
 
 

 

 בס"ד

 הנדסאי תעשיה וניהול 

 לומדים

 האזורית צפתמכללה ב

 המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע –בחסות  

כמרכז לחינוך והשכלה המיועד לתושבי  1987 -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 

משתלבים בכל תחומי התעשייה ומחזיקים בתפקידים מגוונים בהתאם 

 להכשרתם, השכלתם וכישוריהם.

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


 
 

 

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

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

 במשק.

טק מעדיפים להעסיק הנדסאים מתוך -מתמיד מפעלים וחברות הייהיום יותר 

 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.

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

 הנדסאים, על פיקוח פדגוגי ועל הסמכת ההנדסאים בישראל.

, רוכשים הסטודנטים את הכלים הנחוצים לדיפלומת הנדסאיבמהלך הלימודים 

רות לשילוב של עבודה להשתלבות מהירה בתעשייה בזמן קצר יחסית, עם אפש

 במהלך הלימודים. 

, כשהם פטורים מקורסים אחדים, תואר ראשוןלהנדסאים אפשרות להמשיך ל

 . הנדסהבתחומים רבים, בעיקר בתחומי ה

 

 משך ואופן הלימודים

שנים.  3במשך  17:00-21:15פעמים בשבוע בין השעות  3הלימודים מתקיימים 

 שעות תרגול וחזרה מתקיימות על פי הצורך.

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

  .ההתמחות הראשיים

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. 2עברית ציון חיובי ב 

 .תעודת מכינה טכנולוגית והצלחה בבחינות חיצוניות של מה"ט 

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

 בגרות ישראלית.

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

 שנות לימוד. 12על 

  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  18עולים חדשים )עד 

 בלבד באמצעות מינהל הסטודנטים.



 
 

 

 חרדים

העולה על לתקופה  14-17שלמדו בישיבה בין גיל סטודנטים מהמגזר החרדי 

זכאים למימון  ילדיהם לומדים במסגרות חרדיותחרדים אשר  אוחודשים  3

 דמי הרשמה.₪  200למעט תשלום  הלימודים ע"י מה"ט

 

 

 חוק קליטת חיילים משוחררים

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

 מתשלום שכר לימוד: ביותר

 .והשניה בלבד בשנת הלימודים הראשונה מגובה שכר הלימודפטור  %100

את שכר הלימוד כולים לשלם 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 למדים, שאיל ספרי לימוד בכל המקצועות הנניתן לה

 שיוחזר לסטודנט בתום הלימודים.₪,  500תמורת הפקדת שיק בטחון על סך ו



 
 

 

בספריה קיימות עמדות מחשב המאפשרות עבודה אישית וגישה ישירה 

 לאינטרנט, ללא תשלום.

 מחשבים בדותמע

במחשבים מתקדמים, בהם ניתן לתרגל,  ותמחשבים המצויד מעבדותבמכללה 

 גם מעבר לשעות הלימודים.

 מעונות

 עלות חודשיתהמכללה מעמידה מגורים לרשות סטודנטים המגיעים מחוץ לעיר ב

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

 קטן. 

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

 המתגוררים במעונות.

 קפיטריה

לרשות הסטודנטים עומדת מסעדה וקפיטריה המספקת ארוחות חמות, ארוחות 

 קלות ושתייה קלה וחמה במשך כל יום הלימודים.

 בנוסף לכך, במכללה ממוקמות מכונות לשתייה חמה וקלה.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 דיפלומת הנדסאי

 תעשייה וניהול בהתמחות שיווק וניהול

 הנדסאי תעשיה וניהול בהתמחות ניהול ושיווק

 

הינו ענף המקשר את נושאי ההנדסה, הכלכלה,  לימודי תעשיה וניהול

תוכנית הלימודים במגמת לימודי הנדסאי תעשיה  , השיווק והניהול.הארגון

חדישות שיסייעו להם  תותיאוריווניהול מקנה לסטודנטים כלים ניהוליים 

 שיווקי. יצרני יהתעשייתכמנהלים בתפקודם השוטף, בצד ידע בתחום 

הנדסאי תעשיה וניהול דרוש בכל עת, בתקופות של גאות ובתקופות של 

שפל להגברת התפוקה והייעול. עבודתו כרוכה בקשר ישיר עם אנשי ניהול, 

די הייצור בכל הרמות. בוגרי מהנדסים, הנדסאים או מדענים ועם עובשיווק, 

האזורית, במפעלי  הבתעשיימשתלבים  האזורית צפתהמגמה במכללה 

שירותים בעלי אופי טכנולוגי )בנייה, תחבורה, תקשורת, תעופה(. בארגונים 

 ובתיירות. ממשלה, מוסדות בנקאיים ובמוסדות, משרדי

על  המודרנית מבוססים הבתעשייהתפעול והבקרה השיווק,  תהליכי היצור,

מערכות משובצות מחשב ועל שימוש בשיטות הנדסיות כמותיות 

מודלים של התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש  וטכנולוגיות מחשוב.

שיטות אלה מצטרפות  מסייעים בקבלת החלטות ובניהול תהליכי ייצור.

 רה,בק ייצור, ה: תפעול,ילשיטות ההנדסיות הבסיסיות הנדרשות בתעשי

אמינות ואיכות. הנדסת תעשיה וניהול משלבת בין תורות הנדסיות 

 והניהול. ההתעשיימתקדמות בתחומי 



 
 

 

במגמת תעשייה וניהול בהתמחות בשיווק וניהול יתמודד הסטודנט עם מגוון 

 סוגיות, תיאורטיות ומעשיות, בתחומי השיווק והניהול השונים.

וצרכיו והתנסות בבניית הלימודים כוללים ניתוח של התנהגות הצרכן 

המענה השיווקי )המוצר, קביעת המחיר, מערכות ההפצה, הפרסום, יחסי 

הציבור, קידום המכירות ועוד(, הנדסת תעשייה, תיאוריות כלכליות 

 וסטטיסטיות לצד סיורים מקצועיים במפעלי תעשייה.

מהתלמידים מסיימים את  90%-למגמה אחוזי הצלחה גבוהים מאוד: מעל ל

  דיהם בהצלחה ומקבלים דיפלומת הנדסאי.לימו

מפעלי תעשייה, בחברות שירותים, עבודה בב יםשתלבמבוגרי המגמה 

בארגונים, במשרדי ממשלה, במוסדות בנקאיים, בחברות תיירות ועוד 

 ועוד.

 

 במגמה מקצועות הלימוד

 .מתמטיקה, אנגלית –מקצועות רקע כלליים 

 .שרטוט טכני, דיווח טכני –מקצועות רקע בהנדסה 

 דידות עבודה, ניהול הייצור, מבואהנדסת שיטות, מ –הנדסת תעשייה 

 .להנדסת אנוש, יסודות הבטיחות

מבוא לטכנולוגיות מידע, ניהול מערכות  –מחשבים ומערכות מידע 

וטכנולוגיות מידע, מבוא לתכנות, תקשורת נתונים, יישומי גליונות חישוב 

 .אלקטרוניים )אקסל(, יישומי מחוללי ישומים )אקסס(

 .טטיסטיתמבוא לאבטחת וניהול האיכות, בקרת איכות ס –ניהול האיכות 

התנהגות ארגונית, יסודות הניהול, מבוא לתורת  –מדעי ההתנהגות 

 .הארגון, ניהול משאבי אנוש

 טיקה. הסתברות וסטטיס – סטטיסטיקה וחקב"ץ

מבוא לכלכלה, חשבונאות, תמחיר: קורסים אלו יילמדו  – כלכלה ומינהל

 .לבחינה חיצונית "כלכלה תעשייתית"

 .מקצוע פנימי: מבוא למימון וניתוח כדאיות



 
 

 

מחירים והמחרה, מערכות הפצה,  מבוא לשיווק, תמהיל המוצר, –א'  שיווק

לבחינה חיצונית תקשורת שיווקית, שיווק שירותים: קורסים אלו יילמדו 

שיווק תעשייתי ומוסדי, קורסים נוספים:  ."תמהיל השיווק ומרכיביו"

 .שיווק בינלאומי

ניהול השיווק, ניהול המכירות, פילוח שווקים, התנהגות צרכנים,  – 'ב שיווק

לבחינה חיצונית "התנהגות צרכנים מידע שיווקי: קורסים אלו יילמדו 

 סדנת מיומנויות מכירה.קורס נוסף:  .ומחקר שווקים"

 סיורים בתעשייה, אירועים בתעשייה –קורסים אינטגרטיביים 

 גמרהפרויקט 

 הנכתב ע"י זוג סטודנטים.הפרויקט הוא אישי 

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

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

את הפרויקט יש להגיש עד לסוף חודש דצמבר של שנת הלימודים 

ע"י בוחנים  . הגנות הפרויקטים מתקיימות לאחר הגשת הפרויקטלישיתהש

 .וניים מטעם מה"טחיצ

 

 זכאות לדיפלומה

 55) הזכאות לדיפלומה מותנית בציון חיובי בכל המקצועות הפנימיים

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

 ומעלה(. 60בהגנה על פרוייקט הגמר )

 

 פעמים בשבוע,  3הלימודים מתקיימים 

 .שנים 3-למשך כ  17:00-21:00לימודי ערב בין השעות 

 

 ב ה  צ  ל ח  ה !

 



 
 

 

 אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו, 

 ומאחלים לך הצלחה והנאה מהלימודים!

 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם!

 

 שעות פתיחת המשרד:

 08:30-19:00ה' בין השעות: -ימים א'

 

 04-6927750/959טלפון: 

 חייםליטל / 

  054-9408301שמואל זאב  –לייעוץ אישי 

 

 

 בבואך להירשם עליך להביא:

 .צילום תעודת בגרות מקורית 

 .תעודת שחרור/שירות לאומי/פטור משירות חובה 

 .צילום של תעודת הזהות 

 .תמונת פספורט 

 )אישורי אבחון )באם נדרש 

  מקדמה ע"ח שכ"ל.₪  500-דמי הרשמה ו₪  200קבלה על תשלום 

 


