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 לכבוד
 גב' מיכל נוימן

 ות"ת-מ"מ מנכ"ל מל"ג
 
 

 שלום רב,
 
 

 מגבלה במספר השדות הקליניים לביצוע הכשרה מעשית בתזונההנדון: 
 
 

נכון להיום, אינה מהווה חלק מתכנית הלימודים. על פי  ,כידוע, ההכשרה המעשית במדעי התזונה
ישנו פער גדול בין מספר הסטודנטים המסיימים תואר ראשון במדעי  ,הנתונים הקיימים אצלנו

 ,בין מספר השדות הקליניים העומדים לרשותםל התזונה וניגשים להגרלה למקומות ההכשרה
נאלצים הסטודנטים להמתין לאחר תום שלוש שנות לימודיהם בממוצע  ,אה מכךבפועל. כתוצ

 כשנתיים על מנת להתחיל את תקופת ההכשרה המעשית.

להמתנה זו השלכות ציבוריות ואקדמיות, שכן הפער בין מועד ההכשרה האקדמית לבין ההכשרה 
הסטודנטים ומעורר  פוגע באיכות האקדמית של ההכשרה, פוגע ביכולת ההשתכרות של ,המעשית

כעס רב בקרבם. זאת ועוד, בוגרים רבים שאינם יכולים להמתין פרק זמן כה ארוך, פונים לתחומים 
 אחרים ובסופו של דבר נאלצים שלא לעסוק בתחום אותו למדו במשך שלוש שנים. 

בשיתוף  ,לאחרונה נעשתה עבודת מטה משמעותית על ידי אנשי האגף לתזונה במשרד הבריאות
שי החוגים למדעי התזונה והמל"ג, ונבנתה תכנית לימודים ארבע שנתית הכוללת את ההכשרה רא

יישום התכנית  ,אולם .וכן תוספת של לימודי ליבה מעודכנים ,המעשית החל מהשנה הראשונה
 מתעכב משיקולים תקציביים.  

כל מוסדות אין הגבלה על כמות הסטודנטים המתקבלים לתואר ראשון בתזונה ב ,נכון להיום
סטודנטים בכלל  420-הלימוד, למעט מכללת אשקלון. השנה באופן יוצא דופן, החלו את לימודיהם כ

המוסדות. מצב זה יקשה מאוד על תהליך סגירת הפערים הקיימים ומציאת מקומות הכשרה 
 לסטודנטים. 

שדות קליניים  220-אנו פועלים כדי להגדיל את מספר השדות הקליניים. עד שנת תש"פ אוישו כ
מקומות, וכיום מספר מקומות ההכשרה  14בשנה והחל משנת תשפ"א הצלחנו להכשיר עוד 

במידה  ,מקומות 262-ואנו מקווים להצליח להעלות לשנה הבאה לפחות ל 234הקליניים עומד על 
 ונצליח להגדיל את התקציב להכשרה המעשית. 
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 ו"ל לביצוע הכשרה בישראל. תלמידי חהגבלנו קבלת  ,כמו כן

כדי להבטיח שהסטודנטים הנרשמים לתואר במדעי התזונה, יסיימו את ההכשרה המעשית בתום 
כפי שהוגש בתכנית למל"ג, עלינו להגביל את מספר הסטודנטים שיוכלו להיכנס  ,השנה הרביעית

 כבר בשנה הקרובה.  ,בהלימה למספר השדות הקליניים ,להגרלה להכשרה המעשית

קבלת מספר סטודנטים כה רב  .סטודנטים ללימודים 420כאמור, בשנת הלימודים תשפ"א התקבלו 
וסטודנטים יאלצו  רה הקלינית, מחמיר את המצבכשהנמצא בחוסר הלימה למקומות הקיימים לה

 מצא להם מקום הכשרה. ישנים עד שי 4ואולי  3להמתין 

בקש לעדכן את כלל המוסדות להשכלה גבוהה וכדי לסגור את פערי ההמתנה, נ לעיל לאור האמור
עד  ,זאתובוגרים בשנה להכשרה מעשית  250תשפ"ד יוכלו להתקבל עד -כי בין השנים תשפ"ב

 .שנתית 4-לביצוע הרפורמה ופתיחת התכנית ה

 תתקבל בהמשך. ,ההחלטה מי מתוך הסטודנטים יכנס להגרלה

 אנא ידיעתכם והיערכותכם בהתאם.
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 ופ' חזי לויפר
 
 
 

 פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת העתק:
 , משרד הבריאותד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור     
 פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה, משרד הבריאות     
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