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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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מדעי החברה והרוח
החוג לעבודה סוציאלית
תכנית ייחודית להסבת אקדמאים
החוג למדעי ההתנהגות
מסלול בניהול משאבי אנוש  -חדש

החוג ללימודים רב תחומיים

מסלול קבלה רוחניות ופסיכולוגיה  -חדש

8

תואר  B.A.בעבודה סוציאלית

ראש החוג :פרופ' ארנון בר-און
מידע כללי

בשנת הלימודים תשפ"ב מציעה המכללה האקדמית צפת תכנית לימודים לתואר בוגר ().B.A
בעבודה סוציאלית בהובלת מרצים בעלי ניסיון רב בהוראה ובעבודת השדה שמקנה ידע
עיוני ויישומי בתחומי העבודה הסוציאלית .התכנית כוללת קורסים עיוניים ,קורסים בשיטות
התערבות והכשרה מקצועית בשדה במגוון שירותי רווחה החל משנת הלימודים הראשונה.
התואר בוגר בעבודה סוציאלית מזכה ברישוי משרד הרווחה לעיסוק במקצוע שקיים לו ביקוש
רב .התואר גם מאפשר להמשיך לתארים מתקדמים במקצוע ( )M.A.ובמקצועות נוספים.
בוגרי עבודה סוציאלית מועסקים בתחומים שונים כגון :עבודה עם משפחות ,נערות במצוקה
ועבודה קהילתית במחלקות לשירותים חברתיים ,בתי חולים ומרפאות בתחומי הבריאות ,בתי
חולים לנפגעי נפש ומרכזים לבריאות הנפש ,פנימיות ,מרכזי הורים-ילדים ,בתי אבות ומרכזי יום
לקשיש ,שרותי המבחן לנוער ומבוגרים ובתי סוהר.

מטרת הלימודים

>הקניית ידע תיאורטי ויישומי בליווי התנסות מעשית להתערבות מקצועית עם אוכלוסיות
שונות.
>פיתוח חשיבה ביקורתית וסקרנות מקצועית בתחום החברתי והמקצועי.
>פיתוח זהות מקצועית הכוללת מחויבות לסייע לזולת ,אחריות ומעורבות חברתית.

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים היא תלת  -שנתית ומורכבת מ 120 -נקודות זכות.
הלימודים מקנים ידע ,מיומנויות ופרקטיקה בגישה הכוללנית בעבודה סוציאלית שמשלבים
תיאוריה ופרקטיקה.
תיאוריה :לימודים מתחומי מדעי החברה והפסיכולוגיה המאפשרים הבנה והערכה של האדם
כפרט ,המשפחה ,הקבוצה הקטנה ,הקהילה והחברה.
פרקטיקה :לימוד שיטות התערבות בעבודה סוציאלית תוך יישום הידע התיאורטי .הסטודנטים
רוכשים מיומנויות אבחון ,טיפול והערכה ברמת הפרט ,הקבוצה והקהילה .ההכשרה המעשית
מלווה בהדרכה מקצועית צמודה לאורך כל שלוש שנות הלימוד.
מחקר :במסגרת זו נחשפים הסטודנטים לשיטות מחקר וכלי הערכה המיושמים על ידם בכיתה
ובהתערבות המקצועית בשדה.
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בין נושאי הלימוד

שנה א
יסודות ההתערבות בעבודה סוציאלית ומיומנויות התערבות ,שירותי רווחה ,פסיכולוגיה,
סוציולוגיה ,תיאוריות אישיות ,התפתחות האישיות לאורך מעגל החיים ,פסיכולוגיה חברתית
וכתיבה מדעית ושיטות מחקר.

שנה ב
שיטות התערבות בעבודה סוציאלית ,עבודה סוציאלית וחוק ,המשפחה כמערכת ,מערכות
להבטחת הכנסה ,עבודה קבוצתית ,עבודה קהילתית ,יסודות ההתערבות הפרטנית
ופסיכופתולוגיה.

שנה ג
שיטות התערבות בעבודה סוציאלית ,הערכת התערבות ,סוגיות בעבודה קבוצתית ,סמינרים
בתחומים כגון משפחות ,ילדים ,נכויות ובריאות הנפש ,סוגיות אתיות ואקטואליות בעבודה
סוציאלית ,ומגוון קורסי בחירה (גיל הנעורים ומיניות ,מסוגלות הורית ,מצבי לחץ ומשבר ,עבודה
סוציאלית בחברה הערבית ועוד).

תנאי קבלה
>תעודת בגרות ברף הנדרש (חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון המכללה).
>מבחן פסיכומטרי  -ברף הנדרש.
>מבחן יע"ל  -ברף הנדרש.
>ראיון קבלה.
פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית ניתן לקבל במרכז הכוונה
של המכללה.

מדוע ללמוד עבודה סוציאלית במכללה האקדמית צפת?

>שילוב עבודה מעשית משנת הלימודים הראשונה.
>אפשרויות מגוונות של תעסוקה והמשך לימודים לתואר מוסמך במוסדות להשכלה גבוהה.
>לימוד בכיתות קטנות ,יחס אישי ,הדרכה וליווי על-ידי צוות מרצים ומדריכי שדה מקצועיים.
>סקר בוגרים שנערך לאחרונה הראה כי קרוב ל 100%-מבוגרי החוג מועסקים במקצוע
בצפון המדינה ובאזורים אחרים בה.
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תכנית הסבה לאקדמאים לתואר  B.A.בעבודה סוציאלית
מידע כללי

התוכנית מיועדת לבוגרי תארים במדעי החברה/ההתנהגות/פסיכולוגיה.

בוגרי התוכנית תורמים לפרקטיקה בעבודה סוציאלית באמצעות הידע שהם רכשו לפני שהם
החלו את התוכנית ,בשלותם האישית והניסיון שלהם במעורבות חברתית .על כל אלה מקנה
להם התכנית ידע מגוון כלים ומיומנויות נוספים להתמודד עם האתגרים שמציבה העבודה
הסוציאלית לעוסקים בה
בתוכנית משולבים מרצים בעלי ניסיון בהוראה ובעבודת השדה .החשיפה להכשרה מעשית
בשדה מתחילה משנת הלימודים הראשונה בשירותים ובארגונים שמתאימים להכשרת
סטודנטים .רמת ההוראה הגבוהה והניסיון המעשי מקנים לבוגרי החוג יתרון בשוק העבודה
שכולל תעסוקה בתחומים רבים :עבודה עם נוער ,זקנים ומשפחות ,בתי חולים ומרפאות בתחום
הבריאות ,בתי חולים לנפגעי נפש ,פנימיות ,מרכזי הורים וילדים ,שרותי מבחן לנוער ומבוגרים
עוברי חוק ובתי סוהר ועוד .חלק מהארגונים האלה ציבוריים ואחרים משתייכים למגזר העסקי
ולמגזר שלא למטרות רווח (עמותות).

מבנה הלימודים
התוכנית נמשכת לאורך שנתיים אקדמיות ולומדים בה ארבעה ימים בשבוע  -יומיים של לימודים
עיוניים במכללה ויומיים בהכשרה מעשית.
בתום שנתיים של לימודים מוענק לבוגרים תואר בוגר ( )B.A.בעבודה סוציאלית שמזכה ברישוי
משרד הרווחה לעיסוק במקצוע .הלימודים גם מאפשרים לבוגרים להמשיך לתארים מתקדמים
 מוסמך ( )M.Aבעבודה סוציאלית ובמקצועות נוספיםעל פי סקר בוגרים שנערך לאחרונה נמצא כי למעלה מ 90%-מבוגרי התוכנית מועסקים
בשירותים סוציאליים שונים בצפון ובאזורים נוספים בארץ.
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בין נושאי הלימוד

שנה א
ששיטות ומיומנויות התערבות ,רווחה חברתית ,רב תרבותית בישראל ,המשפחה כמערכת,
התערבות פרטנית ,עבודה קבוצתית ,עבודה קהילתית ,פסיכופתולוגיה ,עבודה סוציאלית
ומשפט ,התיאוריה של הפרקטיקה ,ועוני והדרה.

שנה ב
שיטות התערבות ,סמינרי התערבות בתחומים כגון המשפחה ,עוברי חוק ,בריאות הנפש וילדים
בסיכון ,סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית ,הערכת תוצאות ,סמינר מחקר ומגוון קורסי בחירה
(מסוגלות הורית ,גיל הנעורים ומיניות ,סוגיות אקטואליות בעבודה סוציאלית ועוד).

תנאי קבלה
>תואר ראשון במדעי החברה בממוצע .80+
>פטור מ 11-נקודות זכות מתוך המקצועות שנלמדו בתואר ראשון הכלולים בתכנית
הלימודים של תכנית ההסבה.
>מעורבות חברתית לאחר סיום התואר.
>ראיון קבלה.
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תואר  B.A.במדעי ההתנהגות

פסיכולוגיה | משאבי אנוש | קרימינולוגיה | סוציולוגיה
ראש החוג :פרופ' חביאר סימונוביץ
רקע כללי

לצד הלימודים העיוניים יעברו הסטודנטים גם התנסויות אישיות ומעורבות חברתית בארגונים
ובקהילה .בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בעבודה מקצועית בתחומי מדעי החברה השונים:
בארגונים ממלכתיים ופרטיים ,במשאבי אנוש ,בשירותי תיקון ,בהדרכה והנחייה בגופים/מוסדות
חינוכיים ומתנ"סים  .כמו כן יוכלו להשתלב בחברות עסקיות וטכנולוגיות בתחום חווית משתמש
וניהול המשאב האנושי.
הלימודים במדעי ההתנהגות משלבים סיורים במגוון ארגונים :במגזר העסקי ,במגזר הציבורי
ובמגזר השלישי (חברה אזרחית) ,שמטרתם להעשיר את עולם התוכן של הסטודנטים .בין היתר
יבקרו במפעלים ,בארגונים קהילתיים ,בבתי כלא ,בעמותות שעוסקות ברב תרבותיות ועוד.
החוג מקנה לסטודנטים בסיס אקדמי ,אשר מאפשר לבוגרים להשתלב בשוק העבודה המודרני
או להמשיך את הלימודים לקראת תארים מתקדמים במוסדות אקדמיים (עפ"י תנאי הקבלה של
כל מוסד אוניברסיטאי) בכל אחד משלושת התחומים הנלמדים.
קיים דגש בתוכנית הלימודים על הכשרה מעשית המכוון לעולם העבודה .ההכשרה המעשית
מבוצעת בבתים חמים ,במוסדות טיפוליים ומוסדות סגורים .בעקבות ההכשרה המעשית
הסטודנטים יוצאים לשוק העבודה עם ניסיון תעסוקתי ,וחלקם זוכים להצעות עבודה ממקומות
ההתנסות.

מטרת הלימודים

ללהקנות לסטודנטים ידע רחב והבנה בדיסציפלינות השונות במדעי ההתנהגות:
פסיכולוגיה ,משאבי אנוש וניהול ,קרימינולוגיה ,וסוציולוגיה  -אנתרופולוגיה.

מבנה הלימודים

התכנית הינה תכנית תלת  -שנתית 120 ,נקודות זכות.

שנה א'
קורסי יסוד במדעי ההתנהגות :מבוא לפסיכולוגיה ,מבוא לסוציולוגיה ,תיאוריות בקרימינולוגיה,
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית ,המבנה החוקי והמוסדי של מדינת ישראל ועוד...
קורסים מתודולוגיים :סטטיסטיקה א+ב ,שיטות מחקר א+ב ,קריאה מודרכת ,הדרכה ביבליוגרפית,
שימושי מחשב
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שנה ב'

קורסי חובה מתקדמים יאוריות סוציולוגיות קלאסיות ,אתנוגרפיה ושיטות מחקר איכותניות,
מבוא לגיאוגרפיה חברתית ,דמוקרטיה; פלורליזם ורב תרבותיות ,פסיכולוגיה פיזיולוגית
ופסיכולוגיה חברתית ,מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה חלק א'  +ב'
קורס התנסות לבחירה :נוער בסיכון ,תיאוריות פרקטיקות במנהיגות ,תרבות ארגונית.
קורסי תשתית:
פסיכולוגיה :מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית ,פסיכולוגיה התפתחותית של הילד ,פסיכולוגיה
התפתחותית של המבוגר ,שנות הבגרות והזקנה ,מבוא לתיאוריות באישיות.
קרימינולוגיה :ויקטימולוגיה ,עבריינות נוער ,סטייה חברתית ,שיקום עבריינים במוסדות.
סוציולוגיה :חברה ומגדר ,אנתרופלוגיה של הדת

שנה ג'

 2סמינרים בנושאים:
התמודדות עם התמכרויות ,פסיכולוגיה יישומית ,נשים במזרח התיכון ,התמודדות עם אלימות בני נוער.
פסיכולוגיה :פסיכופתולוגיה א+ב ,פסיכולוגיה קוגנטיבית ,פסיכולוגיה של למידה ,פסיכולוגיה
של תפיסה.
קרימינולוגיה :פסיכופתולוגיה א+ב ,תורת הענישה.
סוציולוגיה :החברה הערבית בישראל ,סוציולוגיה של ארגונים.

בין רשימת קורסי הבחירה בחוג

תקשורת בין אישית בקבוצה ,סטייה טירוף ויצרה ,יחסי אימהות ובנות ,כתות מיסטיות ,שינוי
חברתי בעידן המודרני ,התמודדות עם מצבי לחץ ,דיאלוג בין קבוצות ,תקשורת כוח וחברה.
קורסי בחירה בתחום הארגונים :התנהגות ארגונית ,יסודות הניהול ,הכנה לעולם העבודה,
אינטליגנציה רגשית בארגונים ,יסודות ניהול איכות ,כלים בניהול איכות ,ניהול משאבי אנוש ועוד.
*רשימת הקורסים שלעיל אינה שלמה ונועדה להמחשה בלבד.
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מסלול של לימודי ערב במדעי ההתנהגות
בחוג למדעי ההתנהגות מתקיים מסלול ערב שמיועד בעיקר לסטודנטים עובדים הלימודים
מתקיימים שבעה סמסטרים כולל סמסטר קיץ
הלימודים מתקיימים :בימי שלישי מהשעה  14:00ואילך ,ביום שישי בין השעות  8:00עד 14:00
(לא כולל אנגלית והבעה עברית כנדרש .שעות הלימוד באנגלית ובהבעה עברית אינן כלולות
במסגרת ימי הלימודים לתואר).

תנאי קבלה

>תעודת בגרות ברף הנדרש (חישוב ממוצע בגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון המכללה)
>עדיפות לבעלי ציון פסיכומטרי ע"פ דרישות החוג
>ראיון קבלה
>רמה מספקת באנגלית
>רמה מספקת בעברית

פרטים על ממוצע ציוני הבגרות והפסיכומטרי הנדרשים ניתן לקבל במרכז הכוונה של המכללה.

למה ללמוד מדעי ההתנהגות במכללה האקדמית צפת?
>מדעי ההתנהגות הינו תחום רחב ביותר הכולל את כל המסגרות החברתיות בהן האדם
משתלב ומתנהג בפרט ,כחלק מקבוצה וכחבר בקהילה או חברה .החוג למדעי ההתנהגות
מכשיר סטודנטים להשתלבות בקריירה שלהם במסגרות אלה.
>הלימודים משלבים התנסות מעשית במגזר העסקי ,ציבורי וחברה אזרחית ,תוך מעורבות
חברתית בארגונים ובקהילה.
>תואר המשלב ידע רחב בתחום מדעי ההתנהגות וכן התמקדות באחד התחומים או
המסלולים בהתאם לבחירת הסטודנט.
>לימוד בכיתות קטנות ,יחס אישי ותמיכה מקצועית ,לימודית ואישית בכל סטודנט.
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תואר  B.A.במדעי ההתנהגות  -ניהול ומשאבי אנוש

ראש החוג :פרופ' חביאר סימונוביץ
מטרת הלימודים

להקנות לסטודנטים ידע ,הבנה ויכולת ניתוח של מהלכים ומגמות בתחום הניהול ופיתוח
המשאב האנושי .הכרת הסוגיות המרכזיות הקשורות בניהול ,שיפור ופיתוח המשאב האנושי
בארגון ,כמו גם :ניהול העסקי והציבורי ,הנעת עובדים ,הדרכה עובדים ,יזמות ופיתוח עסקי,
חדשנות וצמיחה ,פיתוח מנהלים ופיתוח קריירה ,מימון ושיווק .דגש רב יושם על הקניית יכולת
הבנה וניתוח תופעות של העסקה בעידן הגלובליזציה בסביבה דינמית וחדשנית וכן הכרת
מערכת יחסי העבודה במדינת ישראל.

מבנה התכנית

תכנית ה B.A-בניהול ומשאבי אנוש מורכבת מארבע חטיבות:

חטיבה ראשונה  -ניהול ומשאבי אנוש

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :מבוא לניהול ,יסודות השיווק ,אסטרטגיות של חדשנות ,ניהול
משאבי אנוש ,יזמות בארגונים ציבוריים ,עסקים קטנים בישראל ,דיני חוזים ותאגידים ,סמינריונים
ביזמות ובניהול ,סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש ,הכשרה מעשית בתרבות ארגונית ,ניהול
משאבי אנוש במנהל הציבורי ,גיוס ומיון עובדים ,יחסי עבודה ,דיני עבודה ועוד.

חטיבה שניה  -פסיכולוגיה
בחטיבה זו יילמדו הקורסים :מבוא לפסיכולוגיה ,ניהול זמן ,חשיבה חיובית ,פסיכולוגיה חברתית,
למידה ,היבטים פסיכולוגיים של ארגונים ועבודה ,פסיכולוגיה חברתית של עיצוב הזיכרון
הקולקטיבי ,תקשורת בן אישית ועוד.

חטיבה שלישית  -סוציולוגיה
מבוא לסוציולוגיה ,חברה ישראלית והמערכת הפוליטית ,מרכז ופריפריה ,קבלת החלטות
וקביעת מדיניות ,תקשורת ,חברה וכלכלה ,מקורות היסטוריים של מדעי החברה.

חטיבה רביעית  -חטיבה משלימה של קורסים מתודולוגים
מבוא לסטטיסטיקה ,שיטות מחקר כמותיות ,שיטות מחקר אתנוגרפיות ,הדרכה וכתיבה מדעית.

משך הלימודים

שנתיים וסמסטר (סה"כ  7סמסטרים  -שלושה סמסטרים בשנה).
חצי יום החל משעות הצהריים  +יום שישי.
(לא כולל אנגלית והבעה עברית כנדרש ,שעות הלימוד באנגלית והבעה עברית אינן כלולות
במסגרת ימי הלימודים לתואר).
מסלול זה פתוח לציבור הרחב ומתאים גם למנהלים ועובדים במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי.
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החוג ללימודים רב-תחומיים

ראש החוג :פרופ' נמרוד שתיל
סגנית ראש החוג :ד"ר אלונית ברנזון
מטרת התוכנית

מטרת התוכנית על מסלוליה השונים היא להקנות לסטודנט השכלה אקדמית רחבה תוך כדי
מתן הזדמנות להתמקדות בתחומי לימוד מגוונים .בתום הלימודים יקבל הסטודנט תעודה
מטעם המכללה האקדמית צפת המציינת כי סיים בהצלחה את לימודי  .B.Aרב תחומי (ללא ציון
שם הפקולטה וחטיבות הלימוד).
הבוגרים העומדים בכל דרישות המסלול המוסכמות יוכלו להמשיך לימודיהם לתואר שני בכל
מוסד אקדמי בארץ ,בהתאם לתנאי הקבלה הנדרשים באותו המוסד.

תנאי קבלה

פרטים על נתוני הקבלה הנדרשים ונתונים נוספים  -ניתן לקבל במרכז הכוונה של המכללה.

למה ללמוד תואר רב תחומי במכללה האקדמית צפת?

>תואר המספק הזדמנות לרכוש השכלה אקדמית רחבה ייחודית למכללת צפת ביחד עם
האפשרות להרחיב את הידע בתחומי עניין לפי בחירת הסטודנט.
>בנוסף לידע הנרכש התוצר מתאים להמשך לימודים אקדמיים לתואר שני ולימודי תעודה
שונים בכל האוניברסיטאות והמכללות .חשיפה לתחומי לימוד שונים המאפשרים
לסטודנט להעשיר עצמו במגוון נושאים.
>שכר לימוד אוניברסיטאי.
>יחס אישי וליווי לאורך כל הלימודים.
>סגל אקדמי בכיר ,מקצועי ומגוון.
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 .B.Aרב תחומי  -כלכלה וניהול

ראש מסלול כלכלה :פרופ' אוריאל שפיגל
ראש מסלול ניהול :ד"ר יובב עשת
מטרת הלימוד

להקנות לסטודנטים ידע והבנה בתחומי הכלכלה ,הקניית יכולת להבין תיאוריות כלכליות ברמת
הפרט וברמת הכלל ,ולנתח תהליכים כלכליים במשק העולמי בכלל ובמשק הישראלי בפרט.
הקניית יכולת לנתח את המשמעויות והתוצאות הכלכליות של מדיניות ממשלתית בתחומי
הדיור ,המיסוי ,הריבית וסחר החוץ .הקניית ידע בנושאי ניהול לרבות ניהול כללי וניהול המשאב
האנושי ,יזמות וחדשנות ,ניתוח תופעות ניהוליות ,קבלת החלטות ,קביעת מדיניות ,דיני חוזים
והקמת עסקים בישראל.

מבנה הלימודים

התוכנית מורכבת מארבע חטיבות משלימות:

>חטיבה ראשונה  -כלכלה

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו ,יסודות החשבונאות,
עקרונות תורת המימון ,כלכלת ישראל ,מושגים במסחר בינלאומי ,כלכלה ציבורית ועוד.

>חטיבה שנייה  -ניהול

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :מבוא לניהול ,יסודות השיווק ,אסטרטגיות של חדשנות,
ניהול משאבי אנוש ,יזמות בארגונים ציבוריים ,עסקים קטנים בישראל ,דיני חוזים ותאגידים,
סמינריונים ביזמות ובניהול ועוד.

>חטיבה שלישית  -פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :פילוסופיה של המדע ,עולם המדע ,שיטות מחקר
כמותיות ועוד.

>חטיבה רביעית  -לימודים כלליים

לצד הלימודי והמקצועי בתחומי מדעי החברה ,יוצא הסטודנט עם מטען וידע בתחומי
מדעי הרוח ומדעי החברה כשהוא בעל תודעה חברתית ורגישות לנושאי צדק ושוויון
בחברה רב-תרבותית ,כיבוד הזולת ונכונות להידבר ולשתף פעולה עם השונה .בחטיבה זו
ילמדו קורסים כגון :מבוא למשטר בישראל ,הכרת הדתות בראייה רב תרבותית ,תקשורת
חברה וכלכלה ,תקשורת ופסיכולוגיה חברתית ,קבלת החלטות ,קביעת מדינות ,שסעים
בחברה הישראלית ועוד.
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משך הלימודים

שנתיים וסמסטר (סה"כ  7סמסטרים  -שלושה סמסטרים בשנה).
חצי יום החל משעות הצהריים  +יום שישי.
(לא כולל אנגלית והבעה עברית כנדרש .שעות הלימוד באנגלית ובהבעה עברית אינן כלולות
במסגרת ימי הלימודים לתואר).
מסלול זה פתוח לציבור הרחב ומתאים גם לעובדי בנקים ,עובדי המגזר הכלכלי ולעוסקים בתחום.
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 B.A.רב תחומי  -סוציולוגיה וניהול

ראש מסלול סוציולוגיה :ד"ר טל מלר ,ד"ר איבתיסאם בראכאת
ראש מסלול ניהול :ד"ר יובב עשת
מטרת הלימודים

להקנות לסטודנטים יכולת ללמוד ,לחקור ולנתח תיאוריות ותופעות חברתיות וארגוניות.
בקורסים במסלול ילמדו בין היתר :החברה הישראלית ,רב תרבותיות ,המשפחה הפוסט-
מודרנית ,מגדר ,החברה הערבית בישראל ,אי-שוויון ,מגמות בשוק העבודה ,הגירה ,חינוך וריבוד
ועוד .זאת לצד הקניית ידע בנושאי ניהול המשאב האנושי ,ניתוח תופעות ניהוליות ,קבלת
החלטות וקביעת מדיניות .הלימודים במסלול סוציולוגיה מכינים את הסטודנטים להבנת הרב
תרבותיות מהן מורכבת החברה הישראלית ולרכישת כלים לניתוח תהליכים חברתיים איתם
יתמודדו בעתיד בעולם העבודה.

מבנה התוכנית

תכנית ה .B.A-רב תחומי בסוציולוגיה וניהול מורכבת מארבע חטיבות:

>חטיבה ראשונה  -סוציולוגיה

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :מבוא לסוציולוגיה ,מבוא לאנתרופולוגיה ,חברה ישראלית
ולימודי מגדר וזהות ועוד.

>חטיבה שנייה  -ניהול

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :יסודות השיווק ,ניהול משאבי אנוש ,יזמות בארגונים
ציבוריים ועוד.

>חטיבה שלישית  -פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

בחטיבה זו יילמדו הקורסים :פילוסופיה של המדע ,עולם המדע ,שיטות מחקר כמותיות,
שימושי מחשב ,מבוא לסטטיסטיקה ועוד.

>חטיבה רביעית  -לימודים כלליים

לצד הלימודי והמקצועי בתחומי מדעי החברה ,יוצא הסטודנט עם מטען וידע בתחומי
מדעי הרוח ומדעי החברה כשהוא בעל תודעה חברתית ורגישות לנושאי צדק ושוויון
בחברה רב-תרבותית ,כיבוד הזולת ונכונות להידבר ולשתף פעולה עם השונה .בחטיבה
זו ילמדו קורסים כגון :מבוא למשטר בישראל ,הכרת הדתות בראייה רב תרבותית (יהדות,
הדרוזים והתיישבותם בגליל ,תולדות הנצרות ,תולדות האסלאם ועוד).
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משך הלימודים

מסלול יום.

תכנית תלת שנתית (שישה סמסטרים) ללא לימודי קיץ.
(לא כולל אנגלית והבעה עברית כנדרש .שעות הלימוד באנגלית והבעה עברית אינן כלולות
במסגרת ימי הלימודים לתואר).
מסלול זה פתוח לציבור הרחב ומתאים לאלה המעוניינים לחקור ולנתח תיאוריות ותופעות
חברתיות וארגוניות.
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 B.A.רב תחומי  -קרימינולוגיה ואכיפת החוק

ראש מסלול :ד"ר אינה לוי
מטרת הלימודים

להקנות לסטודנטים את הידע והיכולת להבין ולנתח את התנהגות האדם הנורמאלי והסוטה.
כמו כן ,יישום תיאוריות בתחום הפשיעה .להכיר את עולם הקרימינולוגיה על בסיס תיאוריות
ומחקרים הכוללים את הזרמים המרכזיים בקרימינולוגיה וידע לזהות ולנתח אירועי פשיעה
מגוונים.

מבנה התוכנית

תכנית ה .B.A-הרב תחומי בקרימינולוגיה ואכיפת החוק מורכבת מארבע חטיבות:

>חטיבה ראשונה  -קרימינולוגיה

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :תיאוריות בקרימינולוגיה ,מבוא לפסיכולוגיה ,מבוא
לפונולוגיה ,סטייה חברתית ועוד.

>חטיבה שניה  -אכיפת החוק

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :מבוא לאכיפת החוק ,משטרה ושיטור ,בתי סוהר ומוסדות תיקון.

>חטיבה שלישית  -פילוסופיה והיסטוריה של המדעים

בחטיבה זו יילמדו הקורסים :פילוסופיה של המדע ,עולם המדע ,שיטות מחקר כמותיות
שימושי מחשב ,מבוא לסטטיסטיקה ועוד.

>חטיבה רביעית  -לימודים כלליים

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :מבוא למשטר בישראל ,הכרת הדתות בראייה רב תרבותית,
תקשורת חברה וכלכלה ,תקשורת ופסיכולוגיה חברתית ,קבלת החלטות ,קביעת מדינות
ושסעים בחברה הישראלית ועוד.

משך הלימודים

שנתיים וסמסטר.
(סה"כ  7סמסטרים  -שלושה סמסטרים בשנה).
חצי יום אחה"צ החל מהשעה  + 14:00יום שישי.
(לא כולל אנגלית והבעה עברית כנדרש .שעות הלימוד באנגלית והבעה עברית אינן כלולות
במסגרת ימי הלימודים לתואר).
מסלול זה פתוח לציבור הרחב ומתאים גם למשרתים במשטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר,
ומשטרה צבאית.
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 B.A.רב תחומי  -מדעי המדינה וניהול

ראש מסלול מדעי המדינה :ד"ר אלונית ברנזון
ראש מסלול ניהול :ד"ר יובב עשת
מטרת הלימודים

להקנות לסטודנטים ידע בתחומי מדעי המדינה ,ממשל ,יחסים בינלאומיים ,מבוא למשטר
בישראל ,לימודי מזרח-תיכון ועוד .לימוד בחטיבה זו תפתח את היכולת ללמוד לחקור ולנתח
תופעות חברתיות ומדיניות ,להכיר תהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות .בתחום הניהול
יכירו הסטודנטים תיאוריות בניהול ,יסודות השיווק ,ניהול משאבי אנוש ,יזמות בארגונים
ציבוריים ועוד.

מבנה התוכנית

תכנית ה B.A.-הרב-תחומי במדעי המדינה וניהול מורכבת מארבע חטיבות:

>חטיבה ראשונה  -מדעי המדינה

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :ממשל ופוליטיקה ,מנהל ציבורי ,יחסים בינלאומיים ,יסודות
המשטר בישראל ועוד.

>חטיבה שניה  -ניהול

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון :מבוא לניהול ,יסודות השיווק ,אסטרטגיות של חדשנות,
ניהול משאבי אנוש ,יזמות בארגונים ציבוריים ,עסקים קטנים בישראל ,דיני חוזים ותאגידים,
סמינריונים ביזמות ובניהול ועוד.

>חטיבה שלישית  -פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

בחטיבה זו יילמדו הקורסים :פילוסופיה של המדע ,עולם המדע ,שיטות מחקר כמותיות
שימושי מחשב ,מבוא לסטטיסטיקה ועוד.

>חטיבה רביעית  -לימודים כלליים

לצד הלימודי והמקצועי בתחומי מדעי החברה ,יוצא הסטודנט עם מטען וידע בתחומי
מדעי הרוח ומדעי החברה כשהוא בעל תודעה חברתית ורגישות לנושאי צדק ושוויון
בחברה רב-תרבותית ,כיבוד הזולת ונכונות להידבר ולשתף פעולה עם השונה .בחטיבה
זו ילמדו קורסים כגון :הכרת הדתות בראייה רב תרבותית ,תקשורת חברה וכלכלה,
תקשורת ופסיכולוגיה חברתית ,קבלת החלטות ,קביעת מדינות ושסעים בחברה
הישראלית ועוד.

משך הלימודים

מסלול מיוחד לסטודנטים עובדים .שנתיים וסמסטר (סה"כ  7סמסטרים  3 -סמסטרים בשנה).
חצי יום החל משעות הצהרים  +יום שישי.

(לא כולל אנגלית והבעה עברית כנדרש .שעות הלימוד באנגלית והבעה עברית אינן כלולות
במסגרת ימי הלימודים לתואר).

מסלול זה פתוח לציבור הרחב ומתאים גם למשרתים בצה"ל ,כוחות הביטחון האחרים ,משרדי
ממשלה ומוסדות ציבור.
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תואר  B.A.רב תחומי  -חינוך מיוחד ופסיכולוגיה

ראש מסלול :ד"ר ניווין חסן-עבאס
רקע כללי

המכללה האקדמית צפת פותחת את שעריה לתלמידים השואפים ללמוד חינוך מיוחד בראייה
כוללנית ,תוך הקניית ידע עדכני בתחומי בריאות הנפש והשיקום ,לקויות למידה ,לקויות
התפתחותיות ,מוגבלויות חושיות ,ומוגבלויות מוטוריות  -כל זאת על מנת להכשיר את הבוגר
המעוניין להמשיך בלימודים מתקדמים ולהיות בעל בסיס איתן בחשיבה ובמיומנויות המתאימות
לדרישות האקדמיות בתחום שבו הוא שואף להתמקצע.

מטרת הלימודים

>להקנות לסטודנט את הבסיס התיאורטי והיישומי של החינוך המיוחד ולפתח בקרב
הבוגרים את השאיפה להמשך לימודים והתמחות על מנת שיוכלו ליישם את החומר
הנלמד במציאות הקיימת הן במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,הרגיל והמיוחד,
הן בשירותים טיפוליים והן בשירותי רווחה לאוכלוסיות עם מוגבלויות ומשפחותיהם.
>לחשוף את הסטודנטים לידע העדכני בתחומים הרלוונטיים לחינוך מיוחד דהיינו בתחומי:
ההגות והשינויים שחלו במודלים של התייחסות לאנשים עם לקויות; הנחות יסוד ושיטות
חינוך וטיפול; מדעי החברה וההתנהגות בהקשר למעמדם החברתי והאישי של ילדים
ובוגרים עם מוגבלות; מדעי ההתנהגות; אתיקה מקצועית ואתיקה במחקר והערכה;
היבטים תחיקתיים; חינוך ושיקום; שילוב והכלה בקהילה על ידי הציבור והקהילה
של אנשים עם מוגבלויות שונות; טכנולוגיה מסייעת .זאת ,תוך התייחסות להיבטים
רב -תרבותיים בצורה אינטגרטיבית בחטיבות הלימוד השונות.
>ללכוון את הבוגרים להמשיך בלימודים אקדמיים על מנת לפתח מחקר בתחומי השירותים,
החינוך המיוחד והטיפול בילדים ובוגרים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.

מבנה הלימודים

השנה הראשונה תוקדש בעיקר ללימודי מבואות ולהקניית בסיס רב תחומי במדעי החינוך
המיוחד ,הפסיכולוגיה ,מדעי ההתנהגות והחברה .בשנה ב' ו -ג' תהייה הרחבה של לימודי היסוד.
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בין נושאי הלימוד

שנה א'

מבוא לחינוך מיוחד שילוב והכלה ,מבוא לפסיכולוגיה ,מבוא לשיקום בחינוך המיוחד,
נוירופסיכולוגיה ,עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד ,מבוא ללקויי למידה ,חינוך לכישורי
חיים בחינוך המיוחד ,מקצועות מתודולוגיים ועוד.

שנה ב'
טכנולוגיה מסייעת בחינוך המיוחד ,פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר ,לקויי למידה ,מבחנים
פסיכודיאגנוסטיים ,מבוא לשפה ודיבור ,ליקויים בהתפתחות ,שיטות מחקר ושימושי מחשב
ועוד.

שנה ג'
פסיכולוגיה חברתית ,פסיכולוגיה התפתחותית ,לקויות התפתחותיות מורכבות ,המשפחה
והילד לקוי הלמידה ,תאוריות אישיות ,היבטים פסיכוסוציאליים של נכות ,חולי ומגבלה ,זוגיות,
מיניות ומשפחה בחייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד.

למה ללמוד חינוך מיוחד ופסיכולוגיה במכללה האקדמית צפת?

>תואר המשלב ידע רחב בתחום החינוך המיוחד ,והתמקדות באחד התחומים המובילים
של החינוך המיוחד הייחודיים למכללה האקדמית צפת :לקויות התפתחותיות ,בריאות
הנפש ושיקום ולקויות למידה.
>הקניית בסיס נרחב ללימודי המשך מתקדמים.
>יחס אישי ותמיכה מקצועית ולימודית לסטודנט ע"י מיטב המרצים.
>שכ"ל אוניברסיטאי.

משך הלימודים

מסלול יום תכנית תלת שנתית (שישה סמסטרים) ללא לימודי קיץ.
(לא כולל אנגלית והבעה עברית כנדרש .שעות הלימודים באנגלית והבעה עברית אינן כלולות
במסגרת ימי הלימודים לתואר).
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תואר  B.A.בספרות ,אמנות ומוסיקה

ראש החוג :ד"ר שושנה-רוז מרזל
רקע כללי

הלימודים מקנים תואר  B.A.בספרות ,אמנות או מוסיקה

מטרת הלימודים

>התמחות והתמקצעות באחת האמנויות תוך מבט מקיף על עולם התרבות
והאמנות.
>בוגר החוג יוכל להמשיך:

 ללימודי המשך לקבלת תעודת הוראה בנושא התמחותו (ספרות ,מוסיקה או אמנותוגם בלשון.
 ללימודי המשך בתרפיה באמנות ,במוסיקה ,ביבליותרפיה ופסיכודרמה. -להמשיך בלימודי תואר שני באוניברסיטה (בספרות ,מוסיקה או אמנות).

מבנה הלימודים

משך הלימודים שלוש שנים בהיקף של  120נקודות זכות.
תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה ,סמינריונים וקורסי בחירה מתוך שני המסלולים האחרים
של החוג ומתוך היצע הנושאים של המכללה.
הלימודים העיוניים משולבים בסדנאות מעשיות בתחום ההתמחות של הסטודנט:

>סדנאות אומנות :רישום ,ציור ,פיסול ,הדפס ושילוב טכניקות.
>סדנאות במוסיקה מערבית ,מזרחית ובשירה.
>סדנאות בכתיבה יוצרת ובדרמה.
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תנאי קבלה

>תעודת בגרות – ברף הנדרש – ממוצע ( .80חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם
לקנון המכללה).
>ראיון קבלה.
>על תלמידי המוסיקה להוכיח ידע בנגינה ובקריאת תווים.

למה ללמוד ספרות ,אמנות ומוסיקה במכללה האקדמית צפת?
>אפשרות להמשיך ללימודי תעודת הוראה ותרפיה בתחום ההתמחות הנבחר.
>סגל המרצים מורכב מאמנים ,מוסיקאים ,משוררים ,סופרים ואנשי אקדמיה בעלי שם.
>סדנאות מעשיות במהלך הלימודים.
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