
 
 

 

 בס"ד

 הנדסאים לומדים

 האזורית צפתמכללה ב

 המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע –בחסות  

כמרכז לחינוך והשכלה המיועד לתושבי  7891 -המכללה האזורית צפת נוסדה ב

המכללה ממוקמת בצפת, בירת הגליל, עיר בה משולבים יחד אקדמיה, האזור. 

 הנדסאיםבמכללה למסורת, קבלה, יופי ואווירה קסומה, בנוף הררי מרהיב. 

לומדים כיום עשרות סטודנטים הזוכים למרצים ברמה גבוהה, יחס אישי,  בצפת,

 קשר בלתי אמצעי ואווירה תומכת. 

צועיות הבלתי מתפשרת, הם שהפכו את המרצים המעולים, היחס האישי והמק

הצלחה עם  –המצוינות לחלק בלתי נפרד מהמכללה, והם שיוצרים את ההצלחה 

ברמת  5מתוך  5המכללה מדורגת ע"י מה"ט כבעלת ציון  –קבלות! לראייה 

 הישגיות הסטודנטים.

משתלבים במקומות עבודה שונים את לימודיהם במכללה, בוגרים המסיימים ה

 במסחר ובשירותים, ומהווים מקור גאווה למכללה.בתעשייה, 

 

 תואר שהוא גם מקצוע  –הנדסאי 

יישומית. הנדסאים  טכנולוגיתהנדסאי הוא איש מקצוע בעל אוריינטציה 

בים בכל תחומי התעשייה ומחזיקים בתפקידים מגוונים בהתאם משתל

 להכשרתם, השכלתם וכישוריהם.

שוק העבודה בישראל דורש כיום אנשי מקצוע מיומנים. חשיבות הידע לצד 

הניסיון הפרקטי הולכת ועולה, וכך גם היצע העבודות בענפים השונים הקיימים 

 במשק.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94


 
 

 

טק מעדיפים להעסיק הנדסאים מתוך -הייהיום יותר מתמיד מפעלים וחברות 

 הבנה שלידע מעשי וניסיון פרקטי יש יתרון בשטח!

תכנית הלימודים להנדסאים מעניקה למסיימים דיפלומת "הנדסאי" שהוא תואר 

 מדעהממשלתי להכשרה טכנולוגית ו המכון תכנית נמצאת בפיקוחה וגם מקצוע.

י האחראי על הכשרת . מה"ט הוא הגוף הממשלת)מה"ט( של משרד התמ"ת

 הנדסאים, על פיקוח פדגוגי ועל הסמכת ההנדסאים בישראל.

, רוכשים הסטודנטים את הכלים הנחוצים לדיפלומת הנדסאיבמהלך הלימודים 

להשתלבות מהירה בתעשייה בזמן קצר יחסית, עם אפשרות לשילוב של עבודה 

 במהלך הלימודים. 

, כשהם פטורים מקורסים אחדים, תואר ראשוןלהנדסאים אפשרות להמשיך ל

 . הנדסהבתחומים רבים, בעיקר בתחומי ה

 

 משך ואופן הלימודים

שנים.  3במשך  71:11-57:75פעמים בשבוע בין השעות  3הלימודים מתקיימים 

 שעות תרגול וחזרה מתקיימות על פי הצורך.

כל שנת לימוד  מדי שנה(.) ד סוכותכשבוע לאחר חול המוע  -תחילת הלימודים 

 מתחלקת לשני סמסטרים.

הלימודים כוללים הרצאות, עבודה מעשית, עבודת בית, מבחנים ועבודת גמר 

בסיום כל סמסטר נערכות בחינות פנימיות בכל המקצועות שנלמדו. )פרויקט(. 

בסיום כל שנת הלימודים נערכות בחינות ממלכתיות חיצוניות במקצועות 

  ת הראשיים.ההתמחו

סטודנט העומד בכל הבחינות החיצוניות והפנימיות, המגיש פרויקט גמר ומגן עליו 

 בהצלחה, זכאי לדיפלומת "הנדסאי".

 

 

http://www.handesaimguide.co.il/?p=147
http://www.handesaimguide.co.il/?p=147
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94


 
 

 

 החובות האקדמיים לצורך קבלת דיפלומה הינם:

 מקצועות פנימיים -

 יות ממלכתבחינות  4-מקצועות לצורך הגשה ל -

 כתיבה והגנה על פרויקט הגמר -

 

 תנאי קבלה

 ראיון אישי 

 :זכאות לתעודת בגרות באחת מן האפשרויות הבאות 

 תעודת בגרות מלאה.

 תעודת בגרות חלקית הכוללת:

 יח"ל. 3ציון חיובי במתמטיקה  

 .יח"ל 3ציון חיובי באנגלית  

 יח"ל. 5עברית ציון חיובי ב 

 .תעודת מכינה טכנולוגית והצלחה בבחינות חיצוניות של מה"ט 

  המאושרת ע"י משרד החינוך כשוות ערך לתעודת תעודת בגרות מחו"ל

 בגרות ישראלית.

  קבלה ללימודים על סמך הצגת תעודה המעידה 35למועמדים מעל גיל ,

 שנות לימוד. 75על 

  סטודנט שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל יכול להתקבל כסטודנט "על

 תנאי" עד להשלמת תנאי הקבלה. 

 

 מימון לעולים חדשים

חודשים מיום עלייתם( זכאים למימון מלא של שכר הלימוד  79)עד עולים חדשים 

 בלבד באמצעות מינהל הסטודנטים.

 



 
 

 

 חרדים

על  העולהלתקופה  71-71שלמדו בישיבה בין גיל סטודנטים מהמגזר החרדי 

זכאים למימון  דיותלומדים במסגרות חר םילדיהחרדים אשר  אוחודשים  3

 דמי הרשמה. ₪ 511 תשלוםלמעט  הלימודים ע"י מה"ט

 

 חוק קליטת חיילים משוחררים

 משמעותיפטור שנים מתום שירות חובה(, יקבלו  5חיילים משוחררים )עד 

 מתשלום שכר לימוד: ביותר

 והשניה. בשנת הלימודים הראשונה בלבד מגובה שכר הלימודפטור  %711

כולים לשלם את שכר הלימוד לאומי יהשירות הת נווב יםמשוחרר יםחייל

 . הצבאיפיקדון והתשלומים הנלווים דרך ה

 

 שירותים לרווחת הסטודנטים

 מלגות

הלומדים במסלולי הנדסאים מסייעת לסטודנטים האזורית צפת המכללה 

 בקבלת מלגות.שונים, 

 .מלגות הצטיינות 

 .מלגות על בסיס סוציו אקונומי 

 .)מלגות פר"ח )לסטודנטים המשולבים פעילות זו 

 ספריה

 לרשות הסטודנטים ספריה אקדמית עשירה. 

באמצעות כרטיס סטודנט , מדיםהנלשאיל ספרי לימוד בכל המקצועות ניתן לה

 , שיוחזר לסטודנט בתום הלימודים.₪ 511שיק בטחון על סך תמורת הפקדת ו

בספריה קיימות עמדות מחשב המאפשרות עבודה אישית וגישה ישירה 

 לאינטרנט, ללא תשלום.



 
 

 

 מחשבים מעבדות

במחשבים מתקדמים, בהם ניתן לתרגל,  ותמחשבים המצויד מעבדותבמכללה 

 גם מעבר לשעות הלימודים.

 

 מעונות

 עלות חודשיתמגורים לרשות סטודנטים המגיעים מחוץ לעיר בהמכללה מעמידה 

במעונות חדרים המיועדים לשני סטודנטים ובהם שירותים, מקלחת ומקרר  נמוכה.

 קטן. 

עומדים לרשות הסטודנטים )בתשלום( מטבח מרכזי, חדר אוכל ומכבסה 

 המתגוררים במעונות.

 קפיטריה

פקת ארוחות חמות, ארוחות לרשות הסטודנטים עומדת מסעדה וקפיטריה המס

 קלות ושתייה קלה וחמה במשך כל יום הלימודים.

 בנוסף לכך, במכללה ממוקמות מכונות לשתייה חמה וקלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 דיפלומת הנדסאי

 בניין )אזרחית( בהתמחות ניהול הבניה 

 למה ללמוד הנדסת בניין )אזרחית(?

. זהו תחום בתעשייה בארץמהמבוקשים הינו ( אזרחיתבניין ) תענף הנדס

ה נדסהנושאים, כגון חמרי בנייה, תשתיות, מבנים וכו'. ענף ההמפותח לתתי 

התכנון, ניהול, מהעבודה,  תהליכימערב בעלי מקצוע רבים בכל האזרחית 

בעל משמעות קריטית בפיתוח תופס מקום  ולכןבביצוע, ואף פיקוח ובקרה ה

 ע צמיחה ופריחה כלכלית.משמש מנוהענף  ,הכלכלי של מדינת ישראל

 הלימודהמסלול 

המון מקיף  )אזרחית( במכללה האזורית צפת ת בנייןללימודי הנדס המסלול

 ומוביל למצוינות בתחום לדוגמא לומדים במגמה: תחומים,

 פרקי מבואות:

 מתמטיקה, יישומי מחשב, אנגלית טכנית וכו'.

 מקצועות היסוד 

 גיאודזיה, תשתיות וכבישים, חמרי בניה, דיני הבניה ועוד 

 מקצועות ליבה 



 
 

 

 פיקוח על הבניה, ניהול אתר, חישובי כמויות, תחשיב תמחיר ועוד.

 

מעבדה בלימודי יש גם כתה מול מרצה ובלימודים עיוניים, הינם הלימודים 

 תת שרטוט.יתת מחשב או בכיוסדנאות המתבצעים בקבוצות בכ

 

הסטודנטים לסיורי העשרה  יצאו במכללה האזורית צפתלימודים במסגרת ה

מקנים במפעלי בטון, במרכז הבניה הישראלי ובאתרי בניה. סיורים אילו 

על מנת להעלות את רמת נלמדו, ש התיאורטיים חומריםב מוחשית התנסות

 .המקצועיות של הסטודנט

מפעיל מערך של  במכללה האזורית צפת (אזרחיתת בניין )המסלול להנדס

שיעורי עזר לתמיכה בסטודנטים הזקוקים לעזרה. שיעורי העזר ניתנים ללא 

 תוספת לשכר הלימוד.

 

מנהלי פרויקטים, או הנדסאי ביצוע, באתרי בניה כ ישתלבובוגרי המגמה שלנו 

 לחלופין פותחים משרד עצמאי לניהול.

 

 שכר הלימוד

חיילים משוחררים ) כל סטודנט שכר הלימוד בבית הספר נקבע על ידי מה"ט . 

שהחל את לימודיו לפני שעברו חמש שנים ממועד שחרורו מצה"ל נחשב לחייל 

 –הנחה בשכר הלימוד! בנוסף  81%משוחרר( זכאים להטבות מפליגות של עד 

 הלימודים מוכרים לצרכי שימוש בפיקדון.

 התמחות

מאושרת ע"י המכון הממשלתי לטכנולוגיה  (אזרחיתבניין ) תהמגמה להנדס

 .ההתמחויות הם ולמדע )מה"ט( של משרד התמ"ת



 
 

 

 ,אופטימיזציה של תהליכי הבנייה ,הבניה הכרת ענף ניהול פרויקטי בנייה

חישובי הספקי  , MSP חישובי כמויות , לוחות זמנים בתוכנתשל ותרגול  ההכר

   עבודה, תמחור, חשבונות חלקיים, פיקוח על הבנייה וכו'.

הסטודנטים לומדים לעומק על תכן הנדסי, קונסטרוקציות  בו תכנון הבניה

וחוזק סטטי , ומקבלים אפשרות לתכנן ולחתום על תוכניות בניה וקונסטרוקציה 

 קומות . 4לבניינים של עד 

 תעודות ודיפלומות

התואר החמים הדורשים את  בשוק העבודה בתחומים יקלטובוגרי המגמה 

 זכויות משפטיות, כגון: גם מקנה להםאשר "הנדסאי בנין" 

  הנדסאי בנין עם התמחות בניהול הבניה רשאי לחתום "כאחראי על בצוע

 ."השלד

  הנדסאי בנין רשאי להירשם אצל רשם הקבלנים כ"קבלן רשום" לאחר

 .לתנאי רשם הקבלניםתקופת ניסיון בעבודתו ובכפוף 

  (, 11הנדסאי בנין, שעמד בהצלחה בבחינה הממלכתית בבטיחות )ציון

מוסמך )בכפוף לתקנות משרד  יוכל לבקש להירשם כמנהל עבודה

 דה(.העבו

  זכות החתימה היא מיידית עם קבלת הדיפלומה , ואינה מצריכה תקופת

 (.'התמחות . )סטאז

 אפשרויות תעסוקה

 במכללה האזורית צפת ישתלבואזרחית )הנדסת בניין(  בוגרי המסלול להנדסה

במגוון רחב של עיסוקים בענף הבניה, וביניהם: תפקידי ניהול, ביצוע ופיקוח על 

 פרויקטים.

 במגזר הציבורי או במגזר הפרטי בתפקידים שונים: יעסקוהבוגרים 

 פיקוח באתר בניה מטעם היזם/קבלן 

 הנדסאי בצוע 



 
 

 

 חשבי כמויות 

 ות בוועדה מקומית/מחוזית לתכנון ובנייהבודקי תוכני 

 מפקחים מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה 

  בכפוף לדרישות רשם הקבלנים –קבלן רשום 

  בכפוף לדרישת משרד העבודה –מנהל עבודה 

 קונסטרוקטור 

 ?באילו כלים תתמקצעו

 .מקצועות יסוד: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית טכנית, מבוא למחשבים

 .רקע: תורת הבניה והמבנים, שירותי בנין, חומרי בניןמקצועות 

מקצועות תכנון וביצוע מבנים: תכנון קונסטרוקציות בטון, תכנון קונסטרוקציות 

פלדה, חישוב סטטי, תכן הנדסי, חישובי כמות, ארגון וניהול אתר בניה, פיקוח 

 .סטלציה סניטרית ועודנעל הבניה, בטיחות באתר בניה, תכנון אי

ות נוספים: גיאודזיה )תורת המדידות(, תכנון וביצוע כבישים, הנדסת מקצוע

 .קרקע וביסוס

 (,תוכנה לתכנון מבנים) Atir ,(תוכנת שרטוט) Autocad :מקצועות מחשב

MsProject (תוכנה לניהול פרויקטים), Benarit (תוכנה לניהול וחישוב כמויות). 

שלא למדו לבגרות בפיזיקה קיימת חובת השתתפות במכינת קיץ בפיזיקה, למי 

 .בתיכון, טרם פתיחת שנת הלימודים, כתנאי קבלה ללימודים במגמה

 עיקרי תוכנית הלימודים:

 מתמטיקה

 פיסיקה

 אנגלית טכנית

 שרטוט טכני

 יישומי מחשב תורת הבניה

 חומרי בנין



 
 

 

 דיני תכנון

 שירותי בנין

 שרטוט אדריכלי

 גיאודזיה

 כבישים ותשתיות

 ניהול אתר

 על הבניהפיקוח 

 ניהול הבניה

 תחשיב תמחיר

 בטיחות בבניה

 תכן מבנים

 סטטיקה

 קונסטרוקציות בטון

 פלדה ועץ

 תכן הנדסי

 שרטוט קונסטרוקציות

 קרקע ובסוס

 תוכנה לשרטוט –אוטוקד 

 תוכנה לחישוב סטטי –עתיר 

 תוכנה לחישובי כמויות –בינארית 

ms-project–תוכנה לחישוב לוחות זמנים 

 

 תנאי קבלה:

  יח"ל ומעלה במתמטיקה בציון חיובי, או בגרות  3תעודת בגרות עם

 .יח"ל עברית 5יח"ל אנגלית,  3יח"ל מתמטיקה,  3 –חלקית 

 משך הלימודים:

 :במגמה זו מתקיימים שני מסלולי לימוד

 (סמסטרים 4שנתיים ) –משך הלימודים מסלול לימודי יום



 
 

 

 .ועה' בשב -הלימודים במסלול זה מתקיימים בימים א'

סמסטרים וסמסטר קיץ קצר  6שנים ) 3 –משך הלימודים  מסלול לימודי ערב

 (.בשנה הראשונה

בשבוע בשעות הערב )החל מהשעה(  ימים 3הלימודים במסלול זה מתקיימים 

71:11-57:75 

עשויים לחול שינויים בהתאם ובתכנים במתכונת מסלולי הלימוד 

 .להחלטתה של הנהלת ביה"ס

 

 אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו, 

 ומאחלים לך הצלחה והנאה מהלימודים!

 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם!

 

 שעות פתיחת המשרד:

 19:31-78:11ה' בין השעות: -ימים א'

 / ליטל חיים

 14-6851151טלפון: 

 

 בואך להירשם עליך להביא:ב

  תעודת בגרות מקורית.צילום 

  משירות חובה.תעודת שחרור/שירות לאומי/פטור 

 .צילום של תעודת הזהות 

 5 ת פספורט.ותמונ 



 
 

 

  מקדמה ע"ח שכ"ל ₪ 511-ו דמי הרשמה ₪ 511קבלה על תשלום. 


