
 

 חרדים לגברים הסיעוד במדעי ראשון תואר

 יוזמה של המכללה האקדמית תל אביב-יפו

 ממטרות אחת .בפניהם האקדמיה שערי פתיחת ידי על התעסוקה בשוק חרדים של שילובל מחויבת יפו-אביב תל האקדמית המכללה

 של רווחתן את לקדם מנת על העבודה, בשוק גבוה ביקוש בעלי איכות במקצועות מיעוט אוכלוסיות של לשילובן לפעול היא המכללה

 הישראלית הבריאות מערכת של האקוטי הצורך ולצד לכך, בהתאם ככלל. הישראלית החברה של יציבותה למעןו אלה אוכלוסיות

 לצרכיהם המותאמת ,בארץ מסוגה ראשונהו ייחודית ראשון תואר תכנית המכללה מציעה קדמית,א הכשרה בעלי סיעודיים באחים

   קודמת. השכלה ללא חרדים גברים של הייחודיים
 

 צורך

 היא הארץ, מאוכלוסיית כרבע מהווה זו שקבוצה אף על כיום. בישראל ביותר המהיר בקצב הגדלה האוכלוסייה קבוצת הינה חרדים

 להשתלב אפשרותם את מעכב מהאקדמיה חרדים של הדרתם עוני. 50% מעל עם ביותר, הנמוכה אקונומית-הסוציו לשכבה שייכת

 הישראלית הכלכלה של העתידית תהחיוצמ ביציבותה אלא ברווחתם, רק לא פוגעת זו מציאות ומכניסים. איכותיים העסקה בתחומי

 12,000-כ של )חוסר אקדמית השכלה בעלי סיעודיים באחים משמעותי חוסרמ סובלת הישראלית הבריאות מערכת זאת, לצד ככלל.

 דתיים כלכליים, חסמים עם מתמודדים עדיין אך אקדמית, השכלה לרכוש מעוניינים חרדים גברים של וגדל הולך מספר תקנים(.

 ותרבותיים.
 

 פעילות

 בשוק ולהשתלב באקדמיה להצליח להם שרתהמאפ חרדים, לגברים בסיעוד ראשון תואר תכנית מציעה האקדמית המכללה

 בבתי התנסותיים לימודים לצד תאורטיים לימודים משלבת הכללי, לציבור בסיעוד התואר תכנית על המבוססת התכנית, התעסוקה.

 הצלחה להבטיח מנת על החרדים הסטודנטים לצרכי המותאמת תמיכה של רחבה מסגרת על ומבוססת בארץ, המובילים החולים

  בתעסוקה. – מכן ולאחר דיםבלימו

 כוללת: זו תמיכה

 בסיסיים; ומדעים אנגלית מתמטיקה, ללימודי אקדמית-קדם מכינה 

 ברק; בני במכללת בלבד לגברים קמפוס לימודים 

 לתכנית; להצטרף דת ללימודי ומחויבויות משפחות עם לסטודנטים מאפשרים ערב לימודי 

 סימולציה; בתנאי נלמדים גינקולוגיה כמו רגישים לימוד נושאי  

 וילדים. משפחות ולהם עניות מאוכלוסיות מגיעים שרובם לסטודנטים, ניתנות ומחיה לימוד מלגות 

 

 השפעה

 תחילתה עם הארץ. ברחבי רפואיים במוסדות סיעוד במשרות ומשתלבים התכנית, בוגרי עשרות התעסוקה לשוק מצטרפים שנה מדי

 הארצית, ההסמכה לבחינת הניגשים בוגריםמה 100%-ו בהצלחה, הלימודים את סיימו מחזורים שני ,לתכנית השישית השנה של

  הבחינה. את עברו

 
 חוץ לקשרי נשיא סגנית / שחף וייס ליאת

liatweis@mta.ac.il / 6803418-03 משרד / 2025520-050 נייד / www.mta.ac.il  

mailto:liatweis@mta.ac.il

