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דבר הנשיא
מועמדים יקרים,
המכללה האקדמית צפת ,המצויה בבירת הגליל -עיר בה משולבים
יחד אקדמיה ,מסורת ,קבלה ,יופי ואווירה קסומה ,פותחת את שעריה
בפני המעוניינים לרכוש תואר אקדמי מוכר .קמפוס המכללה מורכב
מתשלובת מרתקת של מבנים היסטוריים מחודשים לצד בניינים חדשים.
המכללה האקדמית צפת מצויה בשנים האחרונות בפיתוח אקדמי ופיזי מואץ.
כיום לומדים במכללה כ 2,900 -סטודנטים באחד עשר חוגים לתואר ראשון ושלושה לתואר שני.
בנוסף ,כ 200 -סטודנטים לומדים במכינות הקדם אקדמיות .תכניות אקדמיות נוספות נמצאות
בשלבי אישור שונים מול המועצה להשכלה גבוהה.
חוגי המכללה כלולים באשכולות הבאים:
מדעי הבריאות :סיעוד ,פיזיותרפיה ,מדעי המעבדה הרפואית ,רפואת חירום ,ואופטומטריה
(שתיפתח לראשונה בשנה"ל תשפ"ג).
מדעי החברה :עבודה סוציאלית ,מדעי ההתנהגות ,מערכות מידע מינהליות ,ולימודים רב תחומיים.
מדעי הרוח :ספרות ,אמנות ומוסיקה.
בית הספר למשפטים.
אנו גאים באלפי הבוגרים שלנו שסיימו את לימודיהם במכללה לאורך השנים ,ואשר השתלבו
בעולם התעסוקה ובלימודים מתקדמים.
אנו במכללה ,עושים רבות ליצירתה של אווירה תומכת בלימוד אקדמי מאתגר ,מתוך טיפוח,
עידוד ,יוחס אישי .מעבר לרוח ולאווירה בצפת ,אנו גאים בסגל האקדמי המעולה והמחויב שמגיע
אלינו מרחבי הגליל והארץ כולה ,בספריה המעולה והיפה ,במערכות המחשבים והתקשוב
המתקדמות ,ובאמצעי הלמידה מרחוק .המכללה פתחה קמפוס חדש ,מיתחם לגאסי ,ובו בנייני
כיתות משוכללים ,מרכז שירות לסטודנט ,ומעל לכל מכון הלמסלי להדמיה ,ובו מיטב הציוד
להדמיה רפואית וחברתית.
נשמח מאוד אם תבחרו בנו לשם לימודיכם האקדמיים .מובטחת לכם חווית למידה מרתקת!
פרופ' אהרן קלרמן
נשיא המכללה
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דברי סגן הנשיא לעניינים אקדמיים
מועמדים יקרים,
המכללה האקדמית צפת חרטה על דגלה את נושא הנגשת ההשכלה
הגבוהה לכל מועמד ומועמדת ,ורואה בכך שליחות להבטחת שוויון
הזדמנויות ,צמצום פערים ,שיפור ההשכלה והשירותים בצפון ,תרומה
לקהילה ,עשיית צדק חברתי ואפשרות למרחב משותף המושתת על
כבוד הדדי וחיים משותפים.
המכללה דוגלת במצוינות אקדמית ואיכות ההוראה ,תוך התאמת הלמידה לצרכי המשק
והאתגרים הגלובליים המתרחשים בישראל ובעולם כולו.
המכללה מקדמת ומדגישה את מימוש הפוטנציאל הגלום בכל סטודנט ,מלווה ,תומכת ומנחילה
בו ערכים המבוססים על כבוד הדדי ,הכלה ,אמפתיה ,נתינה ,סובלנות ,שוויון וצדק חברתי!
בשנים האחרונות המכללה האקדמית צפת עוברת תנופה אקדמית משמעותית על ידי פיתוח
תכניות לימודים חדשות וייחודיות במטרה להנגיש את מיטב ההשכלה הגבוהה לפריפריה
הצפונית ולהכשיר בוגרים איכותיים שימשיכו לתרום ולהוביל לחברה שוויונית וצודקת יותר.
המכללה מאמצת ומפתחת שיטות הוראה מתקדמות על ידי מיטב המומחים והמרצים בתחומי
הלימוד ,המשלבים אמצעים דיגיטליים וטכנולוגיות מתקדמים ,התנסויות בשטח ולמידה
באמצעות סימולטורים חכמים ,במטרה לחשוף את הלומד לידע העדכני ביותר ולספק חוויה
אמתית במקצוע העתידי.
המכללה מעמידה עבור המועמדים והסטודנטים מערך תמיכה אקדמי ,כלכלי וחברתי רחב מאוד
על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם אתגרי הלימודים והמבחנים לקראת התואר הנכסף.
נשמח כי תבחרו ללמוד אצלנו במכללה שתהפוך לבית החם שלכם.
בהצלחה
פרופ' רביע ח'לאילה
סגן נשיא לעניינים אקדמיים
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מידע לסטודנט
שכר לימוד

שכר הלימוד במכללה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי ומתוקצב ע"י המל"ג .שכר לימוד מתעדכן
משנה לשנה עפ"י פרסומי המועצה להשכלה גבוה וצמוד למדד של חודש יולי באותו השנה

ספרייה

ספריית המכללה הינה ספרייה אקדמית ,המשרתת את קהילת תלמידי המכללה ,מרציה ועובדיה
בתחומי ההוראת והמחקר.
אוסף הספרייה כולל כ 80,000 -פריטים מסוגים שונים .האוסף כולל ספרים (מודפסים
ואלקטרוניים) ,כתבי-עת (מודפסים ואלקטרוניים) ,מאגרי מידע מקוונים במגוון תחומי ידע ,מפות
וחומר קרטוגרפי ,סרטים ,עבודות גמר ,כלי אבחון ,תווים .כל פריטי הספרייה ניתנים לחיפוש במגוון
דרכים באמצעות מערכת החיפוש של הספרייה ,דרך אתר הספרייה/https://www.zefat.ac.il :
בספרייה צוות מקצועי ,מערכות מידע מתוחכמות וטכנולוגיה מתקדמת .שירותי הספרייה מרחוק
ניתנים לאוכלוסיית המכללה בלבד .ברחבי הספרייה עמדות לעבודה עצמית ולעבודה בקבוצות.
לרשות הקהל עומדים מחשבים ,חלל המרכזי ללמידה וחדרים לעבודה בקבוצות ,בכל רחבי
הספרייה אינטרנט אלחוטי.

מעונות

המכללה מעמידה לרשות הסטודנטים מעונות נוחים ,בהם דירות סטודיו ואחרות ,המיועדות
למגורי סטודנט/ית בודד/ת או זוג סטודנטים/ות .מבנה המעונות ממוקם במרכז העיר ובמרחק
הליכה רגלית מהקמפוס ,הדירות מרוהטות .סטודנט ,המבקש להתגורר במעונות המכללה יציג
בקשתו באמצעות אתר המכללה במערכת מידע אישי .

מלגות

סטודנטים במכללה האקדמית צפת רשאים לפנות לגורמים וקרנות ,המעניקים סיוע
לסטודנטים במימון שכ"ל עפ"י קריטריונים המשתנים ביחס לכל קרן וקרן  -מידע על
הקרנות וערוצי הסיוע החוץ מכללתיים ניתן למצא באתרי המלגות השונים ובאתר המכללה.
במקביל רשאי סטודנט ,הלומד במכללה ,להגיש בקשה לסיוע במימון שכ"ל למכללה .

מלגת המכללה

בקשה לסיוע במימון שכר לימוד תוגש באופן מקוון באתר המכללה במערכת מידע אישי ,ניתן
להגיש בקשה לסיוע מהמכללה רק לסטודנטים הרשומים במכללה ובידם שם משתמש וקוד אישי
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תכניות ופרוייקטים
במכללה פועלות מס' תכניות מיוחדות לסטודנטים שעניינם פיתוח מנהיגות ,העצמה אישית
ותרומה לקהילה.

פרטים על התכניות השונות ניתן לקבל במשרדי הדיקנאט..
לחיילים משוחררים ובוגרי שרות לאומי ושרות אזרחי  -שנת לימודים חינם*.
*בהתאם ובכפוף לתקנון קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה),
התשע"א2011-
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מקצועות הבריאות

 B.Optomבמדעי האופטומטריה* חדש
החוג לרפואת חירום
החוג לסיעוד
החוג לפיזיותרפיה
החוג למדעי המעבדה הרפואית
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 *B.Optomתואר ראשון במדעי האופטומטריה

ראש החוג פרופ' צבי מליק  .Ph.Dסגן ראש החוג :ד"ר אורן יחזקאל
למה כדאי ללמוד אופטומטריה במכללה האקדמית צפת?

> אופק מסלול לימודים אקדמי יחיד בכל אזור הצפון!
> זהו תחום מתפתח וצומח עם דרישה רבה בשטח לאנשי מקצוע מהתחום!

רקע כללי
האופטומטריה ומדעי הראיה נמצאים עתה בחזית המחקר של מדעי המוח והראיה והתחום
התקבל בעולם כחלק מהמהפכה העולמית בחקר המוח ,לאור ההבנה שמערכת הראייה הנה
אמצעי קליטת המידע המרכזי של בני האדם .ההיבטים המעשיים והקליניים של האופטומטריה
בכלולותיה מיועדים לפיתוח שיטות למניעת איבוד ראייה ע"י אבחון מוקדם ,אבחון ותיקון לקויות
ראייה ופתולוגיות שונות במערכת הראיה.
בישראל ,אופטומטריסט מוסמך חייב להיות בוגר בית ספר לאופטומטריה אשר עבר בהצלחה
בחינות הסמכה תיאורטיות ומעשיות של משרד הבריאות וקיבל מספר רישיון לעסוק
באופטומטריה .הרישוי מקנה אפשרות לקביעת מרשם ,התאמת עדשות מגע ומשקפיים
ופתרונות לשיקום ראייתי.
תכנית הלימודים במכללה האקדמית צפת מבטאת את קידמת הידע וההתפתחות המקצועית
של המקצוע ,ממוקדת במיומנויות למידה במאה ה  ,21עומדת בסטנדרטים בין-לאומיים ללימוד
מקצוע האופטומטריה ובו בזמן רלוונטית להקשר המקומי ולצרכים הבריאותיים של האוכלוסייה.
צוות ההוראה בתכנית יכלול בין השאר אופטומטריסטים עתירי ניסיון ,מהארץ ומחו"ל ,רופאים
אופתלמולוגים מומחים ומדענים מתחום חקר הראייה.

מטרת הלימודים

>אופק תעסוקתי  -נכון להיום קיימת דרישה לכח אדם מיומן ומקצועי בתחום .בוגרי התכנית
צפויים להשתלב תעסוקתית במוסדות הרפואיים בצפון הארץ ,במרפאות עיניים ציבוריות
של קופות החולים ובעיקר בבתי החולים במחלקות העיניים בצפת ,בפורייה ובנהריה,
בהן יש מחסור באופטומטריסטים .כמו כן יוכלו הבוגרים להשתלב בקליניקות פרטיות
ובשוק הפרטי של קליניקות וחנויות האופטומטריה בגליל ,וכן בתעשייה האופטית בייצור,
פיתוח ומחקר .בנוסף -בארץ כמה עשרות חברות סטרטאפ העוסקות בפיתוח אמצעיים
אבחוניים וטיפוליים לעיניים ולראייה.
>לימודי המשך  -בוגרי התכנית יוכלו להמשיך בלימודים לקראת תארים מתקדמים במדעי
הראייה ,כמו תואר מוסמך באופטומטריה ותואר שלישי בחקר הראיה בדומה לסטודנטים
לאופטומטריה במכללת הדסה ובאוניברסיטת בר-אילן.מערכת הבריאות בישראל ,הידועה
באיכות אנשי המקצוע שלה.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג
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מבנה הלימודים

>הלימודים יימשכו  4שנים ,סה"כ  8סמסטרים.
>הלימודים יתקיימו  5ימים בשבוע ,בימים א'-ה' בין השעות .8:00-18:00
>ההכשרה המעשית החל משנה א׳ ,סמסטר א' ועד שנה ד'.
סה"כ ההכשרה המעשית תתפרש על פני  8סמסטרים.
>סה"כ מס' נקודות הזכות לקבלת תואר בוגר באופטומטריה הוא  166.5נ"ז.
נקודות אלה כוללות שעות הוראה סמסטריאליות ושעות הכשרה קלינית.
>לצד הלימודים התיאורטיים הסטודנטים ישולבו להתנסות מעשית בבתי חולים בצפון:
ממשלתיים כמו זיו ,פוריה ,בני ציון ,רמב"ם ונהריה ,בתי חולים של כללית כמו הכרמל ,בתי
חולים פרטיים כמו הצרפתי בנצרת.

תכנית הלימודים וקורסים מוצעים

התכנית משלבת לימודים עיוניים והכשרה קלינית לאורך שנות התואר במעבדות שיוקמו בתוך
המכללה ובמרפאת העיניים בבית חולים זיו.
ככלל ,תכנית הלימודים מורכבת מקורסי מבוא במדע בסיסי ,קורסי מבוא במדעי הראייה ,קורסי
מבוא באופטומטריה הכוללים קורסי מעבדה ותרגול ,והתנסות קלינית בשלושה שלבים:
 .1תרגול בדיקות ראייה כלליות (בדיקות סקר של תלמידים) והתנסות בבדיקות התחלתיות על
תלמידי האופטומטריה (תרגול שנה ב).
 .2בשנות הלימודים השלישית והרביעית התלמידים יבצעו ויתרגלו נוהלי בדיקות קליניות
על לקוחות שיוזמנו לקליניקה במכללת צפת להתאמת משקפיים ,בהדרכה צמודה של
אופטומטריסט מורשה ובעל ניסיון קליני.
 .3במשך שנות הלימודים השלישית והרביעית ,כחלק מההכשרה הקלינית השבועית ,התלמידים
יבצעו ויתרגלו נוהלי בדיקות קליניות על מטופלים בקליניקת העיניים בקמפוס המכללה
בבתי חולים בצפון.
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בין קורסי הלימוד:

שנה א'
ביולוגיה של התא ,אופטיקה גאומטרית ,אנטומיה כללית ,מדוע למדעי המוח ,מבוא לפיזיולוגיה
עינית ועוד.

שנה ב'
תפיסה ראייתית ,התפתחות מערכת הראייה ,עדשות אופטמליות ,ראיה דו עיינית ,מעבדת
אופטיקאות ועוד.

שנה ג'
מכשור רפואי מתקדם ,יישומים אופטיים ,נוהלי בדיקות ,תרגול עדשות מגע ,קליניקות שונות ועוד.

שנה ד'
נוהלי בדיקות מתקדם ,תרגול עדשות מגע ,קליניקות שונות תרגול והכשרה מעשית.

תנאי הקבלה
>ציון סף פסיכומטרי של  550או ציון סכם של  520ומעלה.
>זכאות לבגרות/מכינה בציון  80ומעלה.
>ראיון אישי – מועמדים שמילאו אחר דרישות הבגרות והפסיכומטרי יוזמנו לראיון אישי.
>בעלי תואר ראשון עם ממוצע  80ומעלה (עדיפות לבעלי תואר עם זיקה למדעי החיים
והטבע ).
>מועמדים שניגשו לבחינה פסיכומטרית לא בשפה העברית נדרשים לציון במבחן יע"ל – 100
ומעלה.
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תואר  B.EMSברפואת חירום

ראש החוג :פרופ' יזהר בן שלמה
רקע כללי

תתכנית יחידה מסוגה בצפון הארץ ,המשלבת תואר "בוגר ברפואת חירום" ( ,)B.EMSהמקביל
ושווה ערך לכל תואר אוניברסיטאי ראשון אחר כמו  B.Aאו  ,B.Scאשר מאפשר המשך לימודים
אוניברסיטאיים לקראת תארים גבוהים יותר ,יחד עם הסמכה מטעם מד"א למקצוע הפרמדיק.
לפרמדיקים בישראל תפקיד חשוב בהצלת חיים בשגרה ובמצבי חירום .תפקיד הפרמדיק להגיש
טיפול חירום ראשוני למטופלים הסובלים ממצב רפואי דחוף ,כאשר הזמן הדרוש להעבירם
לבית החולים הוא קריטי .ההשכלה הרחבה מאפשרת לפרמדיק לתפקד בצורה טובה יותר
ולשאת את כובד האחריות המוטלת עליו.
על-פי תקנות משרד הבריאות ,רשאים פרמדיקים בישראל לבצע מספר רב של פעולות
המותרות רק להם ולרופאים .פעולות אלו כוללות החייאה על כל שלביה וניטור קצב הלב,
החדרה לווריד של מספר רב של תרופות בעלות השפעה קריטית ומידית ,החדרת מחט לחלל
החזה ,ופעולות רבות נוספות.

מטרת הלימודים
>להכשיר אנשי מקצוע מעולים המשלבים גישה אנושית ותומכת למטופל יחד עם ידע
מקצועי ברמה הגבוהה ביותר ויכולת לנהל אירועים מורכבים.
>להקנות לבוגר יכולות חשיבה ומיומנויות המתאימים לאופק האקדמי כמו גם המעשי של
מערכת הבריאות בישראל ,הידועה באיכות אנשי המקצוע שלה.

מבנה הלימודים

תכנית לימודים אקדמית תלת-שנתית הכוללת בנוסף הכשרה מעשית בבתי החולים בצפון,
לימוד באמצעות סימולציות והתנסויות במגן דוד אדום ברחבי הארץ.
התכנית מתבססת על  3חטיבות:
>חטיבת לימודי היסוד
>חטיבת הלימודים הקליניים
>חטיבת ההתנסות המעשית.
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שנה א'
לימודי יסוד עיוניים במדעי החברה וההתנהגות ,במדעי הטבע והחיים ובמדעי היסוד הרפואיים,
לימודי מבואות ברפואת חירום וקורסים מקצועיים בסיסיים.
בשנה זו נחשפים הסטודנטים לשני קורסים ייחודיים בנושא תקשורת עם חולה וסביבתו וקורס
חובשי רפואת חירום ואח"כ מתחילים בהתנסות מעשית כחובשים מלווים על אמבולנסים
וניידות טיפול נמרץ של מד"א .במסגרת זו הם נחשפים להתנסויות קליניות במגוון של אתרים
ולמגע עם מטופלים.

שנה ב'
מוקדשת ברובה ללימודים קליניים עיוניים של מצבים רפואיים דחופים במערכות הגוף השונות
כגון לב וכלי דם ,נשימה ,שתן וכן הלאה .יערך תרגול על סימולטורים של המצבים השונים
ברפואת החירום ויילמדו הכישורים הדרושים למקצוע רפואת החירום .כמוכן יבצעו הסטודנטים
רוטציה קלינית במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) של בתי חולים באזור הצפון

שנה ג'
בסמסטר הראשון יחל פרק ההתנסויות הקליניות במחלקת טיפול נמרץ לב ,מיילדות והרדמה.
בנוסף יערכו סדנאות סעד חיים מתקדם בתחומי לב ,ילדים ,טיפול בטראומה טרום בית החולים
ואירוע רב נפגעים ,כמו גם התמודדות עם מצבי לחץ ומוות .סדנאות אלה מיועדות ללימוד ותרגול
ההתמודדות ברמה המתקדמת עם מגוון המצבים הקליניים האקוטיים ברמת המטופל הבודד
ומהוות אינטגרציה יישומית של החומר אשר נלמד עד כה והכנה ליציאה לשטח כפרמדיק
מתלמד .בסמסטר זה יילמדו גם נושאי יסוד הדורשים בשלות מתאימה כמו חוק ואתיקה רפואית,
אבטחת איכות וניהול סיכונים ברפואה .כמו כן ,השלמות קורסים במדעי החברה וההתנהגות
עם דגש על מנהל ,כלכלת בריאות וסדנאות להתמודדות עם מצבי דחק.
הסמסטר השני מיועד רובו ככולו להתנסויות מעשיות שיערכו באתרים שונים באזור הצפון
באמבולנסים של טיפול נמרץ של מד"א.
חלקן של ההתנסויות הקליניות יתקיים במתקני לימוד ברמה הלאומית המצויים מחוץ לאזור.
בשל מצוקת שדות ההתנסות המעשית ,ההתנסויות היישומיות יתכן שיערכו בחלקן בתקופות
בין סמסטריאליות ובחופשות הקיץ.

תנאי הקבלה
>ממוצע בגרות  -ברף הנדרש ( חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון המכללה)
>פסיכומטרי  -ברף הנדרש
>מבחן יע"ל  -ברף הנדרש (למועמדים שלא נבחנו בעברית בפסיכומטרי)
>ראיון אישי ,ועדת קבלה
פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית ,ניתן לקבל במרכז הכוונה
של המכללה.
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אפשרויות לתעסוקה והמשך לימודים
נכון להיום ישנם כ 3000-פראמדיקים ברחבי ישראל המועסקים במגוון רחב של עבודות:
>מגן דוד אדום.
>ארגוני הצלה אחרים  -הצלה.
>חברות פרטיות  -שח"ל ,נטל"י חייאת ,חייאן וכו'.
>מרפאות  -טרם ,ביקור רופא ,תעשיה אווירית ,נתב"ג ,רפאל ועוד.
>הדרכה  -מרכז סימולציות רפואי ,אקדמיה ,חברות פרטיות.
>הטסות רפואיות.
>תועמלנות של תרופות וציוד רפואי.
בנוסף ישנו אופק להמשך לימודים והסמכה רפואית.
>חוזר מנכ"ל משרד הבריאות קבע נוהל אב לעבודת עוזרי רופא בחדרי המיון ומחלקות
בתי החולים הציבוריים בארץ והוקצו לכך אף תקנים .מדובר על בוגרי תכניות אקדמיות
בעלי ותק של  5שנים העוברים הכשרה מיוחדת.
>פרמדיקים בעלי תואר ראשון יכולים לבחור להמשיך את לימודיהם וללמוד לתואר שני
ולדוקטורט בניהול אסונות ,רפואת חירום ,ניהול/מינהל מערכות בריאות ועוד
בתום הלימודים וההשתלמויות ולאחר מעבר בחינת ההסמכה לפרמדיק המתקיימת במכללה
בשיתוף מקצועי של מד"א ,יוענק לבוגרי החוג לרפואת חרום תואר "בוגר רפואת חרום" ().B.EMS
* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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תואר ראשון בסיעוד ()B.S.N

ראש החוג :ד"ר אמירה עוסמאן
סגנית ראשת החוג :ד"ר לימור מלול
רקע כללי

פתיחת החוג לסיעוד הינה חלק ממדיניות משרד הבריאות ומנהל הסיעוד ,שמטרתה למסד את
ההכשרה בסיעוד ברמה אקדמית על מנת להבטיח איכות טיפול גבוהה .האחיות והאחים הם
הציר הראשוני והמרכזי בטיפול באדם החולה ובמשפחתו ,והם מנהלים את הטיפול הרפואי
במסגרות שונות כולל בתי חולים ,מרפאות ומוסדות בריאות קהילתיים.

מטרות הלימודים

>להכשיר אחים/ות מוסמכים/ות בהתאם לתוכנית לימודים הנותנת מענה למגמות
הדמוגרפיות ,כלכליות וחברתיות באוכלוסייה הישראלית ,ולמגמות המתחדשות של
טכנולוגיות רפואיות.
>להקנות ללומד בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב לצורך הענקת טיפול בטיחותי ,איכותי
וברמה מקצועית גבוהה.
>להקנות ללומד מיומנויות להתערבות במצבי חירום.
>להקנות ללומד כלים לאבחון ,לניהול הטיפול ולקידום בריאות ,באופן מותאם לקבוצות
האוכלוסייה השונות ובגילאים שונים ,תוך דגש על היבטים רב-תרבותיים.
>להקנות ללומד מיומנויות לזיהוי דילמות אתיות במערכת הבריאות ולפיתוח יכולת ליישום
תהליך קבלת החלטות מקצועיות ואתיות תוך התייחסות להיבטים משפטיים.
>להקנות ללומד מיומנויות חשיבה מערכתית ,תוך התייחסות להיבטים של מדיניות
במערכות בריאות מתקדמות.
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מטרת הלימודים

>להכשיר אחים/ות מוסמכים/ות בהתאם לתוכנית לימודים הנותנת מענה למגמות
הדמוגרפיות ,כלכליות וחברתיות באוכלוסייה הישראלית ,ולמגמות המתחדשות של
טכנולוגיות רפואיות.
>להקנות ללומד בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב לצורך הענקת טיפול בטיחותי ,איכותי
וברמה מקצועית גבוהה.
>להקנות ללומד מיומנויות להתערבות במצבי חירום.
>להקנות ללומד כלים לאבחון ,לניהול הטיפול ולקידום בריאות ,באופן מותאם לקבוצות
האוכלוסייה השונות ובגילאים שונים ,תוך דגש על היבטים רב-תרבותיים.
>להקנות ללומד מיומנויות לזיהוי דילמות אתיות במערכת הבריאות ולפיתוח יכולת ליישום
תהליך קבלת החלטות מקצועיות ואתיות תוך התייחסות להיבטים משפטיים.
>להקנות ללומד מיומנויות חשיבה מערכתית ,תוך התייחסות להיבטים של מדיניות
במערכות בריאות מתקדמות.

			
מבנה הלימודים

תתכנית הלימודים אקדמית – ארבע שנתית .בתוכנית משולבים לימודים עיוניים והכשרה
מעשית קלינית במגוון תחומי בריאות.
לבוגרים יוענקו תואר ראשון בסיעוד ( )B.S.Nוזכאות לגשת לבחינת הרישום הממשלתית לקבלת
תעודת הסמכה של משרד הבריאות.

תכנית הלימודים מורכבת מחמש חטיבות:
>לימודי יסוד במדעי החיים והחברה.
> לימודים במדעי הסיעוד.
>לימודים בתחום הניהול והמנהיגות.
>לימודים קליניים עיוניים במצבי בריאות וחולי.
>הכשרה מעשית במרכז הסימולציה של המכללה ,ובמרכזים רפואיים ומוסדות בריאות
מגוונים.

תנאי הקבלה

>ממוצע בגרות  -ברף הנדרש (חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון המכללה)
>פסיכומטרי  -ברף הנדרש
>מבחן יע"ל  -ברף הנדרש (למועמדים שלא נבחנו בפסיכומטרי בשפה העברית)
>ראיון קבלה

פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית ,ניתן לקבל במרכז הכוונה
של המכללה.
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אפשרויות לתעסוקה ולהמשך לימודים
>קריירה בסיעוד  -בוגרי החוג לסיעוד יוכלו לפתח קריירה ומומחיות בתחום קליני ,דוגמת:
מיילדות ,טיפול נמרץ ,פגים ,בריאות הנפש ,חדר ניתוח ,אונקולוגיה ,רפואה דחופה,
נפרולוגיה ,מניעה וקידום בריאות ,גריאטריה ועוד .בוגרי החוג לסיעוד משולבים בעבודה
קלינית במוסדות הבריאות בכל רחבי הארץ.
>קריירה אקדמית  -ההכשרה בתואר ראשון מהווה בסיס ללימודים מתקדמים לקראת
תארים שני ושלישי במוסדות אקדמיים מוכרים .המסלול האקדמי מאפשר להשתלב
בהוראה ,הדרכה קלינית ומחקר .חלק מבוגרי החוג לסיעוד אכן המשיכו את לימודיהם
לתארים מתקדמים בסיעוד ובמקצועות בריאות אחרים.
>קריירה ניהולית  -תואר ראשון בסיעוד מהווה בסיס להשתלבות במגוון תפקידי ניהול,
כגון :אחראי/ת מחלקה ,אחראי/ת מרפאה ,מתאם/ת מצבי חרום ,מנהל/ת מערך השתלות
ומקדם/ת פרויקטים בבתי חולים ובמוסדות בריאות בקהילה.
>קריירה בקידום בריאות  -בוגרי החוג יוכלו להשתלב בתכניות לימוד ופרויקטים
לקידום הבריאות בקהילה ,בבתי הספר ובמוסדות בריאות אחרים.

למה ללמוד סיעוד במכללה האקדמית בצפת?

>לימודים עיוניים ברמה אקדמית גבוהה מאוד על ידי מיטב המומחים ,המרצים ,והחוקרים
מתחום הסיעוד ,הרפואה ,מדעי החברה ומדעי הרפואה.
>לימודים קליניים ברמה גבוהה מאוד הן בשדות הקליניים ,והן במרכז לסימולציה רפואית
במכללה  -מרכז חדיש מהמתקדמים ביותר בישראל.
>אחוז הצלחה גבוה של בוגרי החוג בבחינה הרישום הממשלתית של מנהל הסיעוד ,שנע
בין  96%ועד  100%הצלחה.
>חס אישי וליווי צמוד של סגל החוג.
>תמיכה וייעוץ אקדמי ומקצועי לבוגרים.
>חיי קמפוס עשירים.

חדש:

בשנת הלימודים תשפ"ב יפתח בחוג לסיעוד מסלול לימודים נוסף לתואר ראשון בסיעוד ()B.S.N
בשיתוף פעולה עם בית הספר לסיעוד של בית החולים זיו.
פרטים ניתן לקבל במרכז ההכוונה של המכללה או במזכירות החוג לסיעוד.
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תואר  B.P.Tבפיזיותרפיה

ראש החוג :ד"ר ג'נאן עבאס
רקע כללי

פיזיותרפיה הוא אחד ממקצועות הבריאות ,ומטרתה לשקם את האדם ולהשיבו לתפקוד מרבי.
המקצוע מתמקד באבחון ,מניעה ,טיפול ושיקום של מערכת התנועה (שריר-שלד-מערכת
העצבים) .בוגרי התוכנית ירכשו תואר ראשון  B.P.Tבפיזיותרפיה ,ויהיו רשאים לגשת לבחינת
הרישוי הממשלתית.

מטרת הלימודים

>להכשיר מטפלים בתחום השיקום (התפתחות הילד ,אורתופדיה ,נוירולוגיה ,גריאטריה
ורווחה).
>להקנות ידע תיאורטי ,מעשי וחוויתי בתחום התפתחות מערכת התנועה מהינקות ועד
לזקנה.
>לתת כלים לחשיבה עצמאית ,ביקורתית ויצירתית שתהווה את בסיס ההתפתחות האישית
והמקצועית של כל בוגר בתוכנית.
>להכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע ומיומנויות ,הנדרשים לשם מתן טיפול פיזיותרפי איכותי
ויעיל.
>להקנות הבנה מעמיקה של מצבי בריאות וחולי בהתייחסות להיבטים הביו-פסיכו-
סוציאליים של האדם ,תוך טיפוח גישה כוללנית ואנושית לצורכי האדם.
>להחדיר לבוגרים תחושת מחויבות לצורך המתמיד בהתפתחות אישית ומקצועית,
ולהקנות את הכלים הנחוצים ללמידה עצמאית.
>לפתח חשיבה ביקורתית ויכולת פתרון בעיות אשר תאפשרנה התמודדות מקצועית עם
הצרכים המשתנים של האדם והחברה.
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מבנה הלימודים

תכנית הלימודים הינה אקדמית ארבע-שנתית ,כוללת התנסויות קליניות בבית חולים ,מכונים
ומרכזי שיקום במקומות שונים בארץ .בשנתיים הראשונות ילמדו הסטודנטים בחטיבת
הלימודים המדעית ,הרפואית והקלינית (לימודים קליניים) .במהלך השנים השלישית והרביעית
ישולבו בלימודים ההכשרות הקליניות בתחומים :מחלקות בתי חולים ,התפתחות הילד ,מכונים
בקהילה ושיקום.

תנאי הקבלה

>ממוצע בגרות  -ברף הנדרש (חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון המכללה)
>פסיכומטרי  -ברף הנדרש
>מבחן יע"ל  -ברף הנדרש (למועמדים שלא נבחנו בפסיכומטרי בשפה העברית )
>ראיון קבלה

פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית ,ניתן לקבל במרכז הכוונה
של המכללה.

אפשרויות לתעסוקה ולהמשך לימודים
אפשרויות התעסוקה בפיזיותרפיה הן מגוונות ,ובתחומי התמחות שונים :שיקום נוירולוגי ,שיקום
אורתופדי והתפתחות הילד .קיים ביקוש גבוה בשוק למקצועות אלה . .התעסוקה הינה בבתי
חולים ,קופות חולים ,מרכזים להתפתחות הילד ,מרכזי שיקום ,מכונים פרטיים ,משרד החינוך,
משרד הרווחה .ניתן להמשיך לתארים מתקדמים תוך שילוב הידע הקליני.
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תואר  B.Scבמדעי המעבדה הרפואית

ראש החוג  :פרופ' מירה ברק

התכנית מתאימה למועמדות ללימודים ארבע-שנתיים ברפואה בישראל ובוטרינריה
באוניברסיטת קושיצה ,סלובקיה
רקע כללי

>מדעי המעבדה הרפואית הינו מסלול מקצועי המתפתח עם השנים כמקצוע מרכזי במערכת
הבריאות ,דבר הבולט במיוחד בימים אלו בעקבות מגיפת הקורונה.
>תמורות משמעותיות ברפואה מחייבות לימוד אקדמי מעמיק ,הן תיאורטי והן מעשי,
בתחומים שונים ומגוונים של מדעי המעבדה הרפואית.

>פיתוח שיטות חדשות בתחומים כגון מיקרוביולוגיה ,ביוכימיה ,המטולוגיה ,אימונולוגיה
וגנטיקה ,תוך כדי שימוש בשיטות מתקדמות לניתוח תוצאות ,יחד עם דרישת הרגולטור
לתואר ראשון לפחות לצורך הכרת המעמד המקצועי ,מחייבים הקניית ידע תיאורטי בד בבד
עם ניסיון מעשי תוך כדי תקופת הלימודים.
>מאחר וכ 70-80%-מההחלטות הרפואיות מבוססות על תוצאות מעבדה ,ישנה עלייה
גדולה במגוון ובכמות הבדיקות ובשיטות האבחון והמחשוב .ישנו צורך גובר והולך בבוגרים
אקדמאים עם מיומנות בתפעול של מכשור מתוחכם ,תוך שימוש במערכות מידע מתקדמות
ובסיסי מידע נרחבים ברשת.
>בנוסף ,הדרישות מעובדי המעבדות הרפואיות מחייבות בהכרה מרבית ויסודית של מחלות
שונות ,הבסיס הביוכימי והמולקולרי של המחלות כולל אינטגרציה של תוצאות המעבדה
מהדיסציפלינות המעבדתיות השונות ,לכדי אבחון מעבדתי כולל.
>כיום ,עובד מעבדה נדרש לבקר ולייעץ באשר לנחיצות הבדיקות ,השימוש המושכל ,תנאים
קדם-אנליטיים ומשמעות התוצאות יחד עם בקיאות בתהליכי מחשוב ,בקרת איכות,
בטיחות וניהול סיכונים והתמדה בתהליכי איכות ושיפור מתמשכים.
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מטרת הלימודים

>להכשיר עובדי מעבדה רפואית בעלי תואר אקדמי עם מיומנות בעבודה בתחומים השונים
של המעבדות הרפואיות.
>להקנות ידע תיאורטי ומעשי בביצוע וניתוח תוצאות של בדיקות בכל התחומים הקליניים,
כגון :מיקרוביולוגיה ,ביוכימיה ,אימונולוגיה ,המטולוגיה ,ביולוגיה מולקולארית ,גנטיקה,
פתולוגיה ועוד.
>להקנות הבנה מעמיקה לגבי מחלות שונות על מנת לתת לבוגר כלים לחשיבה עצמאית,
ביקורתית ויצירתית לגבי הבדיקות המבוצעות במעבדה.
>להקנות לבוגרים את הכלים לביצוע בדיקות בצורה איכותית ,תוך בקרת איכות מתאימה,
בטיחות וניהול סיכונים מושכלים ,וכן להקנות להם כלים להתנהגות אתית מקצועית
ושירותית ,דהיינו לתת את המענה ההולם והבדיקה המתאימה ,בזמן הנכון ובאיכות
המרבית.
>הבוגר ישאף למיקצועיות ומקצוענות ולהתפתחות מתמדת ,תוך מיצוי הכלים לפיתוח
יוזמות בריאותיות חדשניות.

			
מבנה הלימודים

תכנית הלימודים הינה תלת-שנתית ,בנויה על רצף מקצועות הגיוני החל ממקצועות הבסיס
(בעיקר ב 3-הסמסטרים הראשונים) וכלה במקצועות מתקדמים .בשנה השלישית ישנם גם
קורסי בחירה וסמינריון להשלמת הלימודים .הלימודים מתבצעים באמצעות הרצאות (פרונטליות,
מקוונות ,היברידיות) ,תרגילים וכן במעבדות לימוד לסטודנטים .בשנה ג' הסטודנטים נחשפים
למעבדה רב תחומית על הדיסציפלינות העיקריות שלה כפי שיפגשו בפועל במעבדות הקליניות
בהן יבצעו הכשרה מעשית בסמסטר השני של שנה ג' .ההכשרה המעשית מבוצעת במעבדות
רפואיות מוכרות לסטאז' ע"י משרד הבריאות ,בבתי החולים או בקופות החולים .משך ההכשרה
המעשית היא מינימום של  600שעות נטו .בהכשרה המעשית הסטודנטים מבצעים בפועל
את רוב הבדיקות הרוטיניות ולומדים את הקריטריונים לאישור תוצאות המעבדה .ההכשרה
המעשית מקנה זכות להסמכה על ידי משרד הבריאות כעובדי מעבדה מוסמכים.
ביסודה ,התוכנית הינה דינאמית ומתפתחת ,ומתייחסת למעברים מהמעבדה המסורתית-
שמרנית ,למעבדה אוטומטית וממוחשבת  -תוך דגש על אימוץ אסטרטגיות של חדשנות,
יצירתיות ויזמות.
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תנאי הקבלה

>ממוצע בגרות -ברף הנדרש (חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון המכללה)
>פסיכומטרי -ברף הנדרש
>מבחן יע"ל  -ברף הנדרש (למועמדים שלא נבחנו בפסיכומטרי בשפה העברית )
>ראיון קבלה
פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית ,ניתן לקבל במרכז הכוונה
של המכללה.

אפשרויות לתעסוקה ולהמשך לימודים
בוגר המכללה המסיים את לימודיו עם תואר ראשון ,זכאות לרישיון עבודה ,ניסיון מעשי ,מיומנויות
אישיות וידע נרחב על מערכת הבריאות בכלל והמעבדות הקליניות בפרט יוכל להשתלב בכל
נושא קליני ולהתקדם מקצועית גם לניהול מעבדה .הבוגר יוכל להמשיך ללמוד לתארים גבוהים
יותר .כמו כן ,מאחר ובתוכנית נלמדים כל מקצועות הליבה ,הבוגר יוכל להמשיך ללימודי רפואה
במסלולי לימוד ארבע שנתיים .אפשרויות התעסוקה הן מגוונות וקיים ביקוש בצפון הארץ
למקצוע זה.

הבוגר יכול להשתלב:

>במעבדות מחקר בתחומי הרפואה ומדעי החיים
>במעבדות קליניות בבתי החולים ובקהילה
>במעבדות הרפואיות לבריאות הציבור
>בתעשיות ביו רפואיות וביו טכנולוגיות
>בחברות תרופות ובתעשייה הפרמצבטית
>בהמשך לימודים במסלול ה 4-שנתי ברפואה בארץ או בחו"ל
>בלימודים לתארים מתקדמים של  M.Sc.ו Ph.D.-במדעי החיים/בביוטכנולוגיה/
מדעי הבריאות .
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