
 
 

 

 בס"ד

 לומדים תוכנה הנדסאי
 האזורית צפתמכללה ב

 המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע –בחסות  

 

כמרכז לחינוך והשכלה המיועד  7891 -המכללה האזורית צפת נוסדה ב

המכללה ממוקמת בצפת, בירת הגליל, עיר בה משולבים לתושבי האזור. 

, בנוף הררי מרהיב. יחד אקדמיה, מסורת, קבלה, יופי ואווירה קסומה

לומדים כיום עשרות סטודנטים הזוכים  בצפת, הנדסאיםבמכללה ל

 למרצים ברמה גבוהה, יחס אישי, קשר בלתי אמצעי ואווירה תומכת. 

המרצים המעולים, היחס האישי והמקצועיות הבלתי מתפשרת, הם 

שהפכו את המצוינות לחלק בלתי נפרד מהמכללה, והם שיוצרים את 

המכללה מדורגת ע"י מה"ט  –הצלחה עם קבלות! לראייה  –ההצלחה 

 ברמת הישגיות הסטודנטים. 5מתוך  5כבעלת ציון 

משתלבים במקומות עבודה את לימודיהם במכללה, בוגרים המסיימים ה

 שונים בתעשייה, במסחר ובשירותים, ומהווים מקור גאווה למכללה.

 

 תואר שהוא גם מקצוע  –הנדסאי 

יישומית. הנדסאים  טכנולוגיתקצוע בעל אוריינטציה הנדסאי הוא איש מ

משתלבים בכל תחומי התעשייה ומחזיקים בתפקידים מגוונים בהתאם 

 להכשרתם, השכלתם וכישוריהם.

ה בישראל דורש כיום אנשי מקצוע מיומנים. חשיבות הידע שוק העבוד

לצד הניסיון הפרקטי הולכת ועולה, וכך גם היצע העבודות בענפים 

 השונים הקיימים במשק.

טק מעדיפים להעסיק הנדסאים -היום יותר מתמיד מפעלים וחברות היי

 מתוך הבנה שלידע מעשי וניסיון פרקטי יש יתרון בשטח!

להנדסאים מעניקה למסיימים דיפלומת "הנדסאי" שהוא תכנית הלימודים 

הממשלתי להכשרה  המכון תכנית נמצאת בפיקוחה תואר וגם מקצוע.

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


 
 

 

. מה"ט הוא הגוף הממשלתי )מה"ט( של משרד התמ"ת מדעטכנולוגית ו

האחראי על הכשרת הנדסאים, על פיקוח פדגוגי ועל הסמכת ההנדסאים 

 בישראל.

, רוכשים הסטודנטים את הכלים לדיפלומת הנדסאיבמהלך הלימודים 

הנחוצים להשתלבות מהירה בתעשייה בזמן קצר יחסית, עם אפשרות 

 לשילוב של עבודה במהלך הלימודים. 

, כשהם פטורים מקורסים תואר ראשוןלהנדסאים אפשרות להמשיך ל

 . הנדסהאחדים, בתחומים רבים, בעיקר בתחומי ה

 

 
 משך ואופן הלימודים

 3במשך  , 71:11-57:75בין השעות  ,פעמים בשבוע 3תקיימים הלימודים מ

 שעות תרגול וחזרה מתקיימות על פי הצורך.שנים. 

כל שנת  מדי שנה(.) כשבוע לאחר חול המועד סוכות  -תחילת הלימודים 

 לימוד מתחלקת לשני סמסטרים.

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

 )פרויקט(. גמר 

בסיום כל סמסטר נערכות בחינות פנימיות בכל המקצועות שנלמדו. 

בסיום כל שנת הלימודים נערכות בחינות ממלכתיות חיצוניות במקצועות 

  ההתמחות הראשיים.

סטודנט העומד בכל הבחינות החיצוניות והפנימיות, המגיש פרויקט גמר 

 ומגן עליו בהצלחה, זכאי לדיפלומת "הנדסאי".

 
 החובות האקדמיים לצורך קבלת דיפלומה הינם:

 מקצועות פנימיים -
 יות ממלכתבחינות  4-מקצועות לצורך הגשה ל -
 כתיבה והגנה על פרויקט הגמר -
 

 
 
 

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


 
 

 

 קבלההתנאי 
 ראיון אישי 

 :זכאות לתעודת בגרות באחת מן האפשרויות הבאות 

 .תעודת בגרות מלאה 

 :תעודת בגרות חלקית הכוללת 

 יח"ל. 3ה ציון חיובי במתמטיק

 .יח"ל 3ציון חיובי באנגלית 

 יח"ל. 5עברית ציון חיובי ב

 .תעודת מכינה טכנולוגית והצלחה בבחינות חיצוניות של מה"ט 

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

 ישראלית.

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

 שנות לימוד.

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

  להשלמת תנאי הקבלה.

 מימון לעולים חדשים

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

 .באמצעות מינהל הסטודנטים

 

 חרדים

על  העולהלתקופה  41-41שלמדו 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

 ביותר משמעותיפטור שנים מתום שירות חובה(, יקבלו  5וחררים )עד חיילים מש

 :לימודמתשלום שכר 

 .והשניה בשנת הלימודים הראשונהבלבד  מגובה שכר הלימודפטור  411%



 
 

 

ר הלימוד כולים לשלם את שכלאומי 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 ניתן להשאיל ספרי לימוד בכל המקצועות הנלמדים, 

, שיוחזר לסטודנט ₪ 511תמורת הפקדת שיק בטחון על סך סטודנט ו

 בתום הלימודים.

בספריה קיימות עמדות מחשב המאפשרות עבודה אישית וגישה ישירה 

 לאינטרנט, ללא תשלום.

 מחשבים בדותמע

במחשבים מתקדמים, בהם ניתן  ותמחשבים המצויד מעבדותבמכללה 

 לתרגל, גם מעבר לשעות הלימודים.

 מעונות

עלות המכללה מעמידה מגורים לרשות סטודנטים המגיעים מחוץ לעיר ב

במעונות חדרים המיועדים לשני סטודנטים ובהם  נמוכה. חודשית

 שירותים, מקלחת ומקרר קטן. 



 
 

 

עומדים לרשות הסטודנטים )בתשלום( כזי, חדר אוכל ומכבסה מטבח מר

 המתגוררים במעונות.

 

 

 

 דיפלומת הנדסאי

 וכנהת תהנדס

א מקצוע אוניברסאלי הנדרש בכל ענפי המשק ומאפשר יה הנדסת תוכנה

 ב.ולהשתלב בכל מקום עבודה בו קיימת יחידת מחשה מגמהלבוגרי 

ימודים איכותיים וברמה במכללה האזורית צפת הם ל תוכנההלימודי 

ם גבוהה, השואפים להכשיר הנדסאים מיומנים ומקצוענים עם ידע בנושאי

ולאפשר להם להשתלב  תקשורת ועוד רבים כמו תכנות, תקשורת, רשתות

 בארגונים ציבוריים ופרטיים בתעשייה.

מקצוע המחשבים הוא אחד המקצועות הנדרשים ביותר בכל ענפי המשק. 

לך בתכנות מחשבים ועיבוד נתונים אוטומטי, הוליד השימוש הגובר והו

ביקוש נרחב לאנשי מחשב מקצועיים, שיענו למגוון הרחב של דרישות 

השוק השונות. תחום המחשבים הוא אחד מהתחומים המגוונים ובעלי 

 אפשרויות הפיתוח והתעסוקה.

תחום הלימוד מכשיר את הבוגר באופן בסיסי לצורכי השוק, לעיסוק 

מחשב גדולה והן במערכות בהן קיימות יחידות מחשב קטנות ביחידת 

בתעשייה ובשירותים בהם דרוש איש מקצוע המשמש מתכנן ומבצע 

 .התקשובבשדה 

 , תעשיות ביטחוניותהנדסאי התוכנה יוכל להשתלב בתעשיות תוכנה

בתפקידי פיתוח  המפעילות רשתות מחשבים טק ובחברות-ותעשיות היי

ת, ניהול בסיסי נתונים, הדרכת והטמעת מערכות תוכנות, ניתוח מערכו

 ניהול רשתות תקשורת מחשבים ועוד.מחשב, 



 
 

 

 :הנדסאי תוכנה במכללה האזורית צפתלימודי לנרשמים לרק 
 מסלול ייחודי 

  Microsoft המשלב מהנדס רשתות של
+CCNA  שלiscoC עם התמחות באבטחת מידע 

 הבנוי כחלק מתכנית הלימודים!
 
 

 :במגמה ימודמקצועות הל

אלגברה ליניארית, אלגברה בוליאנית ומערכות  –מקצועות בסיסיים 

 ספרתיות, סטטיסטיקה, אנגלית, מבוא לאלקטרוניקה, תגבור          

 מתמטי ולוגי, יסודות שפת תכנות.

, הכרת סביבת חלונות )חלונאות(, Cשפת על  -מקצועות עיקריים

בני נתונים, תקשורת ורשתות, אסמבלר, ארגון קבצים ובסיסי נתונים, מ

(, HTML) -ו JAVAגרפיקה ממוחשבת, מבוא למולטימדיה ואינטרנט, שפת 

, UNIXניתוח מערכות מידע, מערכות הפעלה, מערכות הפעלה )מעשי( 

יישומים וחבילות תוכנה, ארכיטקטורה, מערכות זמן אמת, 

 , מעבדת מחשבים.P.Cקרופרוססורים, תחזוקת ימ

  -חיצוניות מקצועות לבחינות

 על התלמידים לגשת לארבע מתוך חמשת המקצועות הבאים:

 , אסמבלר, מערכות הפעלה וסטטיסטיקה.Cאלגברה ליניארית, שפת 

 : ITE -נושאים עיקריים ב

מחשבים , מערכות הפעלה, לבים בפירוק ובהרכבה / טיפול בתקלותש

רשת , אבטחת מידע, רשתות תקשורת, מדפסות וסורקים, ניידים

, Vlanרשתות , Wirelessרשתות , ינטרנט: תכנון / עיצוב / הגדרה / מיפויהא

 .קונפיגורציות של נתבים ומרכזות

 פרויקט הגמר

 הפרויקט הוא פרויקט אישי הנכתב ע"י זוג סטודנטים.

 נושא הפרויקט נבחר ע"י הסטודנטים ומאושר ע"י המכללה ומה"ט.

 י מנחה מטעם המכללה.כתיבת ובניית הפרויקט הינה אישית ומונחה ע"

את הפרויקט יש להגיש עד לסוף חודש דצמבר בתום שנת הלימודים 

 לאחר הגשת ספר הפרויקט מתקיימות הגנות הפרויקטים. .שלישיתה

 זכאות לדיפלומה

 55) הזכאות לדיפלומה מותנית בציון חיובי בכל המקצועות הפנימיים

ומעלה( ובציון חיובי  55, בציון חיובי בכל הבחינות החיצוניות )ומעלה(

 ומעלה(. 01בהגנה על פרויקט הגמר )

 

 



 
 

 

 ב ה  צ  ל ח  ה !

 
 
 
 
 

 אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו, 
 ומאחלים לך הצלחה והנאה מהלימודים!

 
 

 
 נשמח לעמוד לרשותכם!

 
 שעות פתיחת המשרד:

 19:31-78:11ה' בין השעות: -ימים א'
 14-0851151/41טלפון: 

 ל ליטחיים /
 154-3118717: דרור בן עמילייעוץ אישי, 

 

 
 
 בואך להירשם עליך להביא:ב
  תעודת בגרות מקורית.צילום 
 .תעודת שחרור/שירות לאומי/פטור משירות חובה 
 .צילום של תעודת הזהות 
 5 ת פספורט.ותמונ 
 )אישורי אבחון על הקלות )אם נדרש 
  ל"מה ע"ח שכמקד ₪ 511-ו דמי הרשמה ₪ 511קבלה על תשלום. 

 
 


