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תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.A בבריאות הציבור 
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה א': 
 

תושידר  רעבמ
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל  םקדומ

 סמסטר א'

יורסק   ואמב

  2  תמניגיה הולוא לביומבו

  2  רת הציבואובריא למבו

  2 אמבו  הגילוסיכולפ

  2  הגילווציוסא למבו

  2 תאוברי בתזונהא למבו  רהציבו

  2  תגניאור ותלי כלמיה לכיאמבו

םיורסק  םייוגדולותמ

  3   קהטיסטיטסביו

  2  קהיטמתמת הסודוי

  0 תמנויומיו  מחשב

קורסי  ההעשר

  2 אהפו ורתאוברי  ראל ישתורוסמ ובתביהדו

 ב'סמסטר 

יורסק  אומב

2   הי לכימאמבו גיהלו וביומיהביוכיא למבו  תקולרילמו

  3 אמבו  הגילומיה ופיזיוטואנל

  2  לה לכלכאמבו

יורסק  הליב

תויאברוא למב  רוהציב  3 תאוברית הרכומע  לאבישר

4   היוג ביול,הימונטא תלומח ויהגלותופ  

  2   ביבהס ותאוברי בתגיוסו

יםורסק    םייוגדולותמ

  2 תקורומ  תאוברי בלייםא וישרמייםאונל בימידע

  2 הקגילו 

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

 

 

 

 

 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

 

תושידר  רעבמ
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל   םקדומ

 סמסטר א'

יורסק  הליב

  2 תכלכל  תאוברי

2   היוגוציולוא לסמב  תאוברי של הגיהלווציוס

  2 תרכובמע  תאויבר תאיכו  תדידמ 

  2 יהגלומיואפיד  'א

תויאברוא למב  רוהציב  2 תאוברי  דיל ואם

תויאברוא למב   ורהציב  2 תאוברי  תליאגלוב

  2  תקנוזדה

  2 קידום בתקרונוע  תאוברי

 יםורסק  יםיוגדולותמ

תויטש +הקיסטיוסטטיב   תויתומ כקרמח  2  spss

יורסק  ההעשר

  2 תאובריב   בורהצי קהתיא וקחו

  2 תאוברי    בורהצי  – ראל ישת עםתולדו

 ב'סמסטר 

יורסק  הליב

  2 תלומח ותפניגו  תכרוניו תלועיתזונה, פ 

  2 גוניאר  תאוברי ולניה 

וםבקיד   תויאבר  תונוקרע  2 קידום בתתכניו  תאוברי תרכהע ותוחפי 

2   'ה איגואפדימיול  ' ביהגלומיואפיד

  2 תאוברי   חירוםמצבי בבורהצי

  2 את ללומח   תקודבמ יה שלגלומיואפדי 

 יםורסק  יםיוגדולותמ

הקיטסטיטסביו  תותיו כמקרח מטותיש+  2  spss

  2 קרמח  תתניואיכו תטושי 

  2 גההצ ותיבהכ  תעימד

, הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 
ןונקתשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא,          'ב   בה ראתוובהח
  .הללמכה
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

יורסק  הליב

ינורגול אהינ   תויאבר  2  תאוברי בטיםקניהול פרויי

  2 תואברי בתקשורת  בורהצי

ינורגול אהינ   תויאבר  2   פלטומת הבטיחו ואנושתעויוט
 תאיופו רתרכובמע

2   +בה איגואפדימיול תאוברי  הנפש

 ןויינרמס

תוכערמ+ב   ,  ה איוגאפדימיול
    יםימולאני בדעימתוורקמ

,ורהציבתויאברוא למב  
2  ,אלישר בתויאברה תאוברי בתגיוסו  בורהצי :מינרס 

תונסתה  ('זת )סטאישמע

85   '+ב'נים אש בהמעלו צעוממ  5
תאוברי בת מעשיתסותנה  בורהצי

   מר(גתבודת עגשהלל)כו

  החיר ביורסק  

  2   אהפו וראה שואציזם,נ

תויטש   קרמח הקיסטיוסטטיב ,   2
 רקמח בםו ויישתכנון ליםלל וככלים

G.C.P  ליניק  –

 ב'סמסטר 

יורסק  הליב

ואמב   הנוזתל   , '+ב'ה איגואפדימיול  2 תאוברי  ןהפה והש

,    הנוזתוא לבמ '+ב'ה איגואפדימיול  2 יה שלגלומיואפיד  התזונ

,'+ב'ה איגואפדימיול    הנוזתוא למב  2 תלומח  תמיווזיה יה שלגלומיואפיד 

,'+ב'ה איגואפדימיול    הנוזתוא למב  2   תיתקסו תעתאוברי

תויאבר ,  ום קיד,   הוסביבתויאבר   ,ורהציב
   תוחלמוהיוגתולפ

תויאברוא למב  2 תאוברי  תאח

תונסתה  ('זת )סטאישמע

הוסביב   תויאבר  תויאבר  ,  ום קיד,'+ב'ה איגואפדימיול  5
תאוברי בת מעשיתסותנה  בורהצי

   מר(גתבודת עגשהלל)כו

  החיר ביורסק

  2 מודלים    ניםתו נתוח בנימיםקדתמ

  2 תאויבר   בורהצי איבר  תבורית צימדיניו 

   

120  ורהציב תויאבר בוארתת לוהכל שעסך  ורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבחהללמכה  ןונקתיעל פ  .זנ "   
תינגלובא ,'  תזא בהנשוף סעד  תינוכתשל    ברמעהתושידר בהעמידף לוסנ  

  .הללמכהןונקתבה ראתוובהח   שללאמ
',ה אנשףוס  עדתיבר עהבעהב  

וטפיר   .תיפיהספציםודמיהל
 
 

* יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 
 

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


