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דבר הנשיא

מועמדים יקרים,
המכללה האקדמית צפת, המצויה בבירת הגליל, עיר בה משולבים יחד אקדמיה, מסורת, קבלה, 
קמפוס  מוכר.  אקדמי  תואר  לרכוש  המעוניינים  בפני  שעריה  את  פותחת  קסומה,  ואווירה  יופי 

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-2,700 סטודנטים ב-11 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.

מדעי החברה: עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות, מערכות 
מידע מינהליות, ולימודים רב תחומיים.

מדעי הרוח: ספרות, אמנות ומוסיקה. 

שלנו  הבוגרים  באלפי  גאים  אנו  למשפטים:  הספר  בית 
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, ויחס אישי. מעבר לרוח 
ולאווירה בצפת, אנו גאים בסגל האקדמי המעולה והמחויב 
והארץ כולה, בספריה המעולה  שמגיע אלינו מרחבי הגליל 
והיפה, במערכות המחשבים והתקשוב המתקדמות, ובאמצעי 

הלמידה מרחוק. המכללה פתחה קמפוס חדש, מתחם אידה, ובו בנייני כיתות משוכללים, מרכז 
שירות לסטודנט, ומעל לכל מכון הלמסלי להדמיה, ובו מיטב הציוד להדמיה רפואית וחברתית. 

במכללה תיהנו גם משפע של פעולות חברתיות, ובראשן 'הפסקה פעילה' שבועית.

נשמח מאוד אם תבחרו בנו לשם לימודיכם האקדמיים. מובטחת לכם חווית למידה מרתקת!

פרופ' אהרן קלרמן,
נשיא המכללה האקדמית צפת



דבר סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

מועמדות יקרות ומועמדים יקרים,

חממה  לכם  המציעה  צפת,  האקדמית  המכללה  משפחת  חיק  אל  להצטרף  אליכן/ם  פונה  אני 
אקדמית מחבקת, מטפחת ומגבה.

אקדמיים,  פערים  על  לגשר  דגלו  על  חרט  אשר  ציבורי,  מוסד  היא  צפת  האקדמית  המכללה 
חברתיים וכלכליים בין הפריפריה הגלילית למרכז, באמצעות הנגשת הידע האקדמי לאוכלוסיית 
רק  לא  הדרושים,  הנכסים  אחד  הוא  זה  אקדמי  ידע  הגליל. 
כי  בגליל,  הסוציו-אקונומי  והמצב  ההשכלה  רמת  לשיפור 
אם גם משמש הוא מפתח מרכזי להשתלבות במוקדי הכוח 
קריטית  חשיבות  זו  להשתלבות  בכלל.  במדינה  וההשפעה 
ההחלטות  מתקבלות  בהן  ברמות  דעות  של  גיוון  ביצירת 
המשפיעות על כלל אוכלוסיית המדינה ביחס לשורה ארוכה 
של מישורים. זאת, גם בנוגע לצרכים המיוחדים של הפריפריה 
תושבי  סבלו  ממנה  מההזנחה  נבעו  אשר  צרכים  הגלילית; 

הפריפריה משך שנים רבות.

כדי להביא את תלמידינו אל קדמת הבמה הציבורית, החברתית, 
הכלכלית והאקדמית במדינה, המכללה האקדמית צפת מציעה 
לקהל הציבור הבא בשעריה שורה ארוכה ומכובדת של חוגים/
בתי ספר אשר רכישת השכלה אקדמית בהם מכשירה אותו 
להתמודד, בצורה ראויה, על הבכורה בחברה הישראלית. עם 
חוגים/בתי ספר אלה נמנים, בין היתר, בית הספר למשפטים, 
בית הספר לעבודה סוציאלית, בית הספר לסיעוד, בית הספר 
לפיזיותרפיה, החוג למדעי התנהגות, החוג לאופטומטריה ועוד.

במסגרת זו, לצד סגל מנהלי מנוסה ותומך, המכללה מציגה 
מוביל בתחומי המחקר  סגל אקדמי  ציבור הסטודנטים  בפני 
מניחים לפתחכם  ביחד,  כל אלה  ברמה העולמית.  והן  ברמה הארצית  הן  וההוראה האקדמיים, 
תכניות אקדמיות עשירות ומרשימות. בשנים האחרונות, מסגרת אקדמית זו אף החלה להרחיב את 
פועלה גם ברמה העולמית, באמצעות תכניות אקדמיות בינלאומיות מענייניות, מרתקות ומפרות, 

אשר נוצרו דרך שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה בעולם.

במסגרת אקדמית זו, הצטרפות אל שורות המכללה האקדמית צפת מבטיחה לכם גם חוויה רב 
תרבותית ייחודית ביותר. חוויה זו יוצרת זהות אקדמית חדשה ומרתקת, אליה משתייכים סטודנטים/
ות בנות ובני כל הלאומים, הדתות, העדות, המינים, והמגדרים. במסגרת זו, לומדים להכיר בשונות 

של האחר ולכבד אותו/ה דווקא בשל השונות שלו/ה, ולא חרף השונות האמורה.

בציפייה לפגוש אתכם בקרוב בקמפוס החדש והמרשים של המכללה האקדמית צפת.

בכבוד רב,

פרופ' מוחמד ותדפרופ' מוחמד ותד
מ״מ סגן הנשיא לעניינים אקדמייםמ״מ סגן הנשיא 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 ההוראה והמחקר. 

ספרים  השאר:  בין  שונים,  מסוגים  פריטים  אלף  כ–80  כולל  הספרייה  אוסף 
מידע  מאגרי  ואלקטרוניים(,  )מודפסים  כתבי-עת  ואלקטרוניים(,  )מודפסים 
וחומר קרטוגרפי, סרטים, עבודות גמר, כלי  ידע, מפות  מקוונים במגוון תחומי 
באמצעות  דרכים  במגוון  לחיפוש  ניתנים  הספרייה  פריטי  כל  תווים.  אבחון, 

 www.zefat.ac.il :מערכת החיפוש של הספרייה, דרך אתר הספרייה

בספרייה צוות מקצועי, מערכות מידע מתוחכמות וטכנולוגיה מתקדמת. 

הספרייה  ברחבי  בלבד.  המכללה  לאוכלוסיית  ניתנים  מרחוק  הספרייה  שירותי 
עמדות לעבודה עצמית ולעבודה בקבוצות. לרשות הקהל עומדים מחשבים, חלל 

מרכזי 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 למצוא 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 
הרשומים  לסטודנטים  רק  מהמכללה  לסיוע  בקשה  להגיש  ניתן  אישי,  מידע 

במכללה ובידם שם משתמש וקוד אישי. 

תכניות ופרויקטים

בפיתוח  המתעניינים  לסטודנטים  מיוחדות  תכניות  מספר  פועלות  במכללה 
ניתן  השונות  התכניות  על  פרטים  לקהילה.  ותרומה  אישית  העצמה  מנהיגות, 

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"א-2011



B.Optom במדעי באופטומטריה*

החוג לרפואת חירום*

החוג לסיעוד

החוג לפיזיותרפיה

החוג למדעי המעבדה הרפואית

מקצועות 
הבריאות

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג



*B.Optom תואר ראשון במדעי האופטומטריה

ראש החוג: פרופ' צבי מליק 
Ph.D סגן ראש החוג: ד"ר אורן יחזקאל

רקע כללירקע כללי
והראיה,  המוח  מדעי  של  המחקר  בחזית  עתה  נמצאים  הראיה  ומדעי  האופטומטריה 
והתחום התקבל בעולם כחלק מהמהפכה העולמית בחקר המוח, לאור ההבנה שמערכת 
הראייה הינה אמצעי קליטת המידע המרכזי של בני האדם. ההיבטים המעשיים והקליניים 
של האופטומטריה בכללותה מיועדים לפיתוח שיטות למניעת איבוד ראייה ע"י אבחון 

מוקדם, אבחון ותיקון לקויות ראייה ופתולוגיות שונות במערכת הראיה. 

עבר  אשר  לאופטומטריה  ספר  בית  בוגר  להיות  חייב  מוסמך  אופטומטריסט  בישראל, 
בהצלחה בחינות הסמכה תיאורטיות ומעשיות של משרד הבריאות וקיבל מספר רישיון 
מגע  עדשות  התאמת  מרשם,  לקביעת  אפשרות  מקנה  הרישוי  באופטומטריה.  לעסוק 

ומשקפיים ופתרונות לשיקום ראייתי.

וההתפתחות  הידע  קדמת  את  מבטאת  צפת  האקדמית  במכללה  הלימודים  תכנית 
ובו בזמן רלוונטית  המקצועית של המקצוע, ממוקדת במיומנויות למידה במאה ה-21, 

להקשר המקומי ולצרכים הבריאותיים של האוכלוסייה.

השאר  בין  יילמדו  בתכנית  ההוראה:  צוות 
אופטומטריסטים עתירי ניסיון, מהארץ ומחו"ל, 
חקר  מתחום  ומדענים  מומחים  עיניים  רופאי 

הראייה. 
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מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
בוגרי  בתחום.  ומקצועי  מיומן  אדם  בכוח  מחסור  קיים  להיום,  נכון   - תעסוקתי  אופק 
התכנית צפויים להשתלב תעסוקתית במוסדות הרפואיים בצפון הארץ; במרפאות עיניים 
ציבוריות של קופות החולים, בבתי החולים במחלקות העיניים בצפת, בפורייה ובנהריה. 
כמו כן, יוכלו הבוגרים להשתלב בקליניקות פרטיות ובחנויות האופטומטריה בגליל. כמו 
כן, יוכלו בוגרי התכנית להשתלב בתעשייה האופטית, לדוגמא במפעל "שמיר" ו"עדשות 
חניתה" בתחום פיתוח ומחקר. בנוסף, בארץ פועלות עשרות חברות סטרטאפ העוסקות 

בתחום העיניים והראייה, המשוועות לכוח אדם קליני מיומן. 

לימודי המשך - בוגרי התכנית יוכלו להמשיך בלימודים לקראת תארים מתקדמים במדעי 
הראייה, כמו תואר מוסמך באופטומטריה ותואר שלישי בחקר הראיה בדומה לסטודנטים 

בשאר מחלקות לאופטומטריה בישראל. 

מבנה הלימודיםמבנה הלימודים
ימים 	   5 יתקיימו  הלימודים  סמסטרים.  שמונה  סה"כ  שנים,  ארבע  יימשכו  הלימודים 

בשבוע. ההכשרה המעשית תחל בשנה א', ותימשך עד לסוף שנה ד'. 

סה"כ מספר נקודות הזכות לקבלת תואר בוגר באופטומטריה הוא 169.5 נ"ז. נקודות 	 
אלה כוללות שעות הוראה סמסטריאליות ושעות הכשרה קלינית.

לצד הלימודים התיאורטיים, הסטודנטים ישולבו להתנסות מעשית בקליניקות המכללה 	 
ובבתי חולים בצפון.

תכנית הלימודיםתכנית הלימודים
במרפאות 	  התואר  שנות  לאורך  קלינית  והכשרה  עיוניים  לימודים  משלבת  התכנית 

ובמעבדות החוג בתחום המכללה ובמרפאות עיניים בבתי חולים. 

במדעי 	  מבוא  קורסי  בסיסי,  במדע  מבוא  מקורסי  מורכבת  הלימודים  תכנית  ככלל, 
הראייה, קורסי מבוא וקורסים מתקדמים בתחום האופטומטריה הכוללים קורסי מעבדה 

ותרגול, והתנסות קלינית בשלושה שלבים:

תרגול בדיקות ראייה כלליות )ביצוע בדיקות סקר של תלמידים וילדים בגילאי טרום 	 
בי"ס( והתנסות בבדיקות אופטומטריות על תלמידי האופטומטריה )תרגול שנה א' וב'(.
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קליניות 	  בדיקות  ויתרגלו  יבצעו  התלמידים  והרביעית,  השלישית  הלימודים  בשנות 
התאמת  הכולל  אופטומטרי  טיפול  להתאמת  החוג  למרפאות  שיוזמנו  נבדקים  עם 

משקפיים, עדשות מגע ועוד, בהדרכה צמודה של מדריך קליני.

והרביעית, כחלק מההכשרה הקלינית, התלמידים 	  במהלך שנות הלימודים השלישית 
יבצעו ויתרגלו בדיקות קליניות במטופלים במרפאות העיניים בבתי חולים.

והרביעית, כחלק מההכשרה הקלינית, התלמידים 	  במהלך שנות הלימודים השלישית 
יבצעו ויתרגלו בדיקות קליניות במרפאות ראיה ירודה, מרפאות עדשות מגע ומרפאות 

ראייה דו עינית.

בין קורסי הלימודבין קורסי הלימוד

שנה א'
 ביולוגיה של התא | אופטיקה גיאומטרית | אנטומיה כללית 

מבוא למדעי המוח | מבוא לפיזיולוגיה עינית ועוד

שנה ב'
 תפיסה ראייתית | התפתחות מערכת הראייה 

עדשות אופטימליות | ראייה דו עינית | מעבדת אופטיקה ועוד

שנה ג'
 מכשור רפואי מתקדם | יישומים אופטיים | נהלי בדיקות 

תרגול עדשות מגע | קליניקות שונות ועוד

שנה ד'
 אופטיקה תעסוקתית | סמינריון מחקר | סמינריון קליני 

 קריאה מדעית | קליניקת ראייה ירודה 
הכנה למבחן של משרד הבריאות | תרגול והכשרה מעשית

למה כדאי ללמוד אופטומטריה במכללה האקדמית צפת?למה כדאי ללמוד אופטומטריה במכללה האקדמית צפת?
 מסלול לימודים אקדמי יחיד בכל אזור הצפון

 זהו תחום מתפתח וצומח עם דרישה רבה בשטח לאנשי מקצוע מהתחום
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תנאי הקבלהתנאי הקבלה
ציון סף פסיכומטרי של 550 או ציון סכם של 520 ומעלה.	 

ציון אנגלית מינימלי בפסיכומטרי של 85.	 

זכאות לבגרות/מכינה בציון 80 ומעלה. בעלי בגרות או תעודה מקבילה מוכרת מחו"ל 	 
לבוגרי  עדיפות  )תינתן  החינוך  משרד  מטעם  לבגרות  שקילות  אישור  להציג  יצטרכו 

מקצועות מתמטיקה, כימיה וביולוגיה 4 יח' ומעלה(.

ראיון אישי – מועמדים שמילאו אחר דרישות הבגרות והפסיכומטרי יוזמנו לראיון אישי. 	 

בעלי תואר ראשון עם ממוצע 80 ומעלה )עדיפות לבעלי תואר עם זיקה לתחום(.	 

במבחן 	  לציון  נדרשים  העברית  בשפה  שלא  פסיכומטרית  לבחינה  שניגשו  מועמדים 
יע"ל – 100 ומעלה. 

הבעה עברית - קורס "הבעה עברית" הוא סימסטריאלי ומטרתו לשפר את כושר ההבעה 	 
הסטודנטים  על  עברית.  אינה  בו  ההוראה  ששפת  ספר  בבית  שלמד  הסטודנט  של 
החייבים בקורס, להשתתף בו בשנת לימודיהם הראשונה. על הסטודנט להגיע לרמת 
לתואר  והזכאות  אקדמי  טרום  הוא  הקורס  א'.  שנה  לסוף  עד  עברית  בהבעה  פטור 

מותנית בעמידה בדרישות הקורס או קבלת פטור ממנו.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

 

מערכת הראייה הינה 
אמצעי קליטת המידע 
המרכזי של בני האדם



תואר B.EMS ברפואת חירום*

ראש החוג: פרופ' יזהר בן שלמה

רקע כללירקע כללי
 ,)B.EMS( חירום"  ברפואת  "בוגר  תואר  המשלבת  הארץ,  בצפון  מסוגה  יחידה  תכנית 
המקביל ושווה ערך לכל תואר אוניברסיטאי ראשון אחר כמו B.A או B.Sc, אשר מאפשר 
מטעם  הסמכה  עם  יחד  יותר,  גבוהים  תארים  לקראת  אוניברסיטאיים  לימודים  המשך 

מד"א למקצוע הפרמדיק. 

לפרמדיקים בישראל תפקיד חשוב בהצלת חיים בשגרה ובמצבי חירום.

תפקיד הפרמדיק להגיש טיפול חירום ראשוני למטופלים הסובלים ממצב רפואי דחוף, 
מאפשרת  הרחבה  ההשכלה  קריטי.  הוא  החולים  לבית  להעבירם  הדרוש  הזמן  כאשר 

את  ולשאת  יותר  טובה  בצורה  לתפקד  לפרמדיק 
כובד האחריות המוטלת עליו.

פרמדיקים  רשאים  הבריאות,  משרד  תקנות  על-פי 
בישראל לבצע מספר רב של פעולות המותרות רק 
להם ולרופאים. פעולות אלו כוללות החייאה על כל 
וניטור קצב הלב, החדרה לווריד של מספר  שלביה 
ומידית,  קריטית  השפעה  בעלות  תרופות  של  רב 

החדרת מחט לחלל החזה, ופעולות רבות נוספות.

מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
להכשיר אנשי מקצוע מעולים המשלבים גישה אנושית ותומכת למטופל יחד עם ידע 	 

מקצועי ברמה הגבוהה ביותר ויכולת לנהל אירועים מורכבים. 

להקנות לבוגר יכולות חשיבה ומיומנויות המתאימים לאופק האקדמי כמו גם המעשי 	 
של מערכת הבריאות בישראל, הידועה באיכות אנשי המקצוע שלה. 

מבנה הלימודיםמבנה הלימודים
החולים  בבתי  מעשית  הכשרה  בנוסף  הכוללת  תלת-שנתית  אקדמית  לימודים  תכנית 

בצפון, לימוד באמצעות סימולציות והתנסויות במגן דוד אדום ברחבי הארץ. 

התכנית מתבססת על שלוש חטיבות:

חטיבת לימודי היסוד • חטיבת הלימודים הקליניים • חטיבת ההתנסות המעשית
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קורסי הלימודיםקורסי הלימודים

שנה א'

לימודי יסוד עיוניים במדעי החברה וההתנהגות במדעי הטבע והחיים 
ובמדעי היסוד הרפואיים

לימודי מבואות ברפואת חירום וקורסים מקצועיים בסיסיים

בשנה זו נחשפים הסטודנטים לשני קורסים ייחודיים בנושא תקשורת 
עם חולה וסביבתו וקורס חובשי רפואת חירום ואח"כ מתחילים בהתנסות 
מעשית כחובשים מלווים על אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א. 
במסגרת זו הם נחשפים להתנסויות קליניות במגוון של אתרים ולמגע 

עם מטופלים

שנה ב'

מוקדשת ברובה ללימודים קליניים עיוניים של מצבים רפואיים דחופים 
במערכות הגוף השונות כגון לב וכלי דם, נשימה, שתן וכן הלאה. יערך 
תרגול על סימולטורים של המצבים השונים ברפואת החירום ויילמדו 
הכישורים הדרושים למקצוע רפואת החירום. כמוכן יבצעו הסטודנטים 

 רוטציה קלינית במחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( של בתי חולים
באזור הצפון

שנה ג'

בסמסטר הראשון יחל פרק ההתנסויות הקליניות במחלקת טיפול נמרץ 
לב, מיילדות והרדמה. בנוסף יערכו סדנאות סעד חיים מתקדם בתחומי 
לב, ילדים, טיפול בטראומה טרום בית החולים ואירוע רב נפגעים, כמו 
גם התמודדות עם מצבי לחץ ומוות. סדנאות אלה מיועדות ללימוד 
ותרגול ההתמודדות ברמה המתקדמת עם מגוון המצבים הקליניים 

האקוטיים ברמת המטופל הבודד ומהוות אינטגרציה יישומית של החומר 
אשר נלמד עד כה והכנה ליציאה לשטח כפרמדיק מתלמד. בסמסטר 
זה יילמדו גם נושאי יסוד הדורשים בשלות מתאימה כמו חוק ואתיקה 

רפואית, אבטחת איכות וניהול סיכונים ברפואה. כמו כן, השלמות קורסים 
במדעי החברה וההתנהגות עם דגש על מנהל, כלכלת בריאות וסדנאות 

להתמודדות עם מצבי דחק

הסמסטר השני מיועד רובו ככולו להתנסויות מעשיות שיערכו באתרים 
שונים באזור הצפון באמבולנסים של טיפול נמרץ של מד"א.

חלקן של ההתנסויות הקליניות יתקיים במתקני לימוד ברמה הלאומית 
המצויים מחוץ לאזור. בשל מצוקת שדות ההתנסות המעשית, 

ההתנסויות היישומיות יתכן שיערכו בחלקן בתקופות בין סמסטריאליות 
ובחופשות הקיץ
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תנאי הקבלהתנאי הקבלה
ממוצע בגרות - ברף הנדרש )חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון 	 

המכללה(.

פסיכומטרי ברף הנדרש. 	 

מבחן יע"ל ברף הנדרש )למועמדים שלא נבחנו בעברית בפסיכומטרי(.	 

ראיון אישי, ועדת קבלה. 	 

פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית, ניתן לקבל במרכז 
הכוונה של המכללה. 

אפשרויות לתעסוקה והמשך לימודיםאפשרויות לתעסוקה והמשך לימודים
נכון להיום ישנם כ-3000 פראמדיקים ברחבי ישראל המועסקים במגוון רחב של עבודות:

ארגוני הצלה מגן דוד אדום
אחרים

חברות פרטיות 
שח"ל, נטל"י 

חייאת, חייאן וכו'

 מרפאות
בטרם, ביקור 
רופא, תעשיה 
אווירית, נתב"ג, 

רפאל ועוד

 הדרכה
מרכז סימולציות 
רפואי, אקדמיה, 
חברות פרטיות

תועמלנות של הטסות רפואיות
תרופות וציוד 

רפואי



בנוסף ישנו אופק להמשך לימודים והסמכה רפואיתבנוסף ישנו אופק להמשך לימודים והסמכה רפואית
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות קבע נוהל אב לעבודת עוזרי רופא בחדרי המיון ומחלקות 
בתי החולים הציבוריים בארץ והוקצו לכך אף תקנים. מדובר על בוגרי תכניות אקדמיות 

בעלי ותק של 5 שנים העוברים הכשרה מיוחדת.

פרמדיקים בעלי תואר ראשון יכולים לבחור להמשיך את לימודיהם וללמוד לתואר שני 
ולדוקטורט בניהול אסונות, רפואת חירום, ניהול/מינהל מערכות בריאות ועוד. 

המתקיימת  לפרמדיק  ההסמכה  בחינת  מעבר  ולאחר  וההשתלמויות  הלימודים  בתום 
"בוגר  תואר  חרום  לרפואת  החוג  לבוגרי  יוענק  מד"א,  של  מקצועי  בשיתוף  במכללה 

 .)B.EMS( "רפואת חרום

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

 

על פי תקנות משרד הבריאות 
רשאים פרמדיקים בישראל 
לבצע מספר רב של פעולות 
המותרות רק להם ולרופאים
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 )B.S.N( תואר ראשון בסיעוד

ראשת החוג: ד"ר אמירה עוסמאן
סגנית ראשת החוג: ד"ר לימור מלול

ראש התכנית להסבת אקדמאיים: ד"ר מוחמד ח'טיב 

רקע כללירקע כללי
הסיעוד, שמטרתה  ומנהל  הבריאות  חלק ממדיניות משרד  הינה  לסיעוד  החוג  פתיחת 
גבוהה.  טיפול  איכות  להבטיח  מנת  על  אקדמית  ברמה  בסיעוד  ההכשרה  את  למסד 
והם  ובמשפחתו,  החולה  באדם  בטיפול  והמרכזי  הראשוני  הציר  הם  והאחים  האחיות 
מנהלים את הטיפול הרפואי במסגרות שונות כולל בתי חולים, מרפאות ומוסדות בריאות 

קהילתיים.

מטרות הלימודיםמטרות הלימודים
למגמות 	  מענה  הנותנת  לימודים  לתכנית  בהתאם  מוסמכים/ות  אחים/ות  להכשיר 

הדמוגרפיות, הכלכליות והחברתיות באוכלוסייה הישראלית, ולמגמות המתחדשות של 
טכנולוגיות רפואיות.

להקנות לסטודנט בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב לצורך הענקת טיפול בטיחותי, איכותי 	 
וברמה מקצועית גבוהה. 

להקנות לסטודנט מיומנויות להתערבות טיפולית במצבי חירום.	 

להקנות לסטודנט כלים לאבחון, לניהול הטיפול ולקידום 	 
בריאות, באופן מותאם לקבוצות האוכלוסייה השונות 
ובגילאים שונים, תוך דגש על היבטים רב-תרבותיים. 

להקנות לסטודנט מיומנויות לזיהוי 	 
דילמות אתיות במערכת הבריאות 

ולפיתוח יכולת ליישום תהליך קבלת 
החלטות מקצועיות ואתיות, תוך 

התייחסות להיבטים משפטיים.

להקנות ללומד מיומנויות 	 
חשיבה מערכתית, תוך 

התייחסות להיבטים של 
מדיניות במערכות בריאות 

מתקדמות.
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אפשרויות לתעסוקה והמשך לימודיםאפשרויות לתעסוקה והמשך לימודים
בין השאר:  קליני,  בתחום  ומומחיות  קריירה  לפתח  יוכלו  החוג  בוגרי   - קריירה בסיעוד 
דחופה,  רפואה  אונקולוגיה,  ניתוח,  חדר  הנפש,  בריאות  פגים,  נמרץ,  טיפול  מיילדות, 
נפרולוגיה, מניעה וקידום בריאות, גריאטריה וכדומה. בוגרי החוג לסיעוד יוכלו להשתלב 

בעבודה קלינית במוסדות הבריאות השונים בכל רחבי הארץ. 

קריירה אקדמית - ההכשרה בתואר ראשון מהווה בסיס ללימודים מתקדמים לקראת 
להשתלב  מאפשר  האקדמי  המסלול  מוכרים.  אקדמיים  במוסדות  ושלישי  שני  תארים 
בהוראה, הדרכה קלינית ומחקר. רבים מבוגרי החוג לסיעוד אכן ממשיכים את לימודיהם 

לתארים מתקדמים בסיעוד ובמקצועות בריאות אחרים. 

קריירה ניהולית - תואר ראשון בסיעוד מהווה בסיס להשתלבות במגוון תפקידי ניהול בבתי 
חולים ובארגוני בריאות שונים, לדוגמא: אחראי/ת מחלקה, אחראי/ת מרפאה, מתאם/ת 
מצבי חרום, מנהל/ת מערך השתלות ומקדם/ת פרויקטים בבתי חולים ובמוסדות בריאות 

בקהילה.

קריירה בקידום בריאות - בוגרי החוג יוכלו להשתלב בתכניות לימוד ופרויקטים לקידום 
הבריאות בקהילה, בבתי הספר ובמוסדות בריאות אחרים.

למה ללמוד סיעוד במכללה האקדמית בצפת?למה ללמוד סיעוד במכללה האקדמית בצפת?
לימודים עיוניים ברמה אקדמית גבוהה מאוד על ידי מיטב המרצים, המומחים והחוקרים 	 

מתחום הסיעוד, מדעי הרפואה והרפואה, מדעי החברה וההתנהגות.

לסימולציה 	  במרכז  והן  הקליניים  בשדות  הן  מאוד  גבוהה  ברמה  קליניים  לימודים 
הרפואית במכללה - מרכז חדיש מהמתקדמים ביותר בישראל. 

אחוז הצלחה גבוה של בוגרי החוג בבחינה הרישום הממשלתית של מנהל הסיעוד, 	 
שנע בין 96 ועד 100 אחוזי הצלחה.

יחס אישי וליווי צמוד של סגל החוג. 	 

תמיכה וייעוץ אקדמי ומקצועי לבוגרים. 	 

חיי קמפוס עשירים.	 
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תכניות לימודיםתכניות לימודים
ישנן שלוש תכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד )B.S.N( במכללה האקדמית צפת, והן 

מורכבות מחמש חטיבות: 

לימודי יסוד במדעי החיים והחברה. 1

לימודים במדעי הסיעוד. 2

לימודים קליניים עיוניים במצבי בריאות וחולי. 	

לימודים בתחומי המחקר, הניהול והמנהיגות. 4

הכשרה מעשית במרכז הסימולציה של המכללה ובמרכזים רפואיים ומוסדות . 5
בריאות מגוונים

 תכנית לימודים אקדמית ארבע שנתית לתואר ראשון בסיעוד

עיוניים  לימודים  משולבים  במהלכם  צפת,  האקדמית  במכללה  מתקיימים  הלימודים 
לצד הכשרה מעשית קלינית במגוון תחומי בריאות. בסיום הלימודים יוענק לבוגרים תואר 
ראשון בסיעוד )B.S.N( וזכאות לגשת לבחינת הרישום הממשלתית לקבלת תעודת אח/ות 

מוסמכת של משרד הבריאות.

תנאי קבלה לתכנית:

ממוצע בגרות - ברף הנדרש )חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון המכללה(.	 

ציון בחינה פסיכומטרית – ברף הנדרש.	 

ציון מבחן יע"ל – ברף הנדרש )למועמדים שלא נבחנו בשפה העברית בפסיכומטרי(. 	 

ראיון קבלה.	 

פרטים על ממוצע ציוני בגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית הנדרשים, ניתן לקבל במרכז 
ההכוונה וההרשמה של המכללה.
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 תכנית שלוחת זיו - תכנית לימודים אקדמית ארבע שנתית לתואר ראשון בסיעוד

הלימודים מתקיימים הן במכללה האקדמית צפת והן בבית הספר לסיעוד של המרכז 
במגוון  קלינית  מעשית  והכשרה  עיוניים  לימודים  משולבים  בתכנית  בצפת.  זיו  הרפואי 
וזכאות   )B.S.N( בסיעוד  ראשון  תואר  לבוגרים  יוענק  הלימודים  בסיום  בריאות.  תחומי 
לגשת לבחינת הרישום הממשלתית לקבלת תעודת אח/ות מוסמכת של משרד הבריאות.

 תכנית הסבת אקדמאיים לתואר ראשון בסיעוד 

תכנית זו מיועדת לאקדמאיים בעלי תואר ראשון בתחום אחר המעוניינים לעשות הסבה 
וחצי  שנתיים  במשך  צפת  האקדמית  במכללה  מתקיימים  הלימודים  הסיעוד.  למקצוע 
)7 סמסטרים רצופים, כולל סמסטר קיץ(. בתכנית משולבים לימודים עיוניים והכשרה 
ראשון  תואר  לבוגרים  יוענק  הלימודים  בסיום  בריאות.  תחומי  במגוון  קלינית  מעשית 
אח/ות  תעודת  לקבלת  הממשלתית  הרישום  לבחינת  לגשת  וזכאות   )B.S.N( בסיעוד 

מוסמכת של משרד הבריאות.

תנאי קבלה לתכנית:

תואר בוגר ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 	 

ממוצע תואר ראשון של 80 ומעלה.	 

ראיון קבלה.	 

האחיות והאחים נמצאים 
בקדמת העשייה הטיפולית 
ונותנים מענה שוטף ומותאם 
במסגרות הבריאות השונות
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תואר B.P.T בפיזיותרפיה

ראש החוג: ד"ר ג'נאן עבאס

רקע כללירקע כללי
פיזיותרפיה הוא אחד ממקצועות הבריאות שנועדו לשקם את האדם ולהשיבו לתפקוד 
מרבי. המקצוע מתמקד באבחון, מניעה, טיפול ושיקום של מערכת התנועה )שריר-שלד-

רשאים  ויהיו  בפיזיותרפיה   B.P.T ראשון  תואר  ירכשו  התכנית  בוגרי  העצבים(.  מערכת 
לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית.

מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
להכשיר מטפלים בתחום השיקום )התפתחות הילד, אורתופדיה, נוירולוגיה, גריאטריה ורווחה(.	 

להקנות ידע תיאורטי, מעשי וחוויתי בתחום התפתחות מערכת התנועה מהינקות ועד לזקנה.	 

לתת כלים לחשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית שתהווה את בסיס ההתפתחות 	 
האישית והמקצועית של כל בוגר בתכנית. 

להכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע ומיומנויות, הנדרשים לשם מתן טיפול פיזיותרפי 	 
איכותי ויעיל. 

להקנות הבנה מעמיקה של מצבי בריאות וחולי בהתייחסות להיבטים הביו-פסיכו-	 
סוציאליים של האדם, תוך טיפוח גישה כוללנית ואנושית לצורכי האדם.

להחדיר לבוגרים תחושת מחויבות לצורך המתמיד בהתפתחות אישית ומקצועית, 	 
ולהקנות את הכלים הנחוצים ללמידה עצמאית.

לפתח חשיבה ביקורתית ויכולת פתרון בעיות, שתאפשרנה התמודדות מקצועית עם 	 
הצרכים המשתנים של האדם והחברה.

מבנה הלימודיםמבנה הלימודים
תכנית הלימודים הינה אקדמית ארבע-שנתית, הכוללת התנסויות קליניות בבית חולים, 
ילמדו הסטודנטים  הראשונות  בשנתיים  בארץ.  שונים  במקומות  שיקום  ומרכזי  מכונים 
השנים  במהלך  קליניים(.  )לימודים  והקלינית  הרפואית  המדעית,  הלימודים  בחטיבת 
השלישית והרביעית ישולבו בלימודים ההכשרות הקליניות במגוון תחומים: מחלקות בתי 

חולים, התפתחות הילד, מכונים בקהילה ושיקום. 
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תנאי הקבלהתנאי הקבלה
ממוצע בגרות - ברף הנדרש )חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון 	 

המכללה(.

פסיכומטרי - ברף הנדרש. 	 

מבחן יע"ל - ברף הנדרש )למועמדים שלא נבחנו בפסיכומטרי בשפה העברית(.	 

ראיון קבלה.	 

פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית, ניתן לקבל במרכז 
הכוונה של המכללה.

אפשרויות לתעסוקה ולהמשך לימודיםאפשרויות לתעסוקה ולהמשך לימודים
אפשרויות התעסוקה בפיזיותרפיה מגוונות ומשתלבות בתחומי התמחות שונים, בין השאר: 
שיקום נוירולוגי, שיקום אורתופדי והתפתחות הילד. קיים ביקוש גבוה בשוק למקצועות 
אלה ומקומות התעסוקה הם בעיקר בבתי החולים, בקופות החולים, במרכזים להתפתחות 
הילד, מרכזי שיקום, מכונים פרטיים, משרד החינוך ומשרד הרווחה. ניתן להמשיך לתארים 

מתקדמים תוך שילוב הידע הקליני. 
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תואר B.Sc במדעי המעבדה הרפואית

ראשת החוג: פרופ' מירה ברק

ובווטרינריה  בישראל  ברפואה  ארבע-שנתיים  ללימודים  למועמדות  מתאימה  התכנית 
באוניברסיטת קושיצה, סלובקיה

רקע כללי רקע כללי 
מרכזי  כמקצוע  השנים  עם  שהתפתח  מקצועי  מסלול  הינו  הרפואית  המעבדה  מדעי 

במערכת הבריאות, דבר שבלט במיוחד בתקופת מגיפת הקורונה.

מעשי,  והן  תיאורטי  הן  מעמיק,  אקדמי  לימוד  מחייבות  ברפואה  משמעותיות  תמורות 
בתחומים שונים ומגוונים של מדעי המעבדה הרפואית.

אימונולוגיה  המטולוגיה,  ביוכימיה,  מיקרוביולוגיה,  כגון  בתחומים  חדשות  שיטות  פיתוח 
וגנטיקה, תוך כדי שימוש בשיטות מתקדמות לניתוח תוצאות, יחד עם דרישת הרגולטור 
לתואר ראשון, לפחות לצורך הכרת המעמד המקצועי, מחייב הקניית ידע תיאורטי לצד 

רכישת ניסיון מעשי תוך כדי תקופת הלימודים.

עלייה  ישנה  מעבדה,  תוצאות  על  מבוססות  הרפואיות  מההחלטות  אחוזים   70-80 בין 
גדולה במגוון ובכמות הבדיקות ובשיטות האבחון והמחשוב. ישנו צורך גובר והולך בבוגרים 
מידע  במערכות  שימוש  תוך  מתוחכם,  מכשור  של  בתפעול  מיומנות  עם  אקדמאים 

מתקדמות ובסיסי מידע נרחבים ברשת.

בנוסף, הדרישות מעובדי המעבדות הרפואיות מחייבות בהכרה מרבית ויסודית של מחלות 
שונות. הבסיס הביוכימי והמולקולרי של המחלות כולל אינטגרציה של תוצאות המעבדה 

מהדיסציפלינות המעבדתיות השונות, לכדי אבחון מעבדתי כולל.

המושכל,  השימוש  הבדיקות,  לנחיצות  באשר  ולייעץ  לבקר  נדרש  מעבדה  עובד  כיום, 
בקרת  מחשוב,  בתהליכי  בקיאות  עם  יחד  התוצאות,  ומשמעות  קדם-אנליטיים  תנאים 

איכות, בטיחות וניהול סיכונים והתמדה בתהליכי איכות ושיפור מתמשכים. 

24 | ידיעון מסלולים



מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
בתחומים  בעבודה  מיומנות  עם  אקדמי  תואר  בעלי  רפואית  מעבדה  עובדי  להכשיר 

השונים של המעבדות הרפואיות.

להקנות ידע תיאורטי ומעשי בביצוע וניתוח תוצאות של בדיקות בכל התחומים הקליניים, 
גנטיקה,  מולקולארית,  ביולוגיה  המטולוגיה,  אימונולוגיה,  ביוכימיה,  מיקרוביולוגיה,  כגון: 

פתולוגיה ועוד. 

להקנות הבנה מעמיקה לגבי מחלות שונות, על מנת לתת לבוגר כלים לחשיבה עצמאית, 
ביקורתית ויצירתית לגבי הבדיקות המבוצעות במעבדה. 

להקנות לבוגרים את הכלים לביצוע בדיקות בצורה איכותית, תוך בקרת איכות מתאימה, 
מקצועית  אתית,  להתנהגות  כלים  להם  להקנות  וכן  מושכלים,  סיכונים  וניהול  בטיחות 
ובאיכות  הנכון  בזמן  המתאימה,  והבדיקה  ההולם  המענה  את  לתת  דהיינו  ושרותית, 

המרבית. 

לפיתוח  הכלים  מיצוי  תוך  מתמדת,  ולהתפתחות  ומקצוענות  למקצועיות  ישאף  הבוגר 
יוזמות בריאותיות חדשניות. 

מבנה הלימודיםמבנה הלימודים
ממקצועות  החל  הגיוני  מקצועות  רצף  על  בנויה  תלת-שנתית,  הינה  הלימודים  תכנית 

הבסיס )בעיקר בשלושת הסמסטרים הראשונים( וכלה במקצועות מתקדמים. 

בשנה השלישית לומדים קורסי בחירה וסמינריון להשלמת המשימות האקדמיות. 

וכן  הלימודים מתבצעים באמצעות הרצאות )פרונטליות, מקוונות, היברידיות(, תרגילים 
ג' הסטודנטים נחשפים למעבדה רב תחומית על  במעבדות לימוד לסטודנטים. בשנה 
הדיסציפלינות העיקריות שלה, כפי שיפגשו בסמסטר השני של שנה ג', כשיבצעו הכשרה 

מעשית במעבדות הקליניות. 

ע"י משרד הבריאות,  מוכרות לסטאז'  רפואיות  ההכשרה המעשית מבוצעת במעבדות 
בבתי החולים או בקופות החולים. משך ההכשרה המעשית היא מינימום של 600 שעות 
נטו. בהכשרה המעשית הסטודנטים מבצעים בפועל את רוב הבדיקות הרוטיניות ולומדים 
את הקריטריונים לאישור תוצאות המעבדה. ההכשרה המעשית מקנה זכות להסמכה על 

ידי משרד הבריאות כעובדי מעבדה מוסמכים. 

ביסודה, התכנית הינה דינאמית ומתפתחת המתייחסת למעברים מהמעבדה המסורתית-
שמרנית, למעבדה אוטומטית וממוחשבת, תוך דגש על אימוץ אסטרטגיות של חדשנות, 

יצירתיות ויזמות. 
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תנאי קבלהתנאי קבלה
ממוצע בגרות - ברף הנדרש )חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון 	 

המכללה(.

פסיכומטרי - ברף הנדרש. 	 

מבחן יע"ל - ברף הנדרש )למועמדים שלא נבחנו בפסיכומטרי בשפה העברית(.	 

ראיון קבלה.	 

פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית, ניתן לקבל במרכז 
הכוונה של המכללה.

אפשרויות לתעסוקה ולהמשך לימודיםאפשרויות לתעסוקה ולהמשך לימודים
בוגר המכללה המסיים את הלימודים, כשבידיו תואר ראשון, זכאות לרישיון עבודה, ניסיון 
הקליניות  והמעבדות  בכלל  הבריאות  מערכת  על  נרחב  וידע  אישיות  מיומנויות  מעשי, 
ולהתקדם מקצועית גם לניהול מעבדה. הבוגר  נושא קליני  יוכל להשתלב בכל  בפרט, 
יוכל להמשיך ללמוד לתארים גבוהים יותר. כמו כן, מאחר ובתכנית נלמדים כל מקצועות 
הליבה, הבוגר יוכל להמשיך ללימודי רפואה במסלולי לימוד ארבע שנתיים. אפשרויות 

התעסוקה הן מגוונות וקיים ביקוש בצפון הארץ למקצוע זה.

הבוגר יכול להשתלב

 במעבדות מחקר בתחומי הרפואה ומדעי החיים.

 במעבדות קליניות בבתי החולים ובקהילה.

 במעבדות הרפואיות לבריאות הציבור. 

 בתעשיות ביו רפואיות וביו טכנולוגיות.

 בחברות תרופות ובתעשייה הפרמצבטית.

 בהמשך לימודים במסלול הארבע שנתי ברפואה בארץ או בחו"ל.

 בלימודים לתארים מתקדמים של M.Sc ו-Ph.D במדעי החיים/בביוטכנולוגיה/מדעי 
הבריאות. 
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בית ספר 
למשפטים



LL.B במשפטים

ראש בית הספר: פרופ' מוחמד ותד 
מ"מ ראש בית הספר: ד"ר יעל עפרון

רקע כללי רקע כללי 
בית הספר למשפטים מקנה לבוגריו את התואר בוגר במשפטים 
.bachelor of laws( LL.B(. בעלי תואר זה רשאים להמשיך 
סיום  לאחר  הם,  רשאים  וכן  מתקדמים  אקדמיים  בלימודים 
התמחותם המשפטית בהצלחה, לגשת לבחינות ההסמכה של 

לשכת עורכי הדין בישראל. 

מטרת הלימודים מטרת הלימודים 
להעניק 	  היא  צפת  האקדמית  במכללה  למשפטים  הספר  בבית  הלימודים  מטרת 

לסטודנטים חינוך משפטי ערכי, המכשיר אותם להימנות עם הפרופסיה המשפטית, 
כעורכי דין במגזר הפרטי או במגזר הציבורי.  

בנוסף, מטרת הלימודים בבית הספר היא להעניק לסטודנטים את ההשכלה הנדרשת 	 
לשם קבלה ללימודים אקדמיים גבוהים במוסדות מובילים בישראל ובעולם. 

שאיפת בית הספר היא, כי בוגריו ימלאו את תפקידיהם השונים באופן מקצועי, אתי, 	 
מוסרי, ותוך רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים מהותיים, לרבות שלטון החוק, וזכויות אדם 
אוניברסליות, זכויות טבעיות, אזרחיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות וקבוצתיות. זאת, 

תוך עידודם למעורבות חברתית, קהילתית ורב-תרבותית.

מבנה הלימודים מבנה הלימודים 
)3.5 שנים(. סיום התואר  לימודים בתכנית מלאה מתפרסים על פני שבעה סמסטרים 

מותנה בהשלמת 142 נקודות זכות.



תכנית הלימודיםתכנית הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים, כמפורט להלן:

קורסי חובה – 102 נקודות | קורסי בחירה – 6	 נקודות | סמינריונים – 4 נקודות.

תקן נקודות הזכות בכל שנתון הוא כלהלן:

שנה א' – 9	 נקודות זכות | שנה ב' – 43 נקודות זכות
שנה ג' – 44 נקודות זכות | שנה ד' – 16 נקודות זכות

סטודנט יהיה חייב ללמוד קורסי בחירה בהיקף הבא:

שנה ב' – 4 נקודות זכות | שנה ג' – 24 נקודות זכות | שנה ד' – 8 נקודות זכות

סטודנט יהיה חייב ללמוד סמינריונים בהיקף הבא:

שנה ג' – 2 נקודות זכות | שנה ד' – 2 נקודות זכות

סטודנט יהיה חייב ללמוד שני קורסים באנגלית: אלה יכולים להיות קורסי פטור מחובות 
אנגלית; קורסי תוכן באנגלית; או קורס פטור וקורס תוכן כאמור.

הקורסים המוצעים )יתכנו שינויים(

קורסי החובה לשנה א'קורסי החובה לשנה א'

 

מבוא למשפט	 

מחקר משפטי	 

דיני חוזים	 

משפט בינלאומי פומבי 	 
ומוסדות בינלאומיים

שיטות משפט	 

אתיקה מקצועית א'	 

משפט חוקתי	 

דיני עונשין	 

מבוא לתורת המשפט	 

מבוא למשפט 	 
מוסלמי/מבוא למשפט 

עברי/משפט נוצרי*

הבעה עברית 	 
מתקדמת למשפטנים**

*חובה ללמוד אחד 
משלושת הקורסים; ניתן 

ללמוד את הקורסים 
האחרים כקורסי בחירה.

**הקורס מהווה תנאי 
מעבר משנה א' לשנה ב'. 

תשפ"ד 2024 | 29



קורסי החובה לשנה ב'קורסי החובה לשנה ב'
אנגלית למשפטים	 

דיני נזיקין	 

דיני קניין	 

דיני משפחה במפשט המוסלמי/דיני 	 
משפחה עברי

חובה ללמוד אחד משני הקורסים; ניתן 
ללמוד את הקורסים האחרים כקורסי 

בחירה.

סדר דין פלילי	 

משפט מינהלי	 

ניתוח כלכלי של המשפט	 

דיני תאגידים	 

דיני עבודה	 

 מחקר משפטי מתקדם	 
)פרו-סימנריון(

קורסי החובה לשנה ג'קורסי החובה לשנה ג'
משפט בינלאומי פרטי	 

סדר דין אזרחי	 

קניין רוחני	 

אתיקה מקצועית ב'	 

ניסוח משפטים משפטיים	 

דיני מיסים	 

קורסי החובה לשנה ד'קורסי החובה לשנה ד'
דיני ראיות	 

מבחר קורסי בחירה, קליניקות, סדנאות וסמינריונים

רשימת קורסי בחירה לדוגמארשימת קורסי בחירה לדוגמא

חברות ויחידים בקשיים	 

דיני הוצאה לפועל	 

מבוא לדיני בריאות	 

עוולות מסחריות	 

משפט האיחוד האירופי	 

דיני ביטחון סוציאלי	 

דיני תכנון ובניה	 
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בין קורסי הבחירה יש להירשם גם לקורסים באנגלית, לדוגמא:בין קורסי הבחירה יש להירשם גם לקורסים באנגלית, לדוגמא:
 	International Taxation

	 Mixed Legal Systems

	 Dispute Resolution: Theory and Practice

רשימת קליניקות לדוגמארשימת קליניקות לדוגמא
הקליניקה לסיוע משפטי 	 

הקליניקה לזכויות נאשמים וחשודים	 

הקליניקה לאכיפת חיובים וחדלות פירעון	 

הקליניקה למשפט טיפולי	 

הקליניקה לזכויות בריאות ורווחה	 

רשימת סדנאות לדוגמארשימת סדנאות לדוגמא
המשפט המבוים השנתי	 

סדנת שופטים ושפיטה	 

סדנת ליטיגציה פלילית	 

סדנת התביעה הפלילית	 

רשימת סמינריונים לדוגמארשימת סמינריונים לדוגמא
אסלאם ויהדות: מפגש ההלכות	 

חוקתיות ללא חוקה	 

אחריות המדינה בנזיקין	 

החיסיון מפני הפללה עצמית	 

הפוליטיקה הכלכלית של החקיקה	 

חובה לבחור שניים מן הסמינריונים המוצעים ברשימה, אחד בשנה ג' ואחד בשנה ד' 
בהתאם לרשימה הקונקרטית אשר תוצע בתחילת כל שנה אקדמית. 
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תנאי קבלהתנאי קבלה
את תנאי הקבלה לבית הספר יש לקבל ממרכז המידע וההרשמה של המכללה.

למה ללמוד משפטים במכללה האקדמית צפת?למה ללמוד משפטים במכללה האקדמית צפת?
 מוסד ציבורי ששכר הלימוד בו מתוקצב.

 שכר לימוד והיצע רב של קורסים.

 רצינות אקדמית: חינוך לערכים ולא רק לימודי תעודה.

 לימודים בקבוצות קטנות, המאפשרות משוב ממוקד וקבלת יחס אישי.

 סגל אקדמי מובחר המשקף רצף בן דורי, בעל ניסיון מוכח ומוניטין בינלאומי.

 סיוע בהתמודדות על משרות התמחות במקומות נחשבים.

 שילוב מרצים שעוסקים בפרקטיקה: שופטים, פרקליטים וסנגורים.

 התנסות בעבודה פרקטית במסגרת הקליניקות והסדנאות. 

 רב תרבותיות במיטבה: סגל מרצים וקהל סטודנטים מגוון.

 מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

 לימודים בקרבת הבית לתושבי הצפון.

 חוויית שהות מיוחדת: נוף גלילי מרהיב; עלויות מחייה נמוכות.
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מסלול תוכנה וטכנולוגיות

מסלול מערכות מידע רפואיות

מערכות 
מידע 

ניהוליות



החוג למערכות מידע ניהוליות

ראש החוג: פרופ' עפר עציון

חזון החוג חזון החוג 
מדינת ישראל מצטיינת בתחום הטכנולוגי. הטכנולוגיה העילית בישראל היא הקטר המניע 
את הכלכלה וגם כלי מרכזי לניידות חברתית של אנשים מכל מגוון שכבות האוכלוסייה. 

המכללה האקדמית צפת יצרה תכנית אקדמית שמטרתה להיות ציר להעצמה, הן של 
אנשי הצפון על כל המגוון האנושי הרב והן של האזור כולו, על ידי עבודה הדוקה עם 

ארגונים בנושאי חדשנות והאצה של תהליך פיתוח יזמות באזור. 

בעולם  ולהתקדם  להצליח  הבוגרים  את  להכשיר  היא  התכנית  של  המרכזית  המטרה 
טכנולוגיות המידע. החזון מורכב מהצטיינות אקדמית משולבת עם ידע פרקטי ושיתוף 
תכנית  והתאמת  הזדמנויות  מתן  ידי  על  מצטיינים  טיפוח  התעשייה;  עם  הדוק  פעולה 
בהדרכה אישית, לצד העצמת סטודנטים בעלי רקע חסר, על ידי תגבור וחונכות אישית. 

התואר במערכות מידע

המאפשר  מקצועי  אופקים  רוחב  בעלי  בוגרים  להוציא  מיועד  מידע  במערכות  התואר 
תעסוקה בתחומי טכנולוגיות המידע במגוון תפקידים, בין השאר: מפתחי תוכנה בחברות 
הייטק, מנח מערכות שמתכנן מערכות בהתאם לצרכי הלקוח, מנהל תשתיות מחשוב 

ופיתוח תוכנה, מנתח נתונים ומידע, מעצב חווית המשתמש ועוד.

ותואר בהנדסת  והמתמטי בלבד,  בעוד תואר במדעי המחשב מתמקד בצד הטכנולוגי 
תוכנה מתמקד בצד התהליכי של פיתוח מערכות ממוחשבות, התואר במערכות מידע 
מיועד לכאלו הרוצים, מחד גיסא רקע חזק בטכנולוגיות ומאידך גיסא, לשלוט בקשר שבין 
הטכנולוגיה למציאות, באמצעות הכרה טובה של נושאי ניתוח מערכות, חווית המשתמש, 

הצד העסקי של מערכות דיגיטליות, יזמות וחדשנות. 

רפואיות.  מידע  למערכות  והמסלול  וטכנולוגיות,  לתוכנה  המסלול  מסלולים:  שני  בחוג 
השנה הראשונה משותפת לשני המסלולים. במהלך סמסטר אביב של השנה הראשונה, 

יירשמו הסטודנטים למסלולים השונים. 
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הייחוד בחוג הייחוד בחוג 
עם  המשולבת  מעשית  גישה  עם  גבוהה  ברבה  טכנולוגיה  לימודי  בתוכו  משלב  החוג 
פרויקטים בתעשייה. שיטת הלימוד היא מתקדמת וכוללת לימוד על ידי משחק ושילוב 
בריאות  בנושאי  מיקוד  ויזמות,  חדשנות  לימודי  בחוג:  ייחודיים  נושאים  האקתונים.  של 

דיגיטלית. סגל החוג מסור להצלחת הסטודנטים. 

 המסלול לתוכנה וטכנולוגיות 

כיווני  מגוון.  עולם  שהוא  המידע,  טכנולוגיות  בעולם  לעבודה  אנשים  מכשיר  המסלול 
בסביבת  תכנות   ,JAVA-ו פייתון  התכנות  )שפות  בתוכנה  עוסקים  העיקריים  ההכשרה 
אינטרנט, פיתוח יישומים במובייל( וטכנולוגיות מידע )מסדי נתונים, מבני נתונים, אבטחת 
מידע בסייבר, הבטחת איכות תוכנה(. כיוונים אלו מכשירים את הבוגרים לכיוון של מפתחי 
תוכנה בחברות הייטק או ביחידות מחשב בארגונים מכל הסוגים. כמו כן מושם דגש על 
יש  אלו  עיסוק  תחומי  לכל  המשתמש(.  חווית  )עיצוב  עיצובית  וחשיבה  מערכות  ניתוח 

ביקוש רב בשוק העבודה. 

 המסלול למערכות מידע רפואיות 

המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת מסלול למערכות מידע רפואיות במסגרת החוג 
למערכות מידע ניהוליות במכללה האקדמית צפת. מסלול בנוסח זה הוא ייחודי וראשון 

מסוגו בארץ. 

תחום הבריאות הדיגיטלית הפך להיות אחד השווקים, בעלי הצמיחה המהירה בעולם, 
הצפוי להכניס מעל 600 מיליארד דולרים בשנים הקרובות. מגפת הקורונה האיצה את 

תהליך הצמיחה. 

כיום, לאחר שמדינת ישראל הכריזה על בריאות דיגיטלית כנושא בעל עדיפות לאומית 
והפכה למעצמה בתחום זה, קיימות יותר מ-2000 חברות הפעילות בתחום זה. 

בריאות דיגיטלית משתרעת על תחום רחב, כמו לדוגמא: 

מערכות מידע רפואיות המאפשרות ניהול ומעקב אחר תיקים ותהליכים רפואיים כגון 	 
חיסוני הקורונה, וניתוח נתונים הנובעים מהמידע הרפואי. 

אחר 	  וטיפול  מעקב  של  במובן  הן  מרחוק,  רפואה  המאפשרות  וטכנולוגיות  מערכות 
חולים בביתם, והן היכולת לקבל אבחנות וטיפולים מרופאים מומחים מעבר לאוקיינוס. 
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שימוש ברובוטים, מחשוב לביש, מחשוב בליע )קפסולות המכילות מצלמות שנבלעות 	 
של  משימות  לביצוע  ועוד,  לגוף  המוחדרים  ביולוגיים  שבבים  העיכול(,  מערכת  דרך 

אבחון וביצוע של פעולות )כגון: צילומים, ניתוחים, תקיפת תאים סרטניים וכד'(. 

רפואה מותאמת אישית: פיצוח הגנום האנושי מחד, והתפתחויות טכנולוגיות בתחום 	 
של בינה מלאכותית וניתוח נתוני עתק מאידך, מאפשר התאמה אישית של טיפולים 

ותרופות, כמו גם קבלת החלטות פרטנית לכל חולה.

המסלול נועד לענות על צורך הקיים בתעשייה: גישור על הפער בין השפה של אנשי 
המחשבים, לשפה של מערכת הבריאות. המסלול הוא בעיקרו טכנולוגי, והסטודנטים בו 
ילמדו נושאים הקשורים בנתוני עתק ולמידה חישובית, מערכות תומכות החלטה בתחום 
הרפואי, רפואה מבוססת מאורעות ורפואה מותאמת אישית. בד בבד ילמדו הסטודנטים 
את השפה הבריאותית, במקצועות שמציגים את המערכת הרפואית, מערכת הבריאות 
הבריאותית.  במערכת  ואתיקה  רגולציה  ונושאי  בישראל  הבריאות  מערכת  בכללה, 
מארגוני  אחד  עם  בשיתוף  דיגיטלית  בריאות  בנושא  גמר  פרויקט  יעשו  הסטודנטים 

הבריאות, או חברה בתחום זה. 

בוגר המסלול הוא בראש ובראשונה בוגר תכנית במערכות מידע, המעניקה לו 
רקע טכנולוגי וכישורים המאפשרים הצלחה בהייטק )כגון: יזמות וחדשנות, הבנה 
עסקית וכו'(. הערך המוסף הוא היכולת להשתלב בתעשיית הבריאות הדיגיטלית, 
הרפואית,  השפה  והבנת  הבריאות  מערכת  הכרת  יהיה  היחסי  היתרון  כאשר 
דבר שיהווה יתרון יחסי לעבודה, הן בתוך מערכת הבריאות והן בחברות הרבות 

שעוסקות בנושא בארץ ובעולם. 
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תכנית הלימודיםתכנית הלימודים
תכנית הלימודים מחולקת למקצועות טכנולוגיים, מקצועות מתמטיים ומקצועות ניהוליים. 

כמו כן הסטודנטים מתבקשים לבחור מספר קורסים מחוגים אחרים במכללה.

מקצועות ללימוד 
כישורי תכנות 

 יסודות התכנות | תכנות מונחה עצמים | תכנות מתקדם
| מבני נתונים

מקצועות בתחומי מדעי 
המידע והנתונים

מסדי נתונים | כריית נתונים | נתוני עתק

מקצועות בתחומי 
טכנולוגיות מתקדמות

תכנות בסביבת אינטרנט 1 | תכנות בסביבת אינטרנט 2 
| סמינריון בטכנולוגיות מתקדמות | טכנולוגיות בבריאות 

דיגיטלית

 מקצועות מתודולוגיים 
לניתוח ועיצוב דרישות 

משתמש 

ניתוח ועיצוב מערכות 1 | ניתוח ועיצוב מערכות 2 | חשיבה 
עיצובית 1 - אינטרקציה אדם מחשב | חשיבה עיצובית 2 

- עיצוב מבוסס משתמש

מקצועות התמחות 
ופרויקט גמר 

ERP | ניהול פרויקטים ומיזמים | פרויקט גמר

מקצועות מתמטיים 
ולוגיים

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי | אלגברה ליניארית | 
מתמטיקה בדידה | לוגיקה | הסתברות | סטטיסטיקה | 

יסודות חקר ביצועים

מקצועות ניהוליים 
ועסקיים

מודלים עסקיים | סדנא ביזמות וחדשנות | ניהול 
טכנולוגיות תוכנה ותקשורת בארגון | משחק עסקים

מקצועות מערכות 
מידע רפואיות 

רפואה והשילוב הטכנולוגי | מקצועות הבריאות | מערכת 
הבריאות הציבורית והמחקר הרפואי | רגולציה והשפעתה 
על טכנולוגיות בעולם הבריאות | הנחיות רפואיות ורפואה 

מותאמת אישית | מערכות אוטונומיות | נתוני עתק | שיטות 
מתקדמות בלמידה חישובית | מערכות תומכות החלטות 
רפואיות | פרויקט גמר – התמחות בתחום ייחודי + סדנת 

פרויקט גמר משותפים עם המסלול השני
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מרכז החדשנות 

חינוך  אפשרויות  ישראל  של  הצפונית  לפריפריה  מעניקה  צפת  האקדמית  המכללה 
לאחרונה  אזורי.  וצמיחה  פיתוח  שינוי,  של  כמנוע  ומשמשת  גבוהה  באיכות  אקדמיות 
הקימה המכללה האקדמית צפת, מרכז יזמות וחדשנות. באמצעות המרכז נעצים ידע, 
מיומנויות, ומשאבים הקיימים בחברות, ארגונים ואנשים הגרים, לומדים ועובדים בצפון. 
להעצמה  שתביא  וחדשני  יזמית  לפעילות  גומלין  קשרי  מערכת  לבנות  הינה  המטרה 
אחת  גג  קורת  תחת  מחברים  אנחנו  שאותם  המרכיבים  כולו.  באזור  ואנושית  כלכלית 

במרכז היזמות והחדשנות הם: אקדמיה, תעשיה, חברות הזנק – חדשנות ומימון.

היזמות  לעולם  גשר  במכללה  הלומדים  והסטודנטים  החוקרים  עבור  משמש  המרכז 
החברות,  עבור  ישראל.  מדינת  של  והגאווה  ההיכר  מסימני  אחד  שמהווה  והחדשנות, 
המיזמים, היזמים ואנשי המקצוע האיכותיים הגרים ועובדים בצפון ישמש המרכז מקור 
ידע, חניכה, העצמה ושיתוף ידע להקמת מיזמים טכנולוגיים חדשניים גלובליים. המרכז 
יפעל במגוון תחומי התמחות בהתאם לצרכי השוק וישים דגש על בריאות דיגיטאלית. 
המרכז מקדם מיזמים של יזמים בקהילה וגם של חוקרים במכללה שעוסקים בטכנולוגיות 
מידע וכן במקצועות הרפואיים והפרא-רפואיים ומחוברים לבתי חולים, מרכזים רפואיים 
יזמות  בנושאי  אקדמיים  קורסים  לקיים  החלה  המכללה  המרכז  לצד  בריאות.  וארגוני 
חלק  לקחת  אותם  ויכינו  חוגים  במגוון  לסטודנטים  יזמות  כישורי  יקנו  אשר  וחדשנות, 

בפעילויות המרכז. 

המרכז עובד עם ארגונים שונים באזור הצפון, במטרה להעצים אותם בנושאי חדשנות 
בתוך הארגון, דרך הכשרות, חניכה ומיזמים משותפים. 

קשרי תעשייה והתמחויות בתעשייה קשרי תעשייה והתמחויות בתעשייה 
החוג משלב בתכנית הלימודים אפשרות של התמחות בתעשייה שמאפשר צבירת ניסיון 
וקשרים בפיקוח אקדמי. בחוג משולבים מרצים בעלי ניסיון רב בתעשייה. גולת הכותרת 

של הלימודים היא פרויקט הגמר שמתבצע בתעשייה.
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בית הספר לעבודה סוציאלית

החוג למדעי ההתנהגות

החוג לספרות, אמנות ומוסיקה

החוג ללימודים רב תחומיים

מדעי 
החברה 

והרוח



בית הספר לעבודה סוציאלית

 עבודה סוציאלית
 תכנית ייחודית להסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית 

ראש בית הספר: פרופ' ארנון בר-און
ראש תכנית ההסבה: גב' ענת פריימן

מידע כללימידע כללי
בשנת הלימודים תשפ"ד מציעה המכללה האקדמית צפת תכניות לימודים לתואר בוגר 
ולהסבה לבעלי תואר אקדמי בעבודה סוציאלית, בהובלת   )S.W.M( )B.A(, לתואר שני 
מרצים רבי ניסיון בהוראה ובעבודה בשדה שמקנה ידע עיוני ויישומי בתחומי המקצוע. 
משנת  החל  רווחה  שירותי  במגוון  מקצועית  והכשרה  עיוניים  קורסים  כוללות  התכניות 

הלימודים הראשונה. 

בעבודה  לעסוק  הרווחה  ברישוי משרד  מזכים  סוציאלית  בעבודה  האקדמיים  התארים 
סוציאלית, מקצוע בעל ביקוש רב בכל שירותי הרווחה. התארים במקצוע גם מאפשרים 

להמשיך לתארים מתקדמים במקצועות נוספים.

נוער  ובנות  בני  עם  עבודה  דוגמת  תחומים  במגוון  מועסקים  סוציאלית  עבודה  בוגרי 
בתי  ובעמותות,  חברתיים  לשירותים  במחלקות  קהילתית  ועבודה  משפחות  במצוקה, 
מרכזי  פנימיות,  נפש,  לנפגעי  ומרכזים  חולים  בתי  הבריאות,  בתחומי  ומרפאות  חולים 
הורים - ילדים, בתי אבות ומרכזי יום לקשיש, שרותי המבחן לנוער ולמבוגרים, בתי סוהר 

ומתנ"סים.

מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
הקניית ידע תיאורטי ויישומי המלווה בהתנסות מעשית בהתערבות מקצועית עם 

אוכלוסיות שונות. 

פיתוח סקרנות מקצועית וחשיבה ביקורתית במצבים חברתיים לא רצויים.

פיתוח זהות מקצועית הכוללת מחויבות לסייע לזולת, אחריות ומעורבות חברתית.
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מבנה תכניות הלימודיםמבנה תכניות הלימודים
)A.B( תואר ראשון

תכנית הלימודים לתואר ראשון היא תלת-שנתית ומקנה ידע, מיומנויות, פרקטיקה וכלי 
מחקר בגישה הכוללנית בעבודה סוציאלית והשילוב בין מרכיבים אלה. 

אדם  בני  של  והערכה  הבנה  המאפשרים  החברה  מדעי  מתחומי  לימודים  תיאוריה: 
כפרטים, משפחות, קבוצות, קהילות והחברה בכללותה.

רוכשים  הסטודנטים  ויישומן.  סוציאלית  בעבודה  התערבות  שיטות  לימוד  פרקטיקה: 
מיומנויות אבחון, התערבות והערכה ברמת הפרט, הקבוצה, הקהילה ומדיניות. ההכשרה 

המעשית בכל התחומים האלה מלווה בהדרכה צמודה לאורך כל שנות הלימודים.

מחקר: חשיפה לשיטות מחקר וכלי הערכה אשר מיושמים בלימודים במכללה ובהתערבות בשדה.

תנאי קבלהתנאי קבלה
בגרות - ברף הנדרש )חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון המכללה(.	 

פסיכומטרי - ברף הנדרש. 	 

מבחן יע"ל - ברף הנדרש )למועמדים שלא נבחנו בפסיכומטרי בשפה העברית(.	 

ראיון קבלה.	 

פרטים על ממוצע ציוני בגרות הנדרשים וציון הבחינה הפסיכומטרית, ניתן לקבל במרכז 
הכוונה של המכללה.

קורסים 
בשנה א'

מבוא לעבודה סוציאלית | יסודות ההתערבות במקצוע ומיומנויות 
התערבות | שירותי רווחה | פסיכולוגיה | סוציולוגיה | מדיניות 

חברתית-כלכלית | תיאוריות אישיות | התפתחות האישיות לאורך 
מעגל החיים | כתיבה מדעית | שיטות מחקר

קורסים 
בשנה ב'

שיטות התערבות | עבודה סוציאלית ומשפט | המשפחה כמערכת 
| מערכות להבטחת הכנסה | עבודה קבוצתית | עבודה קהילתית | 

יסודות ההתערבות הפרטנית | פסיכופתולוגיה

קורסים 
בשנה ג'

שיטות התערבות מתקדמות | הערכת התערבות | סוגיות בעבודה 
קבוצתית | שיעורי התמחות בתחומי ההכשרה המעשית דוגמת 
משפחות, ילדים, נכויות, תקון ובריאות הנפש | סוגיות אתיות 

ואקטואליות בעבודה סוציאלית | מגוון קורסי בחירה: גיל הנעורים 
ומיניות, מסוגלות הורית, עבודה סוציאלית בחברה הערבית ועוד
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תכנית הסבה לאקדמאים לתואר B.A בעבודה סוציאלית

מידע כללי מידע כללי 
התכנית מיועדת לבוגרי תארים במדעי החברה/ההתנהגות/פסיכולוגיה. 

בוגרי התכנית תורמים לפרקטיקה בעבודה סוציאלית באמצעות הידע שהם רכשו בתואר 
אלה  תכונות  על  חברתית.  במעורבות  הקודם  ובניסיונם  האישית  בבשלותם  הראשון, 
מקנה להם התכנית ידע מגוון כלים ומיומנויות נוספות להתמודד עם האתגרים שמציבה 

העבודה הסוציאלית לעוסקים בה. 

בתכנית משולבים מרצים בעלי ניסיון בהוראה ובעבודה 
נחשפים  הראשונה  הלימודים  בשנת  החל  בשדה. 

הסטודנטים לשירותי וארגוני רווחה ועובדים בהם. 
רמת ההוראה הגבוהה והניסיון המעשי מקנים 
לבוגרים יתרון בשוק העבודה שכולל תעסוקה 
במגוון רחב של תחומים, וביניהם עבודה עם 
ילדים, בני ובנות נוער, זקנים ומשפחות, בתי 
חולים ומרפאות בתחומי הבריאות הפיזית 
וילדים,  הורים  מרכזי  פנימיות,  והנפשית, 
שרותי מבחן לנוער ולמבוגרים, עוברי חוק 
חלק  ומתנ"סים.  אבות  ובתי  סוהר,  ובתי 
מהארגונים הפועלים בתחומים אלה הם 

למגזר  משתייכים  ואחרים  ציבוריים 
רווח  למטרות  שלא  ולמגזר  העסקי 

)עמותות(.

מבנה הלימודיםמבנה הלימודים
הלימודים  שנת  במהלך  ארבעה  אקדמיים  סמסטרים  שישה  לאורך  נמשכת  התכנית 
במכללה  יומיים  לומדים  האקדמיות  הלימודים  שנות  במהלך  בקיץ(.  ושניים  האקדמית 

ויומיים בהכשרה מעשית. 

סוציאלית שמזכה  בעבודה   )A.B( בוגר  תואר  לבוגרים  מוענק  הלימודים  תקופת  בתום 
להמשיך  לבוגרים  מאפשרים  גם  הלימודים  במקצוע.  לעסוק  הרווחה  משרד  ברישוי 

לתארים מתקדמים - מוסמך )M.A או W.S.M( בעבודה סוציאלית ובמקצועות נוספים.
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תכנית הלימודיםתכנית הלימודים

קורסים 
בשנה א'

שיטות ומיומנויות התערבות בעבודה סוציאלית | רווחה חברתית | רב 
תרבותית בישראל | המשפחה כמערכת | התערבות פרטנית | עבודה 

קבוצתית | עבודה קהילתית | פסיכופתולוגיה | עבודה סוציאלית 
ומשפט | תיאוריה של הפרקטיקה | עוני והדרה

קורסים 
בשנה ב'

שיטות התערבות מתקדמות בעבודה סוציאלית | שיעורי התערבות 
בתחומי ההכשרה המעשית דוגמת משפחה, עוברי חוק, בריאות הנפש 

וילדים בסיכון | סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית | הערכת תוצאות 
| סמינר מחקר | מגוון קורסי בחירה: מסוגלות הורית, גיל הנעורים 
ומיניות, סוגיות אקטואליות בעבודה סוציאלית; עבודה סוציאלית 

בחברה הערבית ועוד

תנאי קבלהתנאי קבלה
תואר ראשון במדעי החברה בממוצע +80.	 

פטור מ-30 נקודות זכות מתוך המקצועות שנלמדו בתואר ראשון, ובתוכם 11 נקודות 	 
זכות בקורסי יסוד דוגמת מבוא לסוציולוגיה, שימושי מחשב )SPSS( ושיטות מחקר 

כמותניות ואיכותניות )היה וחסרים יש להשלים(.

מעורבות חברתית לאחר סיום התואר הראשון.	 

ראיון קבלה.	 

מדוע ללמוד עבודה סוציאלית במכללה האקדמית צפת?מדוע ללמוד עבודה סוציאלית במכללה האקדמית צפת?
 שילוב עבודה מעשית משנת הלימודים הראשונה.

 לימוד בכיתות קטנות, יחס אישי, הדרכה וליווי על ידי צוות מרצים ומדריכי שדה מקצועיים.

 אפשרויות תעסוקה מגוונות והמשך לימודים לתארים מתקדמים.

 קרוב ל-100 אחוזים מבוגרי בית הספר מועסקים במקצוע.
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 B.A תואר במדעי ההתנהגות

 מסלול ניהול משאבי אנוש

 מסלול פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה

ראש החוג: פרופ' חביאר סימונוביץ
סגנית ראש החוג: ד"ר זנט כהן

רקע כללירקע כללי
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.

במגזר  העסקי,  במגזר  ארגונים:  במגוון  סיורים  משלבים  ההתנהגות  במדעי  הלימודים 
של  התוכן  עולם  את  להעשיר  שמטרתם  אזרחית(,  )חברה  השלישי  ובמגזר  הציבורי 
בעמותות  כלא,  בבתי  קהילתיים,  בארגונים  במפעלים,  יבקרו  היתר  בין  הסטודנטים. 

שעוסקות ברב תרבותיות ועוד.

חברתית  ומעורבות  אישיות  התנסויות  גם  הסטודנטים  יעברו  העיוניים  הלימודים  לצד 
בארגונים ובקהילה.

בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בעבודה מקצועית בתחומי מדעי החברה השונים: בארגונים 
בגופים/מוסדות  והנחייה  תיקון, בהדרכה  אנוש, בשירותי  ופרטיים, במשאבי  ממלכתיים 
חווית  בתחום  וטכנולוגיות  בחברות עסקיות  להשתלב  יוכלו  כן  כמו  ומתנ"סים.  חינוכיים 

משתמש וניהול המשאב האנושי.

קיים דגש בתכנית הלימודים על הכשרה מעשית המכוון לעולם העבודה. ההכשרה 
ומוסדות סגורים. בעקבות  המעשית מבוצעת בבתים חמים, במוסדות טיפוליים 
ההכשרה המעשית הסטודנטים יוצאים לשוק העבודה עם ניסיון תעסוקתי וחלקם 

זוכים להצעות עבודה ממקומות ההתנסות.

מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
להקנות לסטודנטים ידע רחב והבנה בדיסציפלינות השונות במדעי ההתנהגות:

פסיכולוגיה, משאבי אנוש וניהול, קרימינולוגיה, וסוציולוגיה - אנתרופולוגיה.
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מבנה הלימודיםמבנה הלימודים
התכנית הינה תכנית תלת שנתית ובסך הכל 120 נקודות זכות.

תכנית הלימודיםתכנית הלימודים

קורסים 
בשנה 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

קורסים 
בשנה ב'

קורסי חובה 
מתקדמים

תיאוריות 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 | אנתרופולוגיה של הדת
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רשימת הקורסים שלעיל אינה שלמה ונועדה להמחשה בלבד.

קורסים 
בשנה ג'

2 סמינרים 
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

פסיכופתולוגיה א+ב | תורת הענישהקרימינולוגיה

החברה הערבית בישראל | סוציולוגיה של ארגוניםסוציולוגיה

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 | לימודי מגדר

קורסי בחירה 
בתחום 
הארגונים

התנהגות ארגונית | יסודות הניהול | הכנה לעולם 
העבודה | אינטליגנציה רגשית בארגונים | יסודות ניהול 
איכות | כלים בניהול איכות | ניהול משאבי אנוש ועוד

 מה מניע את האנשים?
מה עומד מאחורי ההחלטות 

והמעשים שלהם?



מסלול של לימודי ערב במדעי ההתנהגות 

עובדים.  לסטודנטים  בעיקר  המיועד  ערב  מסלול  מתקיים  ההתנהגות  למדעי  בחוג 
הלימודים מתקיימים לאורך שבעה סמסטרים, כולל סמסטר קיץ: 

בימי שלישי מהשעה 14:00 ואילך, ביום שישי בין השעות 8:00 עד 14:00

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

תנאי קבלהתנאי קבלה
תעודת בגרות ברף הנדרש )חישוב ממוצע בגרות כולל בונוסים בהתאם לתקנון 	 

המכללה(.

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?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. 

תוך  אזרחית,  וחברה  ציבורי  העסקי,  במגזר  מעשית  התנסות  משלבים  הלימודים   
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 מדעי ההתנהגות - ניהול ומשאבי אנוש 

ראש החוג: פרופ' חביאר סימונוביץ

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

דינמית וחדשנית וכן הכרת מערכת יחסי העבודה במדינת ישראל.

מבנה התכניתמבנה התכנית
תכנית ה–B.A בניהול ומשאבי אנוש מורכבת מארבע חטיבות:

 חטיבה ראשונה - ניהול ומשאבי אנוש

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
מבוא לפסיכולוגיה	 

ניהול זמן	 

חשיבה חיובית	 

פסיכולוגיה חברתית	 

למידה, היבטים פסיכולוגיים של 	 
ארגונים ועבודה

פסיכולוגיה חברתית של עיצוב 	 
הזיכרון הקולקטיבי

תקשורת בן אישית ועוד	 
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 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 הלימודיםמשך הלימודים
הלימודים אורכים שנתיים וסמסטר )סה"כ שבעה סמסטרים, שלושה סמסטרים בשנה(. 

חצי יום החל משעות הצהריים ויום שישי.

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

הפרטי  במגזר  ועובדים  למנהלים  גם  ומתאים  הרחב  לציבור  פתוח  זה  מסלול 
ובמגזר הציבורי.
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תואר B.A בספרות, אמנות ומוסיקה

ראש החוג: ד"ר שושנה-רוז מרזל

רקע כללירקע כללי
הלימודים מקנים תואר B.A בחוג לספרות, אומנות ומוסיקה.

מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
התמחות והתמקצעות באחת האמנויות )ספרות, אומנות או מוסיקה(, תוך מבט מקיף על 

עולם התרבות והאמנות.

בוגר החוג יוכל להמשיך: 

מבנה הלימודיםמבנה הלימודים
משך הלימודים שלוש שנים.

התואר בעל 120 נקודות זכות. מתוכם, בין 75-80 נקודות זכות בהתמחות. 

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, סמינריונים וקורסי בחירה.

הלימודים העיוניים משולבים בסדנאות מעשיות בתחום ההתמחות של הסטודנט:

סדנאות אומנות: רישום, ציור, פיסול, הדפס, איור, ושילוב טכניקות.

סדנאות מוסיקה: מוסיקה מערבית, מזרחית, שירה ובמסגרת אנסמבל.

סדנאות ספרות: בכתיבה יוצרת ובדרמה.

לימודי המשך לקבלת 
תעודת הוראה בנושא 

התמחותו )ספרות, מוסיקה 
או אמנות( וגם בלשון 

ובמנהל חינוך

לימודי המשך בתרפיה 
באמנות, מוסיקה, 

ביבליותרפיה ופסיכודרמה

להמשיך בלימודי תואר שני 
באוניברסיטה )בספרות, 

מוסיקה או אמנות(
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תנאי הקבלהתנאי הקבלה
תעודת בגרות – ברף הנדרש – ממוצע 80. )חישוב ממוצע הבגרות כולל בונוסים 	 

בהתאם לתקנון המכללה(. )לא נדרש פסיכומטרי וגם לא מבחן יעל(.

ראיון קבלה.	 

על הסטודנטים במוסיקה להיות בעלי ידע במוסיקה. )אין צורך בידע קודם בספרות 	 
או באומנות(.

למה ללמוד ספרות, אמנות ומוסיקה במכללה האקדמית צפת?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.

 

המוסיקה היא שפה 
אוניברסלית שמחברת 

בין עולמות...



החוג ללימודים רב-תחומיים

ראש החוג: פרופ' רינת קיטאי סנג'רו
סגנית ראש החוג: ד"ר אלונית ברנזון

מטרת התכניתמטרת התכנית
מטרת התכנית, על מסלוליה השונים, היא להקנות לסטודנט השכלה אקדמית רחבה, תוך 
מתן הזדמנות להתמקדות בתחומי לימוד מגוונים. בתום הלימודים יקבל הסטודנט תעודה 
מטעם המכללה האקדמית צפת, המציינת כי סיים בהצלחה את לימודי B.A רב 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 קבלהתנאי קבלה
פרטים על נתוני הקבלה הנדרשים ונתונים נוספים ניתן לקבל במרכז הכוונה של המכללה.

למה ללמוד תואר רב תחומי במכללה האקדמית צפת?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. 

ולימודי   בנוסף לידע הנרכש התוצר מתאים להמשך לימודים אקדמיים לתואר שני 
תעודה שונים בכל האוניברסיטאות והמכללות. חשיפה לתחומי לימוד שונים המאפשרים 

לסטודנט להעשיר עצמו במגוון נושאים. 

 שכר לימוד אוניברסיטאי.

 יחס אישי וליווי לאורך כל הלימודים.

מסלולי הלימוד << סגל אקדמי בכיר, מקצועי ומגוון.



B.A רב תחומי - כלכלה וניהול 

ראש מסלול כלכלה: ד"ר נתן תירוש
ראש מסלול ניהול: ד"ר נתן תירוש

מטרת התוכניתמטרת התוכנית
להבין  יכולת  הקניית  הכלכלה,  בתחומי  והבנה  ידע  לסטודנטים  להקנות  היא  המטרה 
תיאוריות כלכליות ברמת הפרט וברמת הכלל, וניתוח תהליכים כלכליים במשק העולמי 

בכלל ובמשק הישראלי בפרט. 

ממשלתית  מדיניות  של  הכלכליות  והתוצאות  המשמעויות  את  לנתח  יכולת  הקניית 
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.

תכנית הלימודיםתכנית הלימודים
התכנית מורכבת מארבע חטיבות משלימות:

 חטיבה ראשונה - כלכלה

מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו	 

יסודות החשבונאות	 

עקרונות תורת המימון	 

כלכלת ישראל	 

מושגים במסחר בינלאומי	 

כלכלה ציבורית ועוד	 

 חטיבה שנייה - ניהול 

מבוא לניהול	 

יסודות השיווק	 

אסטרטגיות של חדשנות	 

ניהול משאבי אנוש	 

יזמות בארגונים ציבוריים	 

עסקים קטנים בישראל	 

דיני חוזים ותאגידים	 

סמינריונים ביזמות ובניהול ועוד	 
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 חטיבה שלישית - פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

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 
ושוויון  צדק  לנושאי  ורגישות  חברתית  תודעה  בעל  כשהוא  החברה  ומדעי  הרוח  מדעי 

בחברה רב-תרבותית, כיבוד הזולת ונכונות להידבר ולשתף פעולה עם השונה.

מבוא למשטר בישראל	 

הכרת הדתות בראייה רב תרבותית	 

תקשורת חברה וכלכלה	 

תקשורת ופסיכולוגיה חברתית	 

קבלת החלטות	 

קביעת מדינות	 

שסעים בחברה הישראלית ועוד	 

משך הלימודיםמשך הלימודים
הלימודים אורכים שנתיים וסמסטר )סה"כ שבעה סמסטרים - שלושה סמסטרים בשנה(. 
חצי יום החל משעות הצהריים )בין השעות 14:00–22:00 | יום ו' בין השעות 08:00-14:00(.

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 - קרימינולוגיה ואכיפת החוק 

ראש מסלול: ד"ר אינה לוי

מטרת התכניתמטרת התכנית
הנורמלי  האדם  התנהגות  את  ולנתח  להבין  והיכולת  הידע  את  לסטודנטים  להקנות 
יישום תיאוריות בתחום הפשיעה. להכיר את עולם הקרימינולוגיה על  כן,  והסוטה. כמו 
לזהות  וידע  בקרימינולוגיה  המרכזיים  הזרמים  את  הכוללים  ומחקרים  תיאוריות  בסיס 

ולנתח אירועי פשיעה מגוונים.

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

 חטיבה ראשונה - קרימינולוגיה

תיאוריות בקרימינולוגיה	 

מבוא לפסיכולוגיה	 

מבוא לפונולוגיה	 

סטייה חברתית ועוד	 

 חטיבה שלישית -
פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

פילוסופיה של המדע	 

עולם המדע	 

שיטות מחקר כמותיות - שימושי מחשב	 

מבוא לסטטיסטיקה ועוד	 

 חטיבה שניה - אכיפת החוק

מבוא לאכיפת החוק	 

משטרה ושיטור	 

בתי סוהר ומוסדות תיקון	 

 חטיבה רביעית -
לימודים כלליים

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 הלימודיםמשך הלימודים
הלימודים אורכים שנתיים וסמסטר )סה"כ שבעה סמסטרים - שלושה סמסטרים בשנה(. 
חצי יום החל משעות הצהריים )בין השעות 14:00–22:00 | יום ו' בין השעות 08:00-14:00(.

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

מסלול זה פתוח לציבור הרחב ומתאים גם למשרתים במשטרת ישראל, שירות 
בתי הסוהר והמשטרה הצבאית.

 

B.A רב תחומי - מדעי המדינה וניהול

ראש מסלול מדעי המדינה: ד"ר אלונית ברנזון
ראש מסלול ניהול: ד"ר נתן תירוש

מטרת הלימודיםמטרת 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 חבתריות ומדיניות, 
להכיר תהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות. בתחום הניהול יכירו הסטודנטים תיאוריות 

בניהול יסודות השיווק, ניהול משאבי אנוש, יזמות בארגונים ציבוריים ועוד.
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מבנה התכניתמבנה התכנית
תכנית ה-B.A הרב תחומי במדעי המדינה וניהול מורכבת מארבע חטיבות:

 חטיבה ראשונה - מדעי המדינה

ממשל ופוליטיקה	 

מינהל ציבורי	 

יחסים בינלאומיים	 

יסודות המשטר בישראל ועוד	 

 חטיבה שניה - ניהול

מבוא לניהול	 

יסודות השיווק	 

אסטרטגיות של חדשנות	 

ניהול משאבי אנוש	 

יזמות בארגונים ציבוריים	 

עסקים קטנים בישראל	 

דיני חוזים ותאגידים	 

סמינריונים ביזמות וניהול ועוד	 

 חטיבה שלישית - פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

פילוסופיה של המדע	 

עולם המדע	 

שיטות מחקר כמותיות – שימושי מחשב	 

מבוא לסטטיסטיקה ועוד	 
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 חטיבה רביעית - לימודים כלליים

וידע בתחומי  יוצא הסטודנט עם מטען  הלימוד המקצועי בתחומי מדעי החברה,  לצד 
ושוויון  צדק  לנושאי  ורגישות  חברתית  תודעה  בעל  כשהוא  ומדעי החברה,  הרוח  מדעי 
בחברה רב תרבותית, כיבוד הזולת ונכונות להידבר ולשתף פעולה עם השונה. בחטיבה 

זו ילמדו קורסים:

מבוא למשטר בישראל	 

הכרת הדתות בראייה רב תרבותית	 

תקשורת, חברה וכלכלה	 

תקשורת ופסיכולוגיה חברתית	 

קבלת החלטות	 

קביעת מדינות	 

שסעים בחברה הישראלית ועוד	 

משך הלימודיםמשך הלימודים
הלימודים אורכים שנתיים וסמסטר )סה"כ שבעה סמסטרים - שלושה סמסטרים בשנה(. 
חצי יום החל משעות הצהריים )בין השעות 14:00–22:00 | יום ו' בין השעות 08:00-14:00(.

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

מסלול זה פתוח לציבור הרחב ומתאים גם למשרתים במשטרת ישראל, 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 כללירקע 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 
בחשיבה  איתן  בסיס  בעל  ולהיות  מתקדמים  בלימודים  להמשיך  המעוניין  הבוגר  את 

ובמיומנויות המתאימות לדרישות האקדמיות בתחום שבו הוא שואף להתמקצע. 

מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
בקרב  ולפתח  המיוחד  החינוך  של  והיישומי  התיאורטי  הבסיס  את  לסטודנט  להקנות 
החומר  ליישם את  שיוכלו  על מנת  והתמחות,  לימודים  הבוגרים את השאיפה להמשך 
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 
ילדים  והאישי של  וההתנהגות בהקשר למעמדם החברתי  וטיפול; מדעי החברה  חינוך 
והערכה;  במחקר  ואתיקה  מקצועית  אתיקה  ההתנהגות;  מדעי  מוגבלות;  עם  ובוגרים 
של  והקהילה  הציבור  ידי  על  בקהילה  והכלה  שילוב  ושיקום;  חינוך  תחיקתיים;  היבטים 
רב-  להיבטים  התייחסות  תוך  זאת,  מסייעת.  טכנולוגיה  שונות;  מוגבלויות  עם  אנשים 

תרבותיים בצורה אינטגרטיבית בחטיבות הלימוד השונות.

לכוון את הבוגרים להמשיך בלימודים אקדמיים על מנת לפתח מחקר בתחומי השירותים, 
החינוך המיוחד והטיפול בילדים ובוגרים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.

מבנה הלימודיםמבנה 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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תכנית הלימודיםתכנית הלימודים

קורסים 
בשנה 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

קורסים 
בשנה ב'

טכנולוגיה מסייעת בחינוך המיוחד | פסיכופתולוגיה של הילד 
והמתבגר | לקויי למידה | מבחנים פסיכו-דיאגנוסטיים | מבוא לשפה 

ודיבור | ליקויים בהתפתחות | שיטות מחקר | שימושי מחשב ועוד

קורסים 
בשנה ג'

פסיכולוגיה חברתית | פסיכולוגיה התפתחותית | לקויות התפתחותיות 
מורכבות | המשפחה והילד לקוי הלמידה | תאוריות אישיות | יבטים 
פסיכוסוציאליים של נכות | חולי ומגבלה | זוגיות, מיניות ומשפחה 

בחייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד

למה ללמוד חינוך מיוחד ופסיכולוגיה במכללה האקדמית צפת?למה ללמוד חינוך מיוחד ופסיכולוגיה במכללה האקדמית צפת?
 תואר המשלב ידע רחב בתחום החינוך המיוחד, והתמקדות באחד התחומים המובילים 
בריאות  לקויות התפתחותיות,  הייחודיים למכללה האקדמית צפת:  המיוחד  החינוך  של 

הנפש ושיקום ולקויות למידה.

 הקניית בסיס נרחב ללימודי המשך מתקדמים.

 יחס אישי ותמיכה מקצועית ולימודית לסטודנט ע"י מיטב המרצים.

 שכר לימוד אוניברסיטאי.

משך הלימודיםמשך הלימודים
הלימודים במסלול יום לתכנית תלת שנתית אורכים שישה סמסטרים )לא כולל אנגלית 
והבעה עברית כנדרש. שעות הלימודים באנגלית והבעה עברית אינן כלולות במסגרת ימי 

הלימודים לתואר(. 
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M.S.N תואר שני בסיעוד

M.H.M תואר שני בניהול מערכות בריאות*

תואר מוסמך )M.S.W( בעבודה סוציאלית*

תארים מתקדמים ללא תזה

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

תארים 
מתקדמים



תואר שני בסיעוד במגמת מדיניות ומנהל )M.S.N( )ללא תזה(

ראש התכנית: ד"ר רות קפלן

 
רקע כללירקע כללי

התפתחות הידע והרחבת הסמכויות במקצוע הסיעוד, הביאו לשיפור מתמיד של איכות 
הטיפול והשירות המוענק למטופלים, כמו גם לקידום ההוראה והמחקר בסיעוד. 

ומיומנויות להתמודדות עם האתגרים העומדים  ידע  לימודים בתכנית המוסמך, מקנים 
בפני אחים ואחיות המועסקים במערך הבריאות ובכללו, בבתי חולים, בקהילה, במינהל 

ובמטה, בשירות הציבורי והפרטי.

 
מטרת הלימודיםמטרת הלימודים

העמקת  בצד  ומיומנויות  ידע  להרחבת  מיועדים  בסיעוד,  שני(  )תואר  המוסמך  לימודי 
החשיבה הערכית והשלכותיה לפיתוח וקידום מדיניות ומנהל בסיעוד. בד בבד, יינתן דגש 
לחשיבה ביקורתית ולהקניית כלים ושיטות מתודולוגיות לפיתוח מחקר בסיעוד. בנוסף, 
בדגש  ואיכותי,  מקצועי  טיפול  מתן  לשם  המקצועי  הידע  בהעמקת  יעסקו  הלימודים 
העוברת  הבריאות,  ובמערכת  בסיעוד  ואקדמית  ניהולית, מקצועית  מנהיגות  פיתוח  על 

מהפכה דיגיטלית וטכנולוגית.

במערכת  בכירים  ומנהל  ניהול  בתפקידי  להשתלבות  בוגריה  את  מכשירה  התכנית 
הבריאות, בהוראה ובמחקר.

תואר  בעלי  לסיעוד.  אקדמאים  הסבת  ולבוגרי  בסיעוד,  תואר  לבוגרי  מיועדת  התכנית 
המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעלי הסמכה ורישום בסיעוד.

רשאים להירשם: 

בוגרי תואר ראשון בסיעוד או בוגרי תכנית להסבת אקדמאים לסיעוד, אשר להם תואר 
ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, וסיימו לימודיהם בציון ממוצע של 80 לפחות.

עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי קליני וניהולי. יש לצרף לחומר ההרשמה:

תעודת רישום ממשלתית כאח/אחות 	 
מוסמך/מוסמכת.

תעודת בוגר תואר ראשון בסיעוד.	 

תעודת בוגר תואר ראשון המוכר על ידי 	 
המל"ג, לבוגרי הסבת אקדמאים לסיעוד.

מפרט ציוני תואר ראשון.	 

המלצה ממקום העבודה )רצוי מאח/ות 	 
אחראית(.

קורות חיים מפורטים. 	 
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הליך הקבלההליך הקבלה
ראיון אישי.	 

מבחן כניסה באנגלית בציון 70 לפחות.	 

לבוגרי הסבת אקדמאים נדרשת השלמה:	 

סמינר בסיעוד – חובה.	 

קורס בשיטות מחקר וקורס בסטטיסטיקה לשיקול ועדת הקבלה.	 

M.H.M תואר שני בניהול מערכות בריאות* 

ראש החוג: פרופ' אוסקר אמבון

רקע כללירקע כללי
ועוסקת  מאיתנו  ואחד  אחת  לכל  משמעותית  היא  ובעולם  בישראל  הבריאות  מערכת 
בתחומים רבים ומגוונים. בתקופה האחרונה מערכת הבריאות בישראל עוברת תמורות 
על  וייעודית  צורך בהכשרה מעמיקה, מקצועית  יש  מול אתגרים קשים.  ומוצבת  רבות 
מנת לבנות דור חדש של מנהלי מערכות הבריאות בישראל. כזה שיהיה כשיר לנווט את 
קופות  בהנהלות  החולים,  בבתי  השירותים  את  ובאפקטיביות  ביעילות  ולנהל  המערכת 

החולים, במרפאות הקהילתיות ובכל יתר המוסדות העוסקים בתחום.

מטרת הלימודיםמטרת הלימודים
התכנית מיועדת לבעלי מקצוע במערכת הבריאות – רופאים, אחיות ולכאלה שמעוניינים 
ניהולי  בתפקיד  ולהשתלב  במושכות  לאחוז  ומוכנים  הבריאות  מערכת  אל  להצטרף 
בארגוני בריאות השונים, הן ציבוריים והן פרטיים, במטרה להצעיד את המערכת למקום 

טוב יותר לטובת כל האזרחים בישראל.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג
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מבנה הלימודיםמבנה הלימודים
משך הלימודים בתכנית ניהול מערכות בריאות אורכת שנתיים, סה"כ ארבעה סמסטרים, 
הרצאות  באמצעות  מתבצעים  הלימודים  השלמה.  קורס  למעט  בשבוע,  אחד  יום 
פרונטליות, מקוונות והיברידיות. במהלך הלימודים סטודנטים נחשפים לתכנית 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 קבלהתנאי קבלה
ממוצע מעל 80 בתואר ראשון.

אפשרויות לתעסוקהאפשרויות לתעסוקה
בוגרי תכנית הלימודים יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול במערכת הבריאות על כל גווניה: 
מרכזים רפואיים, קופות חולים, קליניקות פרטיות, חברות ביטוח, חיל הרפואה ומשרדי 

הבריאות. 

 תואר מוסמך )M.S.W( בעבודה סוציאלית*
בתחום ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם

ראשת התכנית: פרופ' יעל גירון 

מבנה התכניתמבנה התכנית
התכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית מתייחסת לצרכים בשדה ובעיקר במחוז הצפון, 
במטרה לתת מענה למערכי הידע והפרקטיקה, הנדרשים, לצרכים הייחודיים של ילדים 

ונוער בסיכון בפריפריה. 

עלייה  וכן  לנוער,  מבחן  בשירות  המטופלים  במספר  בצפון  משמעותית  עלייה  קיימת 
בעבירות של שימוש וסחר בסמים על ידי בני נוער. המענים העיקריים בקהילה ניתנים ע"י 
עובדים סוציאליים ולכן קיימת דרישה לעובדים סוציאליים מיומנים, בתחום זה הן במחלקות 

לשירותים חברתיים והן בשירותים מגוונים בקהילה המטפלים בילדים ונוער בסיכון.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג
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דו"ח משרד הרווחה משנת 2020 מעיד כי חלה עלייה בשיעור ילדים ובני נוער בסיכון 
ובמצוקה, כאשר אחת הסיבות לכך היא מגפת הקורונה העולמית, שהשפעותיה הקשות 
הנפש  לבריאות  מנהלי מרפאות  כן,  על  יתר  ישראל.  על  לא פסחו  ונוער  ילדים  בקרב 
לילדים ונוער דיווחו בסקר, שנערך בשנת 2020 על עלייה משמעותית בפניות לקבלת 
יותר  משמעותית  עלייה  נמצאה  וכן  הנפש,  בבריאות  הרפורמה  בעקבות  נפשי,  טיפול 

בקרב ערבים בהשוואה לבני נוער יהודים. 

משך הלימודיםמשך הלימודים
אפשרות  )קיימת  רביעי(.  )יום  מלא  לימודים  יום  אקדמיות.  שנתיים  אורכים  הלימודים 

לקיום סדנאות בין הסמסטרים ובחופשת הקיץ(. 

קהל יעדקהל יעד
בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית בלבד.

מטרות התכניתמטרות התכנית
ונוער  ילדים  עם  מקצועית  התערבות  בתחום  ומיומנויות  אמפירי  תיאורטי  ידע  הקניית 

בסיכון ומשפחותיהם.

הקניית ידע ומיומנויות לקבלת החלטות במצבי סיכון של ילדים, נוער ומשפחותיהם.

הכרת ההיבטים המשפטיים הכרוכים בהתערבויות בילדים, בני נוער ומשפחותיהם.

פיתוח מיומנויות מתקדמות לאבחון וטיפול בילדים, בני נוער ומשפחותיהם.

פיתוח מיומנויות לטיפול בילדים במצבי קיצון הכרוכים בהתעללות וטראומטיזציה.

הקניית כלים להתערבות לפיתוח חוסן אישי אצל ילדים ונוער.

שימוש אינטגרטיבי באתיקה ובערכים של עבודה סוציאלית בתהליכי ההתערבות בקרב 
ילדים בני נוער בסיכון ומשפחותיהם.

פיתוח מנהיגות מקצועית/מומחים בתחום ילדים ונוער, לפיתוח מודלים של התערבות 
ולהתוויית מדיניות בתחום.
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תואר מוסמך בתחום ילד ונוער מהווה תנאי בסיס לקבלת מומחיות ע"י משרד הרווחה 
בתחום זה.

למה כדאי ללמוד תואר מוסמך בתחום ילדים ונוער? למה כדאי ללמוד תואר מוסמך בתחום ילדים ונוער? 
יתרונות לעובדים סוציאליים בעלי תואר מוסמך:

גמול תואר בשכר, תפקידים ברמת אחריות גבוהה יותר )שלעיתים כרוכה בתוספת 	 
שכר(, ידע ומיומנויות מקצועיות ספציפיות לתחום זה.

לקבלת מעמד מומחה בתחום ילד ונוער נדרש רישוי משרד הרווחה. )דרישת הסף 	 
לרישוי מומחיות כוללות תואר מוסמך )שני( בעבודה סוציאלית(. 

סגל ההוראה בתכנית בעל מוניטין גבוה ביותר בתחום ילד ונוער. 	 

יתרון במומחיות בתחום התערבות עם ילדים ונוער בסיכון:

במחוז הצפון קיים מחסור בעובדים סוציאליים, המתמחים בתחום ילדים ונוער בסיכון. 	 
ההתמחות בנושא מאפשרת לקבל תפקידים בכירים )ראשות צוות(, הדרכת עובדים, 

ומוניטין מקצועי. 

אפשרויות תעסוקה וקידום – יש צורך רב במשק בעובדים סוציאליים בעלי מומחיות 	 
בתחום זה. 

תנאי קבלהתנאי קבלה
תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד מוכר על ידי המל"ג. 	 

רישוי לעסוק בעבודה סוציאלית ע"י משרד הרווחה. 	 

ציון ממוצע תואר בוגר 85 ומעלה. 	 

 ותק מקצועי של שנתיים, בהיקף של 50% משרה לפחות.	 

שתי המלצות מסגל אקדמי וממונה או מדריך בעבודה השדה. 	 

ראיון קבלה אישי. 	 
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חלק מהקורסים הנלמדים בתוארחלק מהקורסים הנלמדים בתואר
 מדיניות רווחה בתחום ילד ונוער

 היבטים משפטיים באבחון, בהערכה ובטיפול בילדים

 עקרונות הטיפול המשפחתי עם ילדים ונוער

 מיומנויות התערבות עם ילדים נוער ומשפחותיהם

 עבודה קבוצתית עם ילדים, נוער והוריהם

 ילדים נפגעי פגיעה מינית

 התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה 

 הילד שבי 

 פרקטיקום קבוצתי על התנסויות בשדה של הסטודנטים. 

 ההתערבות הטיפולית עם ילדים נוער ומשפחותיהם, מתקיימת במקום העבודה של 
הסטודנט, או במקום שהתכנית תסדיר. ההתערבות בשדה מלווה בהדרכה פרטנית.
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מסלולי הלימוד במכללה האקדמית צפת <<
תארים ראשונים ותארים מתקדמים

מקצועות הבריאות

B.Optom במדעי באופטומטריה* 

B.EMS ברפואת חירום*

B.S.N בסיעוד

B.P.T בפיזיותרפיה

B.Sc מדעי המעבדה הרפואית
התכנית מתאימה למועמדות ללימודים 

ארבע-שנתיים ברפואה בישראל 
ובווטרינריה באוניברסיטת קישיצה, 

סלובקיה

בית ספר למשפטים

תארים מתקדמים

M.S.N תואר שני בסיעוד

M.H.M תואר שני בניהול מערכות 
בריאות* 

תואר מוסמך )M.S.W( בעבודה 
סוציאלית*

תארים מתקדמים ללא תזה

 *הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה



מדעי החברה והרוח

בית הספר לעבודה סוציאלית 

B.A בעבודה סוציאלית

B.A תכנית להסבת אקדמאים 
לעבודה סוציאלית

B.A במדעי ההתנהגות

מסלול פסיכולוגיה, 
קרימינולוגיה וסוציולוגיה

מסלול בניהול ומשאבי אנוש

B.A בספרות, אמנות ומוסיקה

B.A בלימודים רב תחומיים 

כלכלה וניהול

קרימינולוגיה ואכיפת החוק

מדעי המדינה וניהול

חינוך מיוחד ופסיכולוגיה



Γ-חפשו אותנו ב


	דבר הנשיא
	דבר סגן הנשיא לעניינים אקדמיים
	מידע לסטודנט

