2 בריאות הפה והשן

  2 אפידמיולוגיה של תזונה

  2 אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות

  2 בריאות תעסוקתית 

 אפדימיולוגיה א' + ב' , מבוא לפסיכולוגיה 2 בריאות מינית ורבייתית

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

5  

 קורסי בחירה 

  2  קורס בחירה

 אפדימיולוגיה א' +ב'  2 שחפת

   

חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור  תקנון המכללהעל פי .  "זנ  120תואר בבריאות הציבור שעות לסך הכל 
נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית  , זאת'ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'בהבעה עברית עד סוף שנה א

 בתקנון המכללה.הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה 

 
 עבודות גמר. 4עבודות הגמר יתבצעו בזוגות כאשר כל מנחה יכול להנחות עד * 
 
 יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.* 
 

 , אלא אם כן צוין אחרת.60הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


