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מתחילים להגשים
בואו להפוך את הערכים שלכם לקריירה
במגוון תארים של המכללה האקדמית צפת

 ידיעון תארים מתקדמים
שנת הלימודים תשפ"ג
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דבר הנשיא 
מועמדים יקרים,

משולבים  בה  עיר  הגליל-  בבירת  המצויה  צפת,  האקדמית  המכללה 
יחד אקדמיה, מסורת, קבלה, יופי ואווירה קסומה, פותחת את שעריה 
מורכב  המכללה  קמפוס  מוכר.  אקדמי  תואר  לרכוש  המעוניינים  בפני 
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: 
ואופטומטריה  חירום,  רפואת  הרפואית,  המעבדה  מדעי  פיזיותרפיה,  סיעוד,  הבריאות:  מדעי 

)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 
והתקשוב  המחשבים  במערכות  והיפה,  המעולה  בספריה  כולה,  והארץ  הגליל  מרחבי  אלינו 
המתקדמות, ובאמצעי הלמידה מרחוק. המכללה פתחה קמפוס חדש, מיתחם לגאסי, ובו בנייני 
הציוד  מיטב  ובו  להדמיה,  מכון הלמסלי  לכל  ומעל  לסטודנט,  שירות  מרכז  כיתות משוכללים, 

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 
שוויון  להבטחת  שליחות  בכך  ורואה  ומועמדת,  מועמד  לכל  הגבוהה 
הזדמנויות, צמצום פערים, שיפור ההשכלה והשירותים בצפון, תרומה 
לקהילה, עשיית צדק חברתי ואפשרות למרחב משותף המושתת על 

כבוד הדדי וחיים משותפים. 

המשק  לצרכי  הלמידה  התאמת  תוך  ההוראה,  ואיכות  אקדמית  במצוינות  דוגלת  המכללה 
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 
לפריפריה  הגבוהה  ההשכלה  מיטב  את  להנגיש  במטרה  וייחודיות  חדשות  לימודים  תכניות 

הצפונית ולהכשיר בוגרים איכותיים שימשיכו לתרום ולהוביל לחברה שוויונית וצודקת יותר.

המכללה מאמצת ומפתחת שיטות הוראה מתקדמות על ידי מיטב המומחים והמרצים בתחומי 
ולמידה  בשטח  התנסויות  מתקדמים,  וטכנולוגיות  דיגיטליים  אמצעים  המשלבים  הלימוד, 
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. 

)מודפסים  ספרים  כולל  האוסף  שונים.  מסוגים  פריטים   80,000 כ-  כולל  הספרייה  אוסף 
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 
 /https://www.zefat.ac.il :דרכים באמצעות מערכת החיפוש של הספרייה, דרך אתר הספרייה

בספרייה צוות מקצועי, מערכות מידע מתוחכמות וטכנולוגיה מתקדמת. שירותי הספרייה מרחוק 
ניתנים לאוכלוסיית המכללה בלבד. ברחבי הספרייה עמדות לעבודה עצמית ולעבודה בקבוצות. 
רחבי  בכל  בקבוצות,  לעבודה  וחדרים  ללמידה  המרכזי  חלל  מחשבים,  עומדים  הקהל  לרשות 

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
סיוע   המעניקים  וקרנות,  לגורמים  לפנות  רשאים  צפת  האקדמית  במכללה  סטודנטים 
על  מידע   - וקרן  קרן  לכל  ביחס  המשתנים  קריטריונים  עפ"י  שכ"ל  במימון  לסטודנטים 
 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

אישית  מנהיגות, העצמה  פיתוח  לסטודנטים שעניינם  מיוחדות  תכניות  מס'  פועלות  במכללה 
ותרומה לקהילה.

פרטים על התכניות השונות ניתן לקבל במשרדי הדיקנאט..

לחיילים משוחררים ובוגרי שרות לאומי ושרות אזרחי - שנת לימודים חינם*.

גבוהה(,  השכלה  לימודי  לעידוד  )קרן  משוחררים  חיילים  קליטת  לתקנון  ובכפוף  *בהתאם 
התשע"א-2011



8

תארים מתקדמים
תואר שני בסיעוד

תואר שני בניהול מערכות בריאות* 
תואר שני בעבודה סוציאלית* 

תארים מתקדמים ללא תזה
*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
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)M.S.N( תואר שני בסיעוד במגמת מדיניות ומנהל
 )ללא תזה( 

ראש התכנית: ד"ר רות קפלן
איכות השירות המוענק  והעצמת תחום הסיעוד הביאו לשיפור מתמיד של  הידע  התפתחות 

למטופלים, כמו גם לקידום ההוראה והמחקר בסיעוד.  
לימודים בתכנית המוסמך מספקים ידע וכלים להתמודדות עם האתגרים העומדים בפני אחי/ות 

העובדים במערך הבריאות ובכללן בבתי חולים, בקהילה, במנהל ובמטה הקופות.

מטרת הלימודים
לימודי המוסמך )תואר שני( בסיעוד מיועדים להרחבת ידע ומיומנויות במדיניות ומנהל בתחומים 
הלימודים  כן,  מתמקדים  כמו  מחקרים.  לפיתוח  מתודולוגיות  ושיטות  כלים  ולהקניית  בסיעוד 
בהעמקת הידע המקצועי לשם מתן טיפול מקצועי ואיכותי, בדגש על פיתוח מנהיגות ניהולית, 

מקצועית ואקדמית בסיעוד ובמערכת הבריאות.
הבריאות,  במערכת  בכירים  ומנהל  ניהול  בתפקידי  בוגריה להשתלבות  את  מכשירה  התכנית 

בהוראה ובמחקר.
התכנית מיועדת לבוגרי תואר בסיעוד, ולבוגרי הסבת אקדמאים לסיעוד. בעלי תואר המוכר על 

ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעלי הסמכה ורישום בסיעוד.

רשאים להירשם מועמדים: 
בוגרי תואר ראשון בסיעוד או בוגרי תכנית הסבת אקדמאים אשר להם תואר ממוסד . 	

אקדמי מוכר על ידי המל"ג, וסיימו לימודיהם בציון ממוצע של 80  לפחות.
עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי קליני ונהולי. 	

יש לצרף לחומר ההרשמה:
תעודת רישום ממשלתית כאח/אחות מוסמך/מוסמכת 	
תעודת בוגר תואר ראשון בסיעוד  	
תעודת בוגר תואר ראשון המוכר על די המל"ג לבוגרי הסבת אקדמאים לסיעוד 	
מפרט ציוני תואר ראשון. 	
המלצה ממקום העבודה )רצוי מאח\ות אחראית(. 	
קורות חיים מפורטים 	
הליך הקבלה ללימודים כולל: 	
ראיון אישי. 	
מבחן כניסה באנגלית בציון 70 לפחות 	

לבוגרי הסבת אקדמאים נדרשת השלמה:
סמינר בסיעוד - חובה. 	
קורס בשיטות מחקר וקורס בסטטיסטיקה לשיקול ועדת קבלה. 	
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M.H.M תואר שני בניהול מערכות בריאות*
ראש החוג: פרופ' אוסקר אמבון

רקע כללי
מערכת הבריאות בישראל ובעולם היא משמעותית לכל אחת ואחד מאיתנו ועוסקת בתחומים 

רבים ומגוונים.

 בתקופה האחרונה מערכת הבריאות בישראל עוברת תמורות רבות ומוצבת מול אתגרים קשים.
וייעודית על מנת לבנות דור חדש של מנהלי מערכות  יש צורך בהכשרה מעמיקה, מקצועית 
את  ובאפקטיביות  ביעילות  ולנהל  המערכת  את  לנווט  כשיר  שיהיה  כזה  בישראל.  הבריאות 
השירותים בבתי החולים, בהנהלות קופות החולים, במרפאות הקהילתיות ובכל יתר המוסדות 

העוסקים בתחום.

מטרת הלימודים

ולכאלה שמעוניינים  ועוד  רופאים אחיות   - לבעלי מקצוע במערכת הבריאות  מיועדת  תוכנית 
בריאות השונים,  בארגוני  ניהולי  ולהשתלב בתפקיד  במושכות  לאחוז  ומוכנים  אליה  להצטרף 
הן ציבוריים והן פרטיים, במטרה להצעיד את המערכת למקום טוב יותר לטובת כל האזרחים 

בישראל.

מבנה הלימודים
אחד  יום  סמסטרים  ארבעה  סה"כ  שנתיים,  בריאות  מערכות  ניהול  בתכנית  הלימודים  משך 
)פרונטליות, מקוונות,  בשבוע, למעט קורס השלמה. הלימודים מתבצעים באמצעות הרצאות 
היברידיות(. במהלך הלימודים סטודנטים נחשפים לתוכנית מותאמת לאתגר, המשלבת עקרונות 
ניהול כללים והדגשים שמתבקשים כשמדובר בניהול מערכת מיוחדת, מורכבת וחשובה כל כך.

קורס השלמה - סטודנטים שהינם ללא רקע בתואר הראשון במקצועות הבריאות יהיו חייבים 
בסמסטר א' של שנה א' בקורס השלמה )מושגי יסוד בבריאות(.

תנאי קבלה
 ממוצע מעל 80 בתואר ראשון.  	

אפשרויות לתעסוקה:
בוגרי תוכנית הלימודים יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול במערכת הבריאות על הגווניה: מרכזים 

רפואיים, קופות חולים, קליניקות פרטיות, חברות ביטוח, חיל הרפואה ומשרדי הבריאות.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
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.M.S.W תואר שני בעבודה סוציאלית* 
ראש החוג: פרופ' יעל גירון

רקע כללי
במכללה האקדמית  סוציאלית  לעבודה  בבית הספר  שני  לתואר  הלימודים החדשנית  תוכנית 
צפת מתאימה לעובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון, בעלי ותק מקצועי, אשר מתעניינים בעולם 
הילדים והנוער בסיכון, ורוצים להרחיב אופקים וללמוד דיסציפלינה זו לעומקה, על מנת להפוך 

למומחים בתחום זה. 

העבודה  למקצוע  הנוגע  בכל  תפיסותיהם  את  לאתגר  הסטודנטים  צפויים  לימודיהם,  במהלך 
ויצירתיות  מקצועית  יוזמה  לפתח  לעשייה  מקצועית  בבקרה  להתייחס  ללמוד  הסוציאלית, 

בתחום הטיפול והמדיניות 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בתכנית להקנות ידע תיאורטי ויישומי מקיף ומעמיק בתחום להכשיר עובדים 
ונוער ומשפחותיהם. במסגרת תכנית יתמחו  סוציאליים לעבודה טיפולית ספציפית עם ילדים 
העובדים הסוציאליים בהתערבות בתחום זה, ויתרמו בעתיד בעבודתם המקצועית לאוכלוסייה 

זו שסובלת בעיקר בצפון הארץ מחוסר במשאבים שיכולים לסייע להם במצוקתם.
במסגרת הקורסים הסטודנטים עוסקים בסוגיות רלוונטיות ובאתגרים שהם מציבים למטפלים 
והמשפחה,  הילד, המתבגר  בעולמות הפסיכולוגיה של  עוסקים  הלימודים  הרווחה.  במערכות 
התערבות  ונוער,  לילד  מותאמות  התערבות  מיומנויות  ונוער,  ילד  בתחום  משפטיים  היבטים 
ונוער ופרקטיקום שמלווה  משפחתית מערכתית, גישות טיפוליות, מגוונות מחקר בתחום ילד 

את עבודת השדה.
מבנה הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים אקדמיות, יום אחד בשבוע. התכנית כוללת הכשרה בשדה 
המלווה בהדרכה ובקורס פרקטיקום שנלמד כחלק אינטגרלי של התכנית.

 תנאי קבלה 
את תנאי הקבלה יש לקבל ממרכז ההכוונה וההרשמה של המכללה בוגרי תואר ב.א בעבודה 

סוציאלית בעלי ציון בוגר 85 ומעלה, בעלי ניסיון וותק בתחום העבודה הסוציאלית של שנה 
לפחות. 

אפשרויות המשך לימודים:
משפחתי,  בטיפול  המשך  לימודי  של  בתכניות  ולהתמחות  להמשיך  יוכלו  התכנית  בוגרי 

פסיכותרפיה של ילדים ונוער, תכנית השתלמות בגישה הקוגניטיבית התנהגותית ועוד...

הבוגר יכול להשתלב במסגרות של עבודה סוציאליות המתמחות בטיפול בילדים ונוער; תחנות 
להתפתחות  תחנות  פנימיות,  לנוער,  תקון  שרותי  נפש,  לבריאות  מרכזים  ונוער,  בילד  לטיפול 

הילד, בתי חולים כללים ועוד....

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
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