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מועמדים יקרים
המכללה האקדמית צפת שבבירת הגליל – עיר בה משולבים יחד אקדמיה ,מסורת ,קבלה,
יופי ואווירה קסומה .פותחת את שעריה בפני המעוניינים לרכוש תואר אקדמי מוכר.
המכללה פועלת בעיר מזה למעלה משלושים שנה .בעבר בתוכניות לימוד בחסות אוני' בר
אילן וכיום במסגרת לימודים של תוכניות לימוד עצמאיות.
בשנים האחרונות החלה המכללה בפיתוח אקדמי מואץ .בעקבות זאת אישרה המועצה
להשכלה גבוהה למכללה לפתוח מגוון מסלולי לימוד עצמאיים לתואר ראשון וכן לימודי
תואר שני בסיעוד.
כיום לומדים במכללה האקדמית צפת כ 2,800 -סטודנטים ועוד כ 200 -סטודנטים במכינות
במסגרת לימודי המרכז הקדם אקדמי.
במכללה האקדמית בצפת ,אנו עושים מאמצים רבים ליצור שילוב הולם בין הלימודים
האקדמיים והאווירה הייחודית של צפת .מעבר לרוח ואווירה ,אנו מציעים מרצים מהשורה
הראשונה ,מרכז סימולציה רפואית מהמתקדמים בארץ ,מחלקות מחשבים ותקשוב
מתקדמות ,שירותי ספריה ואמצעי למידה מרחוק.
לתלמידי המכינה קיימת אפשרות לפתרונות דיור במסגרת מעונות לסטודנטים הגרים מחוץ
לצפת.
למכללה מסורת ארוכת שנים של טיפוח היחס האישי בין סגל המכללה והסטודנטים ,וככלל
המכללה מביאה עמה בשורה של "רוח אקדמית לגליל"!
שלכם ובעבורכם,
אהרן קלרמן
נשיא המכללה

שלומי בן נון
מנכ"ל המכללה

דבר מנהל המכינות הקדם אקדמיות
סטודנט יקר ,סטודנטית יקרה!
המכינות הקדם אקדמיות במכללה האקדמית צפת מהווה מסגרת לימודית ,המציעה
למועמדים את כל התנאים המאפשרים כניסה לעולם האקדמיה .תנאים אלה כוללים הכנה
מקצועית וראויה של הסטודנטים לקראת הלימודים במוסדות להשכלה הגבוהה ,ובתוך כך
פותחים בפני הלומדים אפשרויות תעסוקה שונות ומגוונות.
מסלולי הלימוד השונים במכינות מאפשרים לסטודנטים "לפתוח דף חדש" לקראת עתידם
האישי מקצועי ,מקנים ידע ,ערכים והתפתחות אינטלקטואלית ,ומעודדים מצוינות וטיפוח
הסטודנטים .כל אלה סוללים את המשך לימודיהם באקדמיה בהצלחה!
המרצים ,צוות והסגל המנהלי של המכינות חברים בצוות אחד ,שמטרתו להוביל את כל
הסטודנטים לקבל הזדמנות אמתית להשתלב בלימודים אקדמיים בהצלחה באמצעות:
•מכינות ייעודיות למדעי הרוח והחברה.
•מסלול הכנה למכינה.
•מסלול .+ 30
•הקניית הרגלי חשיבה ושיטות למידה המקדמים לימודים אקדמיים.
•מערך שיעורי עזר.
•סיוע במתן זכאות לפטור משכ"ל במכינה.
•יחס אישי ,חם ותומך מהצוות המנהלי והאקדמי.
נשמח לעמוד לרשותכם.
בברכת הצלחה,
עידן שבתאי
מנהל המכינה הקדם אקדמית

בעלי תפקידים במכינה הקדם אקדמית
עידן שבתאי

מנהל המכינות הקדם אקדמיות

עמירה זעירא אבורמד

יועצת המכינה

תדהר חבר עמרוסי

רכזת הרשמה ומלגות

אהובה סבג

מזכירת המכינות ואחראית על מכינות + 30

מסלולי הלימוד
במכינות הקדם אקדמיות

המכינה הקדם אקדמית למדעי הרוח והחברה
רפואת חירום ,משפטים ,סיעוד ,מדעי ההתנהגות,
עבודה סוציאלית ,ספרות ,אמנות ומוסיקה,
מערכות מידע ניהוליות ,מעבדה רפואית ועוד...

מסלול הכנה למכינה
המכינה לבני שלושים פלוס

סוגי המכינות לשנה"ל תשפ"ג

המכינה הקדם אקדמית למדעי הרוח והחברה
המכינה מיועדת לסטודנטים ,המבקשים להתקבל ללימודים אקדמיים במכללה האקדמית
צפת בכל החוגים המוצעים ,פרט לפיזיותרפיה.

תוכנית הלימודים
תכנית הלימודים היא ייחודית ומורכבת מהמקצועות הבאים:
•קורסים אקדמיים במדעי הרוח והחברה
•אוריינות אקדמית
•אנגלית
•יישומי מחשב
•מתמטיקה
במכינה למדעי הרוח והחברה נלמדים קורסי אנגלית הנדרשים באקדמיה .הקורסים
הנלמדים הם טרום בסיסי ובסיסי השיבוץ אליהם ייקבע על פי רמת הידע של הסטודנט.
קורסי אנגלית במכינה ברמה האקדמית חוסכים לסטודנטים כסף רב ,שכן התשלום אליהם
נעשה בנפרד משכר הלימוד לשנת הלימודים האקדמית .בנוסף לחסכון הכלכלי קיים גם
חסכון משמעותי בזמן והדבר יקל הן על הקבלה לתואר והן על עומס הלימודים בו.

משך הלימודים:

 9חודשים  -ארבעה ימים בשבוע

תנאי קבלה למסלול
•ציון  400במבחן פסיכומטרי או במבחן מימ"ד
• 1יח"ל בבגרות או קורס הכנה למכינה
•מבחן מיון בעברית

מועדי פתיחה

נובמבר ,פברואר

קורס הכנה למכינה
המכינה מיועדת לסטודנטים המבקשים להתקבל ללימודים במכינה הייעודית למדעי הרוח
והחברה במכללה האקדמית צפת והם חסרי יחידות בגרות ,זקוקים לתגבור בעברית ,או
זקוקים להכנה לבחינת כניסה.

משך הלימודים:

 4.5 - 3חודשים |  3ימים בשבוע

הקורסים הנלמדים
אנגלית ,מתמטיקה ,עברית

תנאי קבלה למסלול
 10שנות לימוד

מועדי פתיחה

מרץ ,יולי ,אוקטובר

מכינות לבני שלושים פלוס ()+30
הכנה ללימודים אקדמיים לבני שלושים ומעלה .מכינה שנקבעה ע"י המועצה להשכלה
גבוהה כתנאי לקבלה ללימודים אקדמיים.
הלימודים מיועדים למועמדים מעל גיל  30ללא תעודת בגרות או לבעלי תעודת בגרות
חלקית ,המעוניינים להתקבל ללימודים אקדמיים במכללה בחוגים השונים.
במסגרת לימודי הכנה ,מוצעת תכנית לימודים הנלמדת בשעות נוחות ומאפשרות עבודה
במקביל ללימודים .את הקורסים מלמדים מורים מצוינים ,המעניקים לסטודנט יחס חם
וליווי אישי.

משך הלימודים:

כארבעה  -שישה חודשים ,בהתאם לסוג המכינה

סוגי המכינות
מכינת ערב:
יום ג׳21:30 - 16:00 :
יום ה׳21:30 - 16:00 :
ימי ו' בבוקר לסירוגין.
מכינת יום:
יום בשבוע.08:00-17:00 ,
מכינת בוקר:
יומיים בשבוע.08:15-15:15 ,

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת את הקורסים הבאים:
•אנגלית  78ש"ש.
•אוריינות אקדמית  52ש"ש.
•יסודות המשטר בישראל  26ש"ש.
•מחשבת ישראל  26ש"ש.
•מבוא לסטטיסטיקה  26ש"ש.

מועדי פתיחה
אוקטובר ,פברואר ,מאי

יעוץ והכוונה
במכינה הקדם אקדמית בצפת קיים מערך ייעוץ הכוונה מקצועי ואישי לכל סטודנט על פי
צרכיו ,מסייע לו בתהליך הסתגלות מחדש ללימודים ומאפר לו למצות את כישוריו ויכולותיו,
כדי לאפשר לו הצלחה מרבית.
הייעוץ מכוון לבניית תכנית לימודים אישית ומותאמת ,בסיוע עקבי ותומך בכל נושא
האבחונים וההתאמות ללקויי למידה ,שיאפשרו לסטודנטים להשתלב במסלולי הלימוד
במכינה ובהמשך לימודיהם באקדמיה.

לקויות למידה
המכינה הקדם אקדמית צפת מעניקה סיוע ותמיכה אישית ומקצועיים לסטודנטים לקויי
למידה ,הסיוע יינתן באמצעות הכלים הבאים:
1.הפנייה לאבחון ומימון האבחון לזכאים.
2.סדנאות למיומנויות למידה וחרדת מבחנים.
3.שיעורי עזר מתקיימים באופן שוטף בכל תחומי הלימוד ע"פ הצורך.
4.חונכות אישית.

מלגות
לחיילים משוחררים ומשוחררי שירות לאומי עד גיל  26העונים על תנאי הקבלה למכינות
וע"פ הקריטריונים של חוק לקליטת החייל המשוחרר (תשנ"ד  – )1993פטור חלקי עד מלא
משכר הלימוד.
כמו כן ,קיימת אפשרות לשימוש בכספי הפיקדון ,אם הסטודנט לא מקבל פטור משכ"ל.

מלגת קיום:
לזכאים העונים על קריטריונים כלכליים וחברתיים תינתן מלגת לימודים מטעם הקרן לסיוע
נוסף של משרד הביטחון.

סדרי הרשמה:
בעת ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים:
•צילום תעודת שחרור  /שירות לאומי  /פטור משירות חובה.
•צילום תעודת הזהות של אחד ההורים עם ספח הילדים.
•צילום תעודת זהות של הסטודנט/ית.
•צילום תעודת השכלה גבוהה.
•שתי תמונות פספורט.
•טופס  106של כל אחד מההורים השכירים או אישור הכנסות שומה לשנה
האחרונה ממס' הכנסה להורים עצמאיים.
•אישורים מיוחדים  /נכות ,מחלות ,פטירה ,גירושין ,צילום אישור לחייל בודד.
•ציון פסיכומטרי.
•אישור על תשלום דמי הרשמה ודמי הנלווים והביטחון

