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דיפלומת הנדסאי
אזרחית (בניין) בהתמחות ניהול הבניה

הנדסה אזרחית (בניין)
תואר שהוא מקצוע

בוגרי המגמה יקלטו בשוק העבודה בתחומים החמים הדורשים את התואר
"הנדסאי בנין" אשר מקנה להם גם זכויות משפטיות, כגון:

• הנדסאי בנין עם התמחות בניהול הבניה רשאי לחתום כ"אחראי על בצוע השלד".

• הנדסאי בנין רשאי להירשם אצל רשם הקבלנים כ"קבלן רשום" 
לאחר תקופת ניסיון בעבודתו ובכפוף לתנאי רשם הקבלנים.

• הנדסאי בנין, שעמד בהצלחה בבחינה הממלכתית בבטיחות )ציון 70(,
יוכל לבקש להירשם כמנהל עבודה מוסמך )בכפוף לתקנות משרד העבודה(.

• זכות החתימה היא מיידית עם קבלת הדיפלומה, ואינה מצריכה תקופת התמחות )סטאז'(

למה ללמוד הנדסה אזרחית (בניין)?

ענף הנדסת בניין )אזרחית( הינו מהמבוקשים בתעשייה בארץ. זהו תחום המפותח 
לתתי נושאים, כגון חמרי בנייה, תשתיות, מבנים וכו'. ענף ההנדסה האזרחית מערב 
בעלי מקצוע רבים בכל תהליכי העבודה, מהתכנון, ניהול, הפיקוח ובקרה ואף בביצוע, 
ולכן תופס מקום בעל משמעות קריטית בפיתוח הכלכלי של מדינת ישראל, הענף 

משמש מנוע צמיחה ופריחה כלכלית.
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בוגרי המסלול להנדסה אזרחית )הנדסת בניין( במכללה האזורית צפת ישתלבו במגוון רחב 
של עיסוקים בענף הבניה, וביניהם: תפקידי ניהול, ביצוע ופיקוח על פרויקטים.

הבוגרים יעסקו במגזר הציבורי או במגזר הפרטי בתפקידים שונים:

• פיקוח באתר בניה מטעם היזם/קבלן

• הנדסאי בצוע

• חשבי כמויות

• בודקי תוכניות בוועדה מקומית/מחוזית לתכנון ובנייה

• מפקחים מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה

• קבלן רשום – בכפוף לדרישות רשם הקבלנים

• מנהל עבודה – בכפוף לדרישת משרד העבודה

• קונסטרוקטור

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

• מקצועות רקע: תורת הבניה והמבנים, שירותי בנין, חומרי בנין.

• מקצועות תכנון וביצוע מבנים: תכנון קונסטרוקציות בטון, תכנון קונסטרוקציות פלדה, 
חישוב סטטי, תכן הנדסי, חישובי כמות, ארגון וניהול אתר בניה, פיקוח על הבניה, בטיחות 

באתר בניה, תכנון אינסטלציה סניטרית ועוד.

• מקצועות נוספים: גיאודזיה )תורת המדידות(, תכנון וביצוע כבישים, הנדסת קרקע וביסוס.

• מקצועות מחשב: AutoCAD )תוכנת שרטוט(, Atir STRAP • BEAMD )תוכנה לתכנון
מבנים(, MS Project )תוכנה לניהול פרויקטים(, Benarit )תוכנה לניהול וחישוב כמויות(.

אפשרויות תעסוקה

באילו כלים תתמקצעו?

• מתמטיקה

• פיסיקה

• אנגלית טכנית

• שרטוט טכני והנדסה תיאורית

• שרטוט אדריכלי ופרטי בניין

• בטיחות בבניה

• דיני תכנון ובניה

• מערכות אלקטרו מכאניות

• תורת הבניה והמבנים

• ניהול משאבי אנוש

• חומרי בניין

• גיאודזיה

• הנדסת קרקע וביסוס

• חישוב סטטי וחוזק חומרים

• תכנון הנדסי

• יישומי מחשב – מבוא

• יישומי מחשב – אוטוקדעיקרי תוכנית הלימודים

• תכנון ממוחשב של אלמנטי קונסטרוקציה

• ארגון וניהול אתר באמצעות מחשב

• שרטוט קונסטרוקציות

• קונסטרוקציות בטון

• קונסטרוקציות פלדה ועץ

• ארגון וניהול הבניה

• ניתוח ואומדן עלויות בניה

• פיקוח ובקרה על הבניה

• כבישים, תשתיות ופיתוח

• סדנה בתכנון קונסטרוקציות מבנים

• סדנה בניהול אתר בניה

• בניה ירוקה

• ארגון אתר ובחירת ציוד בניה בהיבט המערכתי

• מבא לניהול סיכונים בבניה

• שיטות מימוש פרויקטים
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המסלול ללימודי הנדסה אזרחית )בניין( במכללה האזורית צפת מקיף מגוון תחומים רב, 
ומוביל למצוינות בתחום.

הלימודים הינם לימודים עיוניים, בכתה מול מרצה, ובנוסף יש לימודים במעבדה וסדנאות 
המתבצעים בקבוצות בכיתת מחשב או בכיתת שרטוט.

במסגרת הלימודים במכללה האזורית צפת יוצאים הסטודנטים לסיורי העשרה במפעלי 
בטון, במרכז הבניה הישראלי ובאתרי בניה. סיורים אילו מקנים התנסות מוחשית בחומרים 

התיאורטיים שנלמדו, על מנת להעלות את רמת המקצועיות של הסטודנט.
המסלול להנדסה אזרחית )בניין( במכללה האזורית צפת מפעיל מערך של שיעורי עזר 

לתמיכה בסטודנטים הזקוקים לעזרה. שיעורי העזר ניתנים ללא תוספת לשכר הלימוד.

בוגרי המגמה ישתלבו באתרי בניה כהנדסאי ביצוע, מנהלי פרויקטים, וכעצמאים בתחום הבניה.

מסלול הלימוד

המגמה להנדסת בניין )אזרחית( מאושרת ע"י המכון הממשלתי לטכנולוגיה ולמדע )מה"ט( 
של משרד העבודה ההתמחויות הם:

ניהול פרויקטי בנייה הכרת ענף הבניה, אופטימיזציה של תהליכי הבנייה, הכרה ותרגול 
של חישובי כמויות, לוחות זמנים בתוכנת MSP, חישובי הספקי עבודה, תמחור, חשבונות 

חלקיים, פיקוח על הבנייה וכו'. 
אופציה להתמחות נוספת )בתוספת 2 סמסטרים(: תכנון הבניה בו הסטודנטים לומדים 
לעומק על תכן הנדסי, קונסטרוקציות וחוזק סטטי ומקבלים אפשרות לתכנן ולחתום על 

תוכניות בניה וקונסטרוקציה לבניינים של עד 4 קומות. 

התמחות

נושא הפרויקט נבחר ע"י הסטודנטים ומאושר ע"י המכללה ומה"ט.
כתיבת הפרויקט הינה אישית ומונחה ע"י מנחה אישי.

את הפרויקט יש להגיש עד לסוף חודש דצמבר של שנת הלימודים השלישית. הגנות הפרויקטים 
מתקיימות לאחר הגשת הפרויקט ע"י בוחנים חיצוניים מטעם מה"ט.

פרויקט גמר

• מקצועות פנימיים

• מקצועות לצורך הגשה ל-4 בחינות ממלכתיות 

• כתיבה והגנה על פרויקט הגמר

החובות האקדמיים 

הזכאות לדיפלומה מותנית בציון חיובי בכל המקצועות הפנימיים )55 ומעלה(, בציון חיובי 
בכל הבחינות החיצוניות )55 ומעלה( ובציון חיובי בהגנה על פרוייקט הגמר )60 ומעלה(.

תעודות ודיפלומות
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במהלך חודש אוקטובר בהתאם לפתיחת שנת הלימודים האקדמית תחילת הלימודים

מתכונת הלימודים
מסלול לימודי ערב משך הלימודים – 3 שנים )6 סמסטרים וסמסטר קיץ קצר לפי הצורך(.
הלימודים במסלול זה מתקיימים 3 ימים בשבוע בשעות הערב )החל מהשעה( 17:00-21:15

* ראיון אישיתנאי קבלה
* זכאות לתעודת בגרות באחת מן האפשרויות הבאות:

1. תעודת בגרות מלאה.
2. תעודת בגרות חלקית הכוללת:
ציון חיובי במתמטיקה 3 יח"ל.

ציון חיובי באנגלית 3 יח"ל.
ציון חיובי בעברית 2 יח"ל.

3. תעודת מכינה טכנולוגית והצלחה בבחינות חיצוניות של מה"ט.
4. תעודת בגרות מחו"ל המאושרת ע"י משרד החינוך כשוות ערך

 לתעודת בגרות ישראלית.
5. למועמדים מעל גיל 35

 קבלה ללימודים על סמך הצגת תעודה המעידה על 12 שנות לימוד.
6. סטודנט שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל יכול להתקבל כסטודנט "על תנאי"

 עד להשלמת תנאי הקבלה, עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

עולים חדשים )עד 18 חודשים מיום עלייתם(
זכאים למימון מלא של שכר הלימוד בלבד באמצעות מינהל הסטודנטים.

חרדים
סטודנטים מהמגזר החרדי שלמדו בישיבה בין גיל 14-17 לתקופת לימודים מסויימת או חרדים אשר 

ילדיהם לומדים במסגרות חרדיות זכאים למימון הלימודים ע"י מה"ט למעט תשלום 200 ₪ דמי 
הרשמה )בכפוף לאישור ועדת תמיכות(.

חוק קליטת חיילים משוחררים
חיילים משוחררים ומשרתי השירות הלאומי / אזרחי )עד 5 שנים מיום השחרור(, יקבלו פטור 

משמעותי ביותר מתשלום שכר לימוד:
80% פטור מגובה שכר הלימוד בלבד בשנת הלימודים הראשונה והשניה.

חיילים משוחררים ומשרתי השירות הלאומי / אזרחי יכולים לשלם את שכר הלימוד והתשלומים 
הנלווים דרך הפיקדון הצבאי. 

תוכנית תגבורים להנדסאים, ליווי אישי והשמה בעבודה ע"י צוות מקצועי בשיתוף עמותת הזנק 
לעתיד.

מימון

תוכנית הזנק
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מלגות 
המכללה האזורית צפת מסייעת לסטודנטים הלומדים במסלולי הנדסאים שונים, 

בקבלת מלגות.

* מלגות על בסיס סוציו אקונומי.
* מלגות פר"ח )לסטודנטים המשולבים פעילות זו(.

ספריה
לרשות הסטודנטים ספריה אקדמית עשירה. 

ניתן להשאיל ספרי לימוד בכל המקצועות הנלמדים, באמצעות כרטיס סטודנט ותמורת 
הפקדת שיק בטחון על סך 500 ₪, שיוחזר לסטודנט בתום הלימודים.

בספריה קיימות עמדות מחשב המאפשרות עבודה אישית וגישה ישירה לאינטרנט, ללא 
תשלום.

מעבדות מחשבים
במכללה מעבדות מחשבים המצוידות במחשבים מתקדמים, בהם ניתן לתרגל, גם מעבר 

לשעות הלימודים.

מעונות
המכללה מעמידה מגורים לרשות סטודנטים המגיעים מחוץ לעיר בעלות חודשית נמוכה. 

במעונות חדרים המיועדים לשני סטודנטים ובהם שירותים, מקלחת ומקרר קטן. 
מטבח מרכזי, חדר אוכל ומכבסה )בתשלום( עומדים לרשות הסטודנטים 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.

שירותים

במתכונת מסלולי הלימוד ובתכנים עשויים לחול שינויים בהתאם להחלטתה של הנהלת ביה"ס





בבואך להירשם עליך להביא:
• צילום תעודת בגרות מקורית.

• תעודת שחרור שירות לאומי/אזרחי
  /פטור משירות חובה.

• צילום של תעודת הזהות.

• 2 תמונות פספורט.

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

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

נשמח לעמוד לרשותכם!
שעות פתיחת המשרד:
ימים א'-ה': 08:30-17:00

ליטל: 04-6927750
חיים: 04-6927959


