
  

  

 

 בתשפ" - בשנת הלימודים  מלגהמוכרים לצורך המקצועות ומוסדות ההשכלה ה
 
 4.10.2021מעודכן ליום 
 

 

 שם המוסד המקצוע

המכללה האקדמית , )המכללה לאופטומטריה( בישראל -אילן -אונ' בר אופטומטריה 
 ירושליםהדסה 

 
 , חיפהאביב-תל, העברית'  אונ אפידמיולוגיה ורפואה מונעת 

 
המכללה , המכללה האקדמית תל חיאילן, -אביב, בר-תל, העברית 'אונ טכנולוגיהביו

 , מכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודהירושליםהאקדמית הדסה 
 

 , חיפה, המכללה האקדמית אשקלוןבן גוריוןתל אביב, , העברית אונ' בריאות הציבור 
 

 אביב -תל אונ' בריאות תעסוקתית 
 

 רכז האקדמי שערי מדע ומשפטהמ דימות רפואי

, הקריה ירושליםהמכללה האקדמית הדסה אריאל, , חיפה אביב,-תל אונ'  הפרעות בתקשורת
 המכללה האקדמית אחווה, האקדמית קריית אונו

 
המכללה האקדמית תל חי, המכללה האקדמית לחינוך בר אילן, חיפה,  'אונ )תואר שני( טיפול באמנויות

לה האקדמית בית ברל, מכללת לוינסקי לחינוך, סמינר ע"ש דוד ילין, המכל
 הקריה האקדמית קריית אונו, הקיבוצים

 
  (כרם, אסף הרופא, רמב"ם-בי"ח קפלן, איכילוב, הדסה עיןבר אילן ) 'אונ טכנאי רנטגן 

 
 , טכניוןהעבריתתל אביב,  'אונ )תואר שני( ייעוץ גנטי

 בן גוריון אילן,-יפה, בראביב, ח-, תלהעברית 'אונ מיקרוביולוגיה

המכללה  ,ירושליםהמכללה האקדמית הדסה , הטכניון, בן גוריון אונ'  מעבדה רפואית
  האקדמית צפת

 
 ניהול מערכות בריאות 

 
המכללה האקדמית עמק , העברית, אריאל , חיפה,אביב-תל ,בן גוריון אונ'

מכללה , המרכז האקדמי פרס, הר"ג-, המכללה האקדמית לישראליזרעאל
, המרכז האקדמי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, האקדמית נתניה
המכללה האקדמית , ירושליםהמכללה האקדמית הדסה , למשפט ועסקים

 צפת
 
 

המרכז האקדמי אריאל, , חיפה, הטכניון, בן גוריון, תל אביב, העבריתאונ'  סיעוד
, המכללה האקדמית (העבריתביה"ס הגבוה לטכנולוגיה ב-מכון טללב )

המכללה  ,עמק יזרעאל, המכללה האקדמית צפת, המרכז האקדמי רופין
, המכללה יפו-המכללה האקדמית תל אביב ר"ג,-האקדמית לישראל

 , הקריה האקדמית קרית אונוהאקדמית אשקלון
 

המכללה אריאל,  ,בן גוריוןאילן, חיפה, -אביב, בר-תל ,העברית אונ' עבודה סוציאלית 
 ספיר,המכללה האקדמית ,  המכללה האקדמית אשקלון, ית תל חיהאקדמ

המכללה האקדמית עמק  המרכז האקדמי רופין,, המכללה האקדמית צפת
 ירושליםהמכללה האקדמית הדסה , יזרעאל

 
 האקדמית צפת , המכללהאריאל, חיפה, בן גוריוןאביב, תל  'אונ פיזיותרפיה

 



  

  

 
 
 

, חיפה, המכללה האקדמית תל אביב בן גוריון, תל אביב, העברית 'אונ ()תואר שני פסיכולוגיה התפתחותית
 המכללה האקדמית תל חי, , המרכז האקדמי למשפט ועסקיםיפו

 
, המכללה האקדמית אילן-בר , חיפה,בן גוריוןאביב, -, תלהעברית אונ' )תואר שני(פסיכולוגיה קלינית 

, ומי הרצליהיפו, המרכז האקדמי רופין, המרכז הבינתח-תל אביב
 , המכללה למינהל )ראשל"צ(המכללה האקדמית אחווה

   
 יפו -אביב -המכללה האקדמית תל )תואר שני( פסיכולוגיה רפואית

 , בר אילן, אריאל, המכללה האקדמית תל אביב יפוהעברית 'אונ )תואר שני( פסיכולוגיה שיקומית
 

 , תל אביב, בר אילן, חיפההעברית 'אונ פסיכותרפיה

  בן גוריון, העברית אונ' רוקחות 

 הקריה האקדמית קריית אונואריאל,  תל אביב, חיפה, ,העברית 'אונ ריפוי בעיסוק
 

בית ספר לרפואה אריאל, , , הטכניוןבן גוריוןאביב, -, תלהעברית אונ' רפואה
 בצפת )בר אילן(

 
  , המכללה האקדמית צפתבן גוריון אונ' רפואת חרום 

 אביב -, תלהעברית אונ'  רפואת שיניים

, המרכז האקדמי פרס, המכללה האקדמית תל חיאריאל, , העברית אונ'  תזונה
  המכללה האקדמית אשקלון

 

 
 

 ללא תלמידי מחקר 


