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דבר הנשיא

פרופ' שמעון גפשטיין

ברצוני לברך אותך ,מועמד/ת יקר/ה ,על בחירתך להירשם ללימודים במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן.
המכללה האקדמית כנרת שוכנת באחד מחבלי ארץ ישראל היפים ביותר באזור עמק הירדן ,על שפת אגם הכנרת
הצופה אל נופם הקסום של רכסי הרי הגולן והגליל.
במכללה מתקיימים לימודי תואר ראשון בתחומי ההנדסה ) (B.Sc.הבאים :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת אנרגיית
גז ונפט ,הנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה ,הנדסת תוכנה והנדסת תעשיות מים.
במכללה מתקיימים לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במחלקות הבאות :ניהול תיירות ומלונאות ,תקשורת ,לימודי ארץ
ישראל ,לימודים רב תחומיים ,חינוך וקהילה ,מדעי ההתנהגות וניהול משאבי אנוש .כמו כן מתקיימות במכללה שתי
תכניות לימודים לתואר שני ) (M.Aהאחת בניהול תיירות ומלונאות והשנייה בלימודי ארץ ישראל.
לצד התארים האקדמיים ,פועלים במכללה בית ספר למכינות קדם אקדמיות ,לימודי תעודה ומסגרות לטיפוח מצוינות
בקרב בני נוער .המכללה עוברת תמורות אסטרטגיות רבות במטרה למצב ולשמר את מעמדה כמוסד אקדמי איכותי
ומוביל .במסגרת זו נעשים מאמצים רבים בזירה הבינלאומית לקשירת קשרים עם מוסדות בחו"ל ,מקודמים מהלכים
ארציים לשיתופי פעולה על בסיס אקדמי ושיתופי פעולה על בסיס מעטפת אקדמית ובראשם הקמת מרכז כנרת
לחדשנות ויזמות אשר מחבר את עולם האקדמיה לתעשיות השונות באופן המיטבי.
המכללה האקדמית כנרת הינה מוסד ציבורי ללא כוונת רווח )מלכ"ר( ,ככזאת היא פועלת לרווחת הסטודנטים ,לפיתוח
ולשכלול אמצעי ההוראה ,המחקר ,המעבדות והמצוינות.
לרשות הסטודנטים עומד סגל מרצים בעל מוניטין ,המשלב הוראה איכותית עם מעורבות בעולם העשייה והיישום.
קמפוס המכללה ,המבנים והמדשאות רחבות הידיים מותאמים לצרכי הסטודנטים של שנות ה 2000-ומהווים פנינה
אמיתית בליבו של העמק .בקמפוס תמצאו כיתות לימוד מאובזרות ,מעבדות מחקר ממוחשבות מובילות בתחומן ,ספריה
אקדמית מפוארת ומתקנים שונים לרווחת הסטודנט.
הסטודנט הבוחר להצטרף אלינו יזכה באתגר אינטלקטואלי ובחוויה כוללת ,המחברת בין האקדמיה והחברה הישראלית
על כל רבדיה .אנו רואים בסטודנטים שלנו את מוקד העשייה .נשקיע בכל סטודנט את המיטב ,כדי שיוכל להגשים
את הפוטנציאל הטמון בו .המכללה שמה לה למטרה להקנות לבוגריה השכלה מגוונת ומרחיבת אופקים בתחומי דעת
שונים וכן להקנות ערכים חברתיים ,לאומיים ואישיים.

אשמח לראותך בין הבוגרים המצוינים של המכללה.
בברכת הצלחה,
פרופ‘ שמעון גפשטיין,
נשיא המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

ידיעון האקדמית כנרת
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דבר המנכ"ל

מר מיקי לב

אני גאה ושמח לפתוח את ידיעון פתיחת שנת הלימודים.
המכללה האקדמית כנרת ממשיכה להתפתח אקדמית ופיזית גם יחד .פיתוח אשר מאפשר רבגוניות בתחומי הלימודים
אותם אנו מציעים לסטודנטים ,בתמהיל הסטודנטים שלנו ,במשימות וביעדים שלנו ,גיוון אמיתי בהלימה לדמותה של
מדינת ישראל בואך שנת .2019
זכיתי לעמוד בראש מבנה ארגוני מנהלי המשלים בהרמוניה את ליבת העשייה האקדמית במכללתנו.
בכל מחלקה תמצאו רכזות לימודים מחויבות אשר ילוו אתכם בכל מסעכם אל התואר ,את כיתות הלימוד והמבנים יטפחו
אנשי מחלקת לוגיסטיקה ,את המעטפת החברתית ולימודית יעניקו אנשי הדיקנט וכך הלאה לתוך קשת המחלקות
המנהליות הפועלות במכללה.
באמתחתנו תוכניות רבות לפיתוח הפיזי של הקמפוס לרווחת כלל משתמשיו .בין יתר הדברים יוכשרו חדרי מרצים וראשי
מחלקות ,נמשיך לטפח ולפתח את מעונות הסטודנטים המקסימים שלנו ,מוקמת קפיטריה בשרית לצד זו החלבית הפועלת
בקמפוס ותמשיך תנופת הפיתוח של מעבדות מחקר והוראה.
בתנופת הפיתוח המכללתית ניתן לראות גם התייחסות לפרויקטים רוחביים לדוגמא תשתיות ללימודים מקוונים אשר
יתפסו תאוצה בשנים הקרובות ,פיתוח מרכז כנרת לחדשנות ויזמות בתחום ה AGRO-TECH -אשר מחבר את האקדמיה
לתעשייה באזור ,תשתית לקידום ופיתוח קשרים בינלאומיים ותוכנית תקווה ישראלית באקדמיה הפועלת במכללה )לצד
כלל המוסדות האקדמיים בארץ( אשר מטרתה להציף לדיון ולפעולה את נושא הגיוון והייצוג של כלל המגדרים והמגזרים
בחברה הישראלית.
לכם הבאים לראשונה בשערי המכללה ברצוני לאחל הצלחה בדרככם ולאלו הממשיכים ,יישר כוח במעלה הדרך האקדמית
שלכם .אנא ראו בנו שותפים למסעכם ומצאו בנו דלת פתוחה ואזן קשבת.

אבקש לנצל את ההזדמנות ולאחל לכל באי המכללה שנה מוצלחת.
מי ייתן ונזכה להמשך עשייה ברוכה ,שגשוג ופריחה
בברכה
מיקי לב,
מנכ"ל המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
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מרכז ייעוץ אקדמי ,הרשמה ללימודים
ושכר לימוד
ייעוץ אקדמי
במכללה האקדמית כנרת פועל מרכז מידע ,ייעוץ והרשמה למתעניינים בלימודים.
המרכז מעניק ייעוץ אישי להתאמת מסלול הלימודים וליווי המועמדים לאורך כל תהליך ההרשמה.
המרכז פתוח בימים א’-ה’ בין השעות 20:00-8:30
לתיאום פגישת ייעוץ ניתן להתקשר 1.800.20.90.20
או לשלוח מיילinfo@kinneret.ac.il :
פרטים נוספים באתר המכללהwww.kinneret.ac.il :

שכר לימוד
גובה שכר הלימוד במכללה האקדמית כנרת זהה לשכ"ל באוניברסיטאות ויקבע בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידי
הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.
שנת לימודים ראשונה חינם ,על פי חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד  ,1994הזכאות להטבה הינה למשך
 5שנים מיום סיום שירות החובה/שרות לאומי ועל פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.
מדור שכר לימוד פתוח בימים א'-ה' בין השעות 12:00 - 8:30
מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות  14:30 - 13:30טל04.6653719/8 .
פרטים נוספים באתר המכללה.

ידיעון האקדמית כנרת

ביה"ס להנדסה ע"ש אחי רכוב
 B.Sc. //בהנדסת תוכנה
 B.Sc. //בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 B.Sc. //בהנדסת תעשיות מים
 B.Sc. //בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה
 B.Sc.* //בהנדסת אנרגיית גז ונפט

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
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דבר דיקן ביה"ס להנדסה ע"ש אחי רכוב

פרופ' אברהם שיצר
ביה"ס להנדסה במכללת כנרת מכשיר מהנדסים בתחומים מוגדרים עבור תעשיות העילית ) (high-techבישראל.
בנוסף לידע ,לתואר האקדמי ולמקצוע שביה"ס מקנה לסטודנטים במהלך לימודיהם ,ביה"ס תורם גם לפיתוח החברה
והמשק בישראל ,בדגש על אזורי הפריפריה בצפון .אין לי ספק כי תעשייה ברמה גבוהה מהווה מנוף וערובה לפיתוח
חברתי וכלכלי של האיזור כולו.
בביה"ס קיימות  5מחלקות ללימודי הנדסה ארבע-שנתיים המובילים לתואר אקדמי מוכר "בוגר במדעים": .B.Sc ,
 //הנדסת תוכנה
 //הנדסת תעשיות מים  -ייחודית בארץ
 //הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 //הנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה -ייחודית בארץ
 //הנדסת אנרגיית גז ונפט -ייחודית בארץ
כל אחת מתוכניות הלימוד כוללת בסיס איתן במדעי היסוד ,במדעים הנדסיים ובהתמחות מקצועית-הנדסית.
כל אלה מוקנים באמצעות קורסים ,תרגולים במעבדות ,בביצוע פרויקטים שנתיים וסיורים בתעשייה.
במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים גם לנושאים בתחומי הכלכלה ,הניהול ,החדשנות והיזמות.
הקשר עם התעשייה מהווה אחד מעמודי התווך של ביה"ס להנדסה .הקשר בא לידי ביטוי במגוון פעילויות:
סיורים בחברות תעשייתיות ומפעלים ,הרצאות אורח ,פרויקטים בהנחיית מומחים מהתעשייה ,קיום כנסים משותפים,
שיתוף מרצים בעלי ניסיון אקדמי ומעשי ובסיוע בהשגת עבודה של סטודנטים בתעשייה במהלך ולאחר סיום הלימודים.
ליד ביה"ס פועלת מועצה מייעצת אקדמית-תעשייתית ובה חברים מראשי המשק והתעשייה .המועצה מלווה את בית
הספר ואת תכניות הלימודים ומחזקת את קשרי ביה"ס עם התעשיות השונות.
בית הספר להנדסה מעמיד את הסטודנטים במרכז עשייתו .בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים ,מוקדשת תשומת לב
מלאה לכל סטודנט וסטודנטית ולבעיותיהם האישיות – האקדמיות ,הכלכליות והחברתיות.
אני מזמין אתכם להצטרף לבית הספר להנדסה וללמוד בו לקראת תואר אקדמי באחד ממקצועות ההנדסה שתבחרו.
מקצוע המהנדס יפתח עבורכם את הדלת לתעסוקה ולקריירה רבת עניין ,מאתגרת ,מגוונת ורבת שנים.
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תואר בוגר במדעים  B.Sc.בהנדסת תוכנה
B.Sc. in Software Engineering
התעשייה עתירת התוכנה בישראל גדלה בהתמדה ויחד עמה גדל והולך הצורך במהנדסי תוכנה מיומנים ומנוסים.
מהנדס תוכנה אינו רק ״תכנת״ העוסק בכתיבת תוכניות מחשב .הוא בעל ידע תיאורטי במדעי המחשב ובמדעי היסוד,
מצד אחד ,ובעל ידע פרקטי מקצועי בכל תהליכי מחזור החיים של פיתוח מערכות עתירות תוכנה .התמחותו כוללת
זיהוי צרכים ,גיבוש דרישות הלקוח והמשתמש ,ניתוח המערכת ותיכון הארכיטקטורה שלה ,תיכון הנדסי מפורט ,כתיבת
תוכניות ,אינטגרציה ,בדיקות ,הטמעה אצל הלקוח ועריכת שינויים ושדרוגים לאורך שנים רבות.
הסטודנטים במחלקה יכולים להתמקד באחד משני מסלולי התמחות עיקריים:
מדעי הנתונים ) / (Data Scienceזמן אמת ).(Real Time
בנוסף ,בוגרי התוכנית זכאים לתעודת ״מנתח מערכות מתמחה״ מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע.

מבנה תוכנית הלימוד
קורסי יסוד  -בעיקר מתמטיקה ופיסיקה ,הנותנים תשתית ידע יציבה וקבועה בזמן .חלק זה הוא נכס חשוב המהווה
בסיס לכל הכשרה הנדסית ,עם התאמות לפי הדרישות הספציפיות של כל מקצוע.
קורסי הנדסה בסיסיים  -המקנים ידע בסיסי רחב בדיסציפלינות השונות של הנדסת תוכנה ,עם נגיעה בתחומי
האלקטרוניקה הרלוונטיים ,ומכינים את הסטודנט לפעילות בכל ענף מקצועי בהנדסת תוכנה ,אליו הוא עשוי להגיע.
קורסי התמחות  -קורסי בחירה המאפשרים לסטודנטים להעמיק בנושאים בחזית הידע ,על פי נטייתם .כיום ממוקדים
קורסי הבחירה בשני כיווני התמחות עיקריים :זמן אמת ומערכות משובצות )(Real-time and Embedded Systems
ומדע-הנתונים ).(Data-science
פרויקט מסכם  -בו מתמודדים הסטודנטים עם פיתוח תוכנה מקורית בהיקף משמעותי ,הכולל את כל פעילויות ההגדרה,
הניתוח ,התוכן ,המימוש והבדיקות .הפרויקט מתבצע בחברה תעשייתי כגון :רפאל HP ,בהנחיה מקצועית של המפעל
והנחיה אקדמית של המכללה.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
תוכנית הלימודים במחלקה נותנת למהנדסים אפשרות להשתלב במהלך הקריירה המקצועית שלהם במגוון תחומים
יישומיים :ממערכות אלקטרו-אופטיות למערכות אלקטרו-מכאניות ,ממכשור רפואי למערכות לחימה ,ממערכות תקשורת
למערכות תחבורה ומתחומים מדעיים לעולם של תרבות הפנאי.
מהנדסי התוכנה הינם בעלי ידע רב-תחומי ויכולת התאמה והשתלבות בצוותים ובמערכות מורכבות .כתוצאה מכך
מגיעים רבים מהבוגרים לעיסוק רחב יותר כארכיטקטי תוכנה או כמהנדסי מערכות (Systems Engineers) .רבים
מהם מוצאים עצמם תוך זמן קצר בעמדות ניהול ,כראשי צוותים ,ראשי מחלקות ואף כמנהלים בכירים יותר.
בוגרי התוכנית יהיו מועמדים ראויים לכל משרה של מהנדס תוכנה בתעשייה הישראלית ,החל ממיזמי-הזנק )Start-
 (upsקטנים וכלה בענפי התעשייה הרבים והמגוונים במדינת ישראל.

ידיעון האקדמית כנרת
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תואר בוגר במדעים  B.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בעלת הסמכה קבועה מטעם המל"ג והתואר שלה מוכר לצורך רישום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים הן במדור אלקטרוניקה והן במדור מערכות הספק.
בשל מיעוטם של משאבי טבע בישראל ,יש חשיבות רבה לקיומם ולחיזוקם של תחומי ההי-טק לחוסנה ולצמיחתה
הכלכלית של המדינה .הנדסת חשמל ואלקטרוניקה מכילה מספר רב מאוד של עיסוקים הנדסיים מדעיים המקיפים
כמעט את כל תחומי התעשיה עתירת הידע :אלקטרוניקה ,מחשבים ,עיבוד אותות ותקשורת.
הנדסת חשמל מודרנית מקיפה מערכות חומרה ותוכנה המבוססות על התקנים אלקטרוניים ,אופטיים ,ביולוגיים
ואחרים ,ומיושמות בכל מגזרי החיים :מחקר ופיתוח ,תחומים מסחריים וצבאיים )מחשבים ,מכשור רפואי ,טלפונים
סלולרים ,מצלמות ,רובוטים ,לווינים ועוד(.
מסלולי הלימוד במחלקה מקנים לבוגר כלים המאפשרים לו להתמודד עם בעיות הנדסיות עכשיויות ועתידיות עם דגש
על התמחות בהתקנים אלקטרונים ,מחשוב ומערכות הספק .ההתמחות במסלול מערכות הספק מאפשרת לבוגרים
לעסוק בכל ההיבטים של יצירת חשמל כמקור אנרגיה עיקרי והובלתו לצרכני הקצה באופן יעיל ובטוח.
בשוק העבודה הישראלי ישנו מחסור מתמיד במהנדסי חשמל ואלקטרוניקה הגורם לביקוש מתמיד של בוגרי המחלקה.

מבנה תוכנית הלימוד
קורסי יסוד  -מקנים תשתית רקע רחבה מעמיקה במקצועות מדעיים עם דגש על מקצועות המתמטיקה והפיסיקה
לצורך הכשרה הנדסית טובה (לסטודנטים חסרי רקע מתאים לתחילת לימודי ההנדסה מציעה המכללה מכינה אשר
תכשיר אותם לרמה ההתחלתית הנדרשת(.
קורסי הנדסה בסיסיים  -מקנים ידע בסיסי רחב בתחומים השונים של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,ומכינים את
הסטודנט לפעילות בכל ענף מקצועי בהנדסת חשמל אליו הוא עשוי להגיע.
קורסי התמחות  -מקנים ידע מעמיק וכלים הנדסיים בנושאי התקנים ,מחשוב ומערכות הספק.
פרויקט מסכם  -פרויקט הנדסי שמטרתו לאפשר לסטודנט ליישם ולשכלל את הידע שרכש ואת הכישורים שפיתח לפתרון
בעיה הנדסית בצורה מודרכת ומונחית .הפרויקט מתבצע בדרך כלל בשיתוף התעשייה ועוסק בנושאים בחזית הטכנולוגיה.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
תוכנית הלימודים מאפשרת רישום בפנקס המהנדסים הן בתחום האלקטרוניקה והן בתחום מערכות הספק )אם נלמד
המסלול המתאים( ומטרתה להעמיד בוגרים בעלי ידע במקצועות היסוד בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובעלי מיומנות
לביצוע משימות תכנון מקצועי יישומי במגוון תחומים .בוגרי המחלקה יכולים להשתלב בתעשייה עתירת הידע )היי-טק(
במגוון תפקידים ,כאשר תחומי ההתמחות בתוכנית נותנים יתרון בתחומי תכנון החומרה והמחשוב ,אך ההכשרה הרחבה
מאפשרת השתלבות גם בתחומים אחרים בעולם החשמל והאלקטרוניקה .בנוסף ,ההתמחות במערכות הספק מאפשרת
לבוגרים להוציא רישיון חשמלאי-מהנדס מרשם המהנדסים ולעסוק בתכנון תשתיות חשמל בסדרי גודל רחבים.
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תואר בוגר במדעים  B.Sc.בהנדסת תעשיות מים
B.Sc. in Water Industries Engineering
המחסור במים הינו כבר מזמן בעיה כלל עולמית ,אשר עשויה להחריף עם התרבות האוכלוסייה ועלייה בצריכת המים ,עם
העלייה ברמת החיים מחד ועם השינויים באקלים העולמי מאידך .ישראל היא מדינה שבה בעיית המחסור במים ידועה
מזה שנים ,אך יש בה תרבות של התפתחות ,יזמות ויצירה .במשך שנים התפתחה במדינתנו תעשיית המים העוסקת בייצור
של מגוון מוצרים לשימוש בתחומים הרבים של סקטור המים ,ביניהם :הולכה ,השקיה ,בקרה ,טיפול באיכות המים ,טיפול
בשפכים ,מיחזור מים ,התפלת מים ועוד .תוכנית לימודי הנדסת תעשיות מים של מכללת כנרת מותאמת לצרכים הנוכחיים
והעתידיים של תעשיית המים הישראלית ,החותרת להרחיב את פעילותה בחו״ל תוך הבנת הצרכים השונים במדינות
המפותחות והמתפתחות ,ואשר עושה שימוש בניסיון שנצבר בישראל כמנוף לחדירה לשווקים העולמיים.

מבנה תוכנית הלימוד
קורסי יסוד  -בעיקר מתמטיקה ופיסיקה ,אך גם כימיה ומיקרוביולוגיה ,הנותנים תשתית ידע יציבה וקבועה בזמן .חלק זה
הוא נכס חשוב המהווה בסיס לכל הכשרה הנדסית ,עם התאמות לפי הדרישות הספציפיות של כל מקצוע.
קורסי הנדסה בסיסיים  -המקנים ידע בסיסי רחב בדיסציפלינות השונות המהוות את הבסיס ו/או המשיקות להנדסת
המים ,ומכינים את הסטודנט לפעילות בכל ענף מקצועי הקשור בתעשיית המים.
קורסי התמחות  -הכוללים נושאים העומדים והעשויים לעמוד במרכז עיסוקו של מהנדס בתעשיות המים ,כגון :מערכות
הולכת מים ושפכים ,הנדסת השקיה וניקוז ,טיפול במים ושפכים ,תהליכים ממברנליים לשיפור מי קולחין והתפלה,
מכשור ובקרה של מערכות מים ושפכים.
פרויקט מסכם  -בו מיישם הסטודנט את הידע שצבר במהלך הלימודים לפתרון בעיה הנדסית משמעותית .הפרוייקטים
מבוצעים בשתוף ומונחים ע״י מהנדסים בתעשיית המים ובחברות מובילות כמו מקורות ,עמיעד ,GES ,ברמד.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
תוכנית הלימודים במחלקה ללימודי הנדסת תעשיות מים נותנת למהנדסים ,בוגרי המכללה ,אפשרות להשתלב
בתעשיית המים המקומית בתפקידים של מהנדסי מפעל העוסקים ,בין השאר ,בתהליכי פיתוח ואינטגרציה של מוצרים
הקשורים בהנדסת מים ,יישום ושיווק של מוצרי התעשייה השונים בארץ ובעולם.
כמו כן מעניקה התוכנית ללימודי הנדסת תעשיות מים אפשרות שילוב בסקטור המים הישראלי במגוון רחב של תפקידים,
כמו :מהנדס מים בתאגידי המים ,מהנדסי תפעול של מתקני טיפול במים ושפכים ובמתקני התפלה וכן בתחומי הייזום,
התכנון והתפעול של פרויקטים בתחום הנדסת מים.
את בוגרי המחלקה ניתן למצוא במקורות התעסוקה המובילים במשק המים כמו רשות המים ,מקורות ,תאגידי מים
מובילים )מי אביבים ,מי רעננה ,מי נתניה( ,חברות הפעלה ואחזקת מתקנים ,חברות תעשיתיות מובילות )ברמד ,פלסאון,
עמיעד ,גולן ,נטפים ,נען-דן ג"ין( חברות פרוייקטים וטכנולוגיה  GES ,Fluence -ועוד.
בנוסף ,קיימת אפשרות לבוגרים להמשיך לתואר שני בהנדסה או מדעים .ואכן ,בוגרי מחלקה כבר השתלבו בלימודים
מתקדמים להנדסה בטכניון ,באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטה העברית ובתואר שני במדעים באוניברסיטת חיפה.

ידיעון האקדמית כנרת

המחלקה להנדסת תעשיות מים זכתה להסמכה קבועה להענקת תארים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
התואר המוענק במחלקה להנדסת תעשיות מים מוכר לצורך רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
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תואר בוגר במדעים  B.Sc.בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה**
B.Sc. in Quality and Reliability Engineering in the Electronics Industries
הנדסת איכות ואמינות עוסקת ביישום שיטות ועקרונות הנדסיים וניהוליים של שיפור ועמידה בצרכים שונים במגוון
תהליכים במשק ,בייצור ובשירות .מהנדס איכות ואמינות מקנה ליצרן ,ללקוח ולקהילה אמון בפעילויות ,במוצרים
ובשירותים של הארגון .הנדסת איכות מעורבת בפיתוח כל מוצר החל משלב תכנונו ופיתוחו ,רכישת חומרי הגלם ועד
משתמש הקצה לאורך כל שרשרת האספקה ,תוך שילוב ידע מתחומים רבים כגון האלקטרוניקה ,הציוד המכני ,החומרים,
התוכנה ,המידע ויחסי אנוש .תחום הנדסי זה מצריך ראייה מקצועית מערכתית ,רחבה ואינטגרטיבית וקשר הדוק עם
ספקים ,יצרנים ,צוותי פיתוח ,ההנהלה ,כל יחידות הארגון וכמובן הלקוחות ובעלי עניין אחרים .זאת כיוון שכולם בעלי
חשיבות מרובה לארגון.
תחום הנדסת איכות ואמינות מהווה נדבך חשוב ביותר בהתמודדות חברות ההיי-טק ,התעשייה המתוחכמת ,חברות
"סטרט-אפ" וחברות המשתמשות בטכנולוגיות מתקדמות אחרות ,עם התחרות העזה בשוק המודרני ובקרב על הלקוח.
על כן תפקיד מהנדס האיכות תופס מקום משמעותי מאד בארגונים רבים הזקוקים לו בשירותיהם.

מבנה תוכנית הלימוד
קורסי יסוד  -מועברים כבר משנה א‘  -מתמטיקה ופיסיקה ,החל ברמת מכינה ועד העמקה בתיאוריה וביישום מעבדתי.
הקורסים מהווים בסיס לכל הכשרה הנדסית ,עם התאמות לדרישות הספציפיות של הנדסת איכות ואמינות.
קורסי הנדסה בסיסיים  -מקנים ידע בסיסי רחב בדיסציפלינות ההנדסיות שעמן יפעל מהנדס איכות ואמינות :הנדסת
חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת חומרים ,הנדסת תוכנה ,הנדסת בטיחות ,הנדסת מדידות ,וכל אלה בשילוב פעילויות
בהנדסת איכות ואמינות שאליו הוא עשוי להגיע.
קורסי התמחות  -מעניקים ידע והבנה מעמיקים במערכות איכות ובמערכות משולבות :ניהול איכות; הנדסת איכות;
הנדסת אמינות ,תחזוקתיות וזמינות; סטטיסטיקה תעשייתית; בקרה סטטיסטית של תהליכים; איסוף מידע ,עיבודו
וניתוחו; תכן סטטיסטי של ניסויים; מערכות תקינה ורגולציה; ניתוח סיכונים; הקורסים נעים בסדרות מרמה בסיסית
לרמה מתקדמת עדכנית.
פרויקט מעשי מסכם  -בו הסטודנט עובר התנסות מעשית בארגון ייצור או שירות ומבצע מטלות רלוונטיות למקצוע
הנדסת איכות ואמינות ,כאלה שפותרות בעיות של תפקוד איכות בארגון או מטמיעות בו מערכות ושיטות חדשות לו.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
תוכנית הלימודים במחלקה מכשירה את הבוגר להקים ולתחזק מערכות ניהול איכות ,אמינות ובטיחות ,להשתלב בצוותי
פיתוח ,תכן ותכנון ,ייצור ,אספקה ותמיכה במוצרים .מהנדס איכות ואמינות מחבר את פעילויות הארגון תוך ראיה
מערכתית ,מתאם ,משפר ומייעל תהליכים ותקשורת ארגונית פנימית וחיצונית .הוא זה ששומר על עמידה בצורכיהם של
כל בעלי העניין :מהנדסי הפיתוח והתכנון ,הכלכלנים ,הרכש ,השיווק ,התחזוקה ,וכמובן עם ההנהלה ,גופי רגולציה בארץ
ומחוצה לה ,הלקוחות והחברה האנושית סביבם .פוטנציאל התעסוקה רחב  -אנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת של
מפעלים וחברות לקלוט מהנדסי איכות ואמינות בוגרי המכללה האקדמית כנרת.

ידיעון האקדמית כנרת
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המחלקה להנדסת איכות ואמינות בעלת הסמכה קבועה מטעם המל"ג והתואר מוכר לצורך רישום ברשם המהנדסים
והאדריכלים.
הנדסאים זכאים לקבל פטור מקורסים על פי הנחיות המל"ג ותקנותיה.
תוכנית לימודים אקדמית ייחודית בארץ ומותאמת לאנשים עובדים!
**מסלול מובנה לאנשים עובדים.
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תואר בוגר במדעים * B.Sc.בהנדסת אנרגיית גז ונפט
B.Sc. in Gas and Petroleum Energy Engineering
התפתחות התרבות והטכנולוגיה האנושית נסמכת על שימוש נרחב במשאבי אנרגיה טבעיים שצריכתם גדלה בד בבד
עם התרבות האוכלוסיה והעלייה ברמת החיים המתבטאת ,בין היתר ,בגידול בצריכת האנרגיה לנפש .השימוש המוגבר
במשאבי טבע חיוניים אלה ,שנאגרו במעבה האדמה משך מאות מיליוני שנים ,מביא להידלדלותם המהירה ומהווה אחד
הנושאים המרכזיים והמדאיגים ביותר בימינו .צמצום עתודות האנרגיה לא יאפשר המשך קיום והתפתחות הציביליזציה
הקיימת כיום .מקורות האנרגיה הקלסיים הנמצאים בשימוש נרחב כיום הם הדלקים הפוסיליים  -פחם ,נפט וגז .לפני
מספר עשרות שנים רווחה המחשבה שמקורות אנרגיה אלה עלולים להתכלות תוך זמן קצר יחסית .גילוי שדות גז ונפט
חדשים בשנים האחרונות ,מצביע על כך שגם אם כמויות האנרגיה הנוספות שהתגלו הן סופיות ,הן עדיין עשויות להספיק
לתקופה ארוכה .במקביל מתפתחת תעשייה לניצול משאבי אנרגיה שאינם מתכלים כמו שמש ,רוח וביו-דלקים ,המשמשים
היום כתוספות משלימות לדלקים הפוסיליים .התקדמות המחקר והפיתוח של נושאים אלה ואחרים ,יוכלו להבטיח את
המשך התפתחות האנושות לדורות הבאים.
מצב חדש זה ,ואיתו גילוי משאבי גז טבעי ניכרים בים התיכון ליד חופי ישראל ,יוצר אפשרויות תעסוקה חדשות ומגוונות בכל
ענפי ההנדסה הקשורים לטיפול באנרגיה ובגז .מדובר בעיקר בחברות שיעסקו בתכנון ,פיתוח ,פיקוח ,הקמה ותחזוקה
של מערכות ההובלה ,השאיבה ,הניזול ,החלוקה והאחסון של גז טבעי בישראל .לימודי התואר הראשון ) (B.Sc.בהנדסת
אנרגית גז ונפט במכללת כנרת ,הינם יחודיים בישראל .ארבע שנות הלימוד מותאמות לצרכים הנוכחיים והעתידיים של
תעשיית האנרגיה הישראלית בכלל והשימוש בגז טבעי ונפט בפרט .הלימודים מוכוונים להקנות הכשרה אקדמית רחבה
שעל בסיסה יוכלו הבוגרים להמשיך ולפתח את המיומנויות המקצועיות שלהם .התואר המוקנה במכללה מאפשר לבוגרים
לעסוק ולהתמחות גם בנושאי האנרגיה המתחדשים – ביניהם אנרגיית השמש ,אנרגיית הרוח ,ביו-דלקים וכל ענפי
התעשייה הפטרו-כימית ,בה הנפט הגולמי משמש כחומר גלם .בנוסף יכולים הבוגרים להמשיך בלימודים לקראת תארים
מתקדמים או גם לכוון עצמם למחקר בכל התחומים הנ"ל.

מבנה תוכנית הלימוד
קורסי יסוד  -כוללים בעיקר מתמטיקה ,פיסיקה ,כימיה ומדעי המחשב ,המקנים תשתית ידע רחבה ומעמיקה .חלק זה
מהווה תשתית חשובה לכל הכשרה הנדסית ,עם התאמות לפי הדרישות הספציפיות של כל מקצוע.
קורסי הנדסה בסיסיים  -כגון :מבוא לאנרגיה ,מבוא להנדסת חומרים ,מכניקת הזורמים ,מכניקת המוצקים ,מעבר חום
ומסה ומבוא לבקרה  -המקנים ידע בסיסי רחב בדיסציפלינות השונות המהוות את הבסיס ומשיקות להנדסת אנרגית גז
ונפט ,ומטרתן להכשיר את הסטודנט לפעילות בכל ענף מקצועי הקשור בתעשייה זו.
קורסי התמחות  -כגון :דלקים ותכונותיהם ,מתקני כוח וחום ,תהליכי הפרדה ,נפט גולמי ומוצריו ,ביו-דלקים ,אנרגיות
מתחדשות ,קדיחת בארות גז ונפט ואיכות הסביבה  -הכוללים נושאים העומדים במרכז עיסוקיו של מהנדס בתעשיות
אנרגית גז ונפט.
קורסי הרחבה  -כגון :אנרגיות מתחדשות ,סטטיסטיקה ואמינות ,אנרגיה וסביבה ,כלכלה למהנדסים ,כלכלת אנרגיה,
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תחיקה ,איכות ואמינות בהנדסת אנרגיה ,ולימודים כלליים.
מעבדות הוראה  -במהלך  4שנות הלימוד יבצעו הסטודנטים ניסויים בחמש מעבדות:
 //כימיה כללית ואורגנית  //פיסיקה  //תהליכי הפרדה  //הידרודינמיקה וגז דינמיקה  //סימולציה תהליכית
פרויקט מעשי מסכם  -בהנחיית אנשי מקצוע מהתעשייה בו מיישם הסטודנט את הידע שצבר במהלך הלימודים
לפתרון בעיה הנדסית משמעותית.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
תוכנית הלימודים במחלקה ללימודי הנדסת אנרגיית גז ונפט מקנה למהנדסים בוגרי המכללה ,אפשרויות לעסוק
במכלול הנושאים ההנדסיים של תעשיה זו .מדובר בעיקר בחברות שיעסקו בתכנון ,פיתוח ,פיקוח ,הקמה ותחזוקה של
מערכות ההובלה ,השאיבה ,החלוקה ,הניזול והאחסון של גז טבעי בישראל .בוגרי התוכנית יוכלו לעבוד גם בחברות
המפיקות גז ונפט .בנוסף ,יוכלו הבוגרים לעבוד כמהנדסים בחברות העוסקות בפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים וברי
קיימא ומקורות חילופיים )שמש ,רוח ,ביו-מסה וכו'( .הם יוכלו להשתלב גם בתעשייה הפטרו -כימית ובגופים ממשלתיים
המטפלים בנושאי סביבה הקשורים לאנרגיה.
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
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מובילים אותך לתעשיה!
בית הספר להנדסה במכללה האקדמית כנרת פותח בפניכם דלת
לעולם היזמות וההיי-טק באמצעות קשרים ענפים בתעשייה ,שיבטיחו
לכם אופק תעסוקתי לשנים רבות!
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ביה"ס למדעי החברה והרוח
תואר ראשון

תואר שני

 B.A. //בניהול תיירות ומלונאות

 M.A.* //בניהול תיירות ומלונאות

 B.A. //בתקשורת

 M.A.* //בלימודי ארץ ישראל

 B.A. //בלימודי ארץ ישראל
 B.A. //במדעי ההתנהגות
 B.A. //בחינוך וקהילה
 B.A.* //בניהול משאבי אנוש
 B.A. //בלימודים רב תחומיים
 B.A. //דו חוגי בתקשורת ובלימודים רב תחומיים
 B.A. //דו חוגי בלימודי ארץ ישראל ובלימודים רב תחומיים
 B.A. //דו חוגי בניהול תיירות ומלונאות ובלימודים רב תחומיים
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
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דבר דיקנית ביה"ס למדעי החברה והרוח

פרופ' סיביל היילברון
בית הספר למדעי החברה הרוח ממשיך ומתפתח לכיוונים חדשים ,תוך שהוא משתלב בסביבות הלאומיות והבינלאומיות
הדינאמיות והמשתנות .בראש ביה״ס שני חזונות :קידום מצוינות אקדמית ועידוד הנגישות לאקדמיה ,ובכך שילוב האג׳נדה
למתן השכלה גבוהה נאותה לכל המבקש זאת.
מחלקותיו השונות של ביה״ס עוסקות בשלל רבדים במדעי החברה ,תוך הסתכלות מפרספקטיבות מגוונות והסתכלות על
הכלל ועל הפרט.
מחלקת לימודי ארץ ישראל הינה היחידה בביה״ס לייצוג הומני ,תוך הסתכלות על הפרט מבחינה גאוגרפית שמפגישה את
הלומדים בה עם ההיבטים האקדמיים של הנוף האנושי ,ההיסטורי והגאוגרפי של ארץ ישראל.
אנו מכוונים להרחבת אופקי הסטודנטים ,על מנת לעורר חשיבה יצירתית וביקורתית ולעודד שילוב במרחב האזרחי.
אנו מאמינים באחריות חברתית ובכך מעודדים מעורבות ומחויבות על מנת לשפר את החברה למען כלל חבריה.
המכללה בכלל וביה״ס למדעי החברה והרוח בפרט נמצאים בקדמת הפרויקט מבית הנשיא ״תקווה ישראלית באקדמיה״,
ואנו גאים לקחת חלק בעיצוב אחד המקומות בהם נפגשים כלל פלחי האוכלוסייה הישראלית המורכבת ,המגוונת והעשירה.
בנוסף ,אנחנו מקדמים קשרים בינלאומיים הן באמצעות מסגרת תוכנית ארסמוס לחילופי סטודנטים עם סטודנטים מחוץ
לארץ והן באמצעות שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים שבהם מעורבים רבים מחברי הסגל האקדמי .אנחנו מנסים
להעניק לסטודנטים כלים ויכולות שיאפשרו להם להתחרות בשוק העבודה המאתגר של המאה ה  -21ולקדם מתודות לימוד
ולמידה מתאימות .״מרכז החדשנות״ שנוסד לאחרונה ,ושמטרתו לקדם יזמות וחדשנות כלכלית וחברתית ,הוא אחד הכלים
שבאמצעותם בית הספר משתלב ומתערב בסביבה המקומית.
בנימה זו ,אנו משלבים הענקת ידע אקדמי ברמה גבוהה ,מקדמים פילוסופיה פתוחה וסובלנית שמכבדת את כלל האנשים -
מרצה כסטודנט .כל זאת מתרחש על רקע נופיה הקסומים של ימת הכינרת .ביה״ס מציע לסטודנטים מסלולי למידה ייחודיים
וצוות מרצים מעולה המשלבים ידע אקדמי נרחב עם מעורבות וניסיון מעשי .אנו ,כחברה אקדמית ,מבטיחים לסטודנטים
בסיס אקדמי איתן למועמדות לתארים מתקדמים אצלנו ובאוניברסיטאות ומכללות שונות ,או לכניסה לשוק העבודה.
שבע מחלקות בבית הספר לתואר ראשון:
 //המחלקה לניהול תיירות ומלונאות  -הוותיקה במחלקות בית הספר ,המחלקה מכשירה את דור העתיד של המנהלים
ומקבלי ההחלטות בתחום התיירות והמלונאות בארץ ובעולם.
 //המחלקה לתקשורת -מחלקה אשר חושפת את הסטודנטים לעולמות הפרסום ,העיתונות ,הרדיו והניו מדיה.
 //המחלקה ללימודי ארץ ישראל  -מפגישה את הלומדים בה עם ההיבטים האקדמיים של הנוף האנושי ,ההיסטורי
והגאוגרפי של ארץ ישראל.
 //המחלקה למדעי התנהגות  -עוסקת בהיבטים האקדמיים והמעשיים של תחומי הפסיכולוגיה הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה.
 //המחלקה לחינוך וקהילה  -תוכנית ייחודית אשר שואפת לשלב את בוגריה בחינוך הבלתי פורמאלי.
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 //המחלקה לניהול משאבי אנוש  -הסטודנטים ירכשו ידע והבנה בתחומי הניהול ,הארגון והמשאב האנושי.
 //המחלקה ללימודים רב תחומיים  -חושפת את הלומדים בה לעולמות תוכן שונים ומגוונים ,תוך הקפדה על רמה אקדמית
גבוהה ואיכותית.
סטודנטים בעלי תנאי קבלה גבוהים יוכלו ללמוד  B.A.דו חוגי בשילוב מחלקות התמחותיות:
 B.A. //דו חוגי בתקשורת ובלימודים רב תחומיים
 B.A. //דו חוגי בלימודי ארץ ישראל ובלימודים רב תחומיים
 B.A. //דו חוגי בניהול תיירות ומלונאות ובלימודים רב תחומיים
שתי התוכניות לתואר שני בבית הספר:
 M.A. //בניהול תיירות ומלונאות
תוכנית המכינה את בוגריה להשתלב בתפקידי ניהול בכירים בענפי התיירות והמלונאות בישראל ובעולם.
 M.A. //בלימודי ארץ ישראל
התוכנית מקנה לסטודנטים תובנות עומק בחקר קורותיה של ארץ ישראל לאורך התקופות השונות.
אני גאה לשתף שהמחלקה לניהול תיירות ומלונאות והמחלקה לימודי ארץ ישראל פתחו תכניות  M.A.באוקטובר 2018
בשם הצוות האקדמי והאדמיניסטרטיבי של ביה״ס למדעי החברה ,אני מזמינה אתכם להצטרף לחברה האקדמית שלנו,
ומאחלת לכם בהצלחה!
פרופ׳ סיביל היילברון,
דיקנית ביה״ס למדעי החברה.
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 B.A.בניהול תיירות ומלונאות
B.A. in Tourism and Hotel Management
המחלקה לניהול תיירות ומלונאות מכשירה את דור העתיד של המנהלים ,המתכננים ומקבלי ההחלטות בתעשיית התיירות
בישראל .תוכנית הלימודים מקנה לסטודנטים הלומדים בה ידע והבנה ,כלי ניתוח יישומיים ומיומנויות לניהול ביניים וניהול
על בתיירות ובמלונאות .התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם גורמי תיירות חשובים במדינה כמו משרד התיירות ,התאחדות
המלונות ,איגוד מנהלי בתי המלון ,לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל ,עמותות תיירות ורשות הטבע והגנים .תוכנית
הלימודים משלבת תכנים מתחומים מגוונים כמו :תיירות ,מלונאות ,שיווק תיירות וניו מדיה ,קולינריה ,תעופה ונסיעות.

מבנה תוכנית הלימוד
התוכנית בנויה מ 120-נ״ז )כ 20-נ״ז לסמסטר( ובסה״כ  3שנים ,וכן  504שעות של עבודה מעשית באתרי תיירות ובבתי
מלון .תוכנית הלימודים כוללת:
 //ליבה מרכזית של קורסי חובה.
 //מגוון קורסי בחירה המתמקדים בתכנון וניהול תיירות ובניהול מלונות.
 //התמחות מעשית מודרכת בתיירות או במלונאות כולל תכניות עתודה לניהול בתעשייה.
 //הלימודים מתקיימים בצורה מגוונת :הרצאות בארץ ובחו״ל של חומר תיאורטי ,שיעורי תרגול בקורסי יסוד ,פורום
הרצאות מומחים בתיירות ,סדנאות לתרגול סימולטיבי של החומר ,כתיבת עבודות להגשה וסיורים מקצועיים להכרת
אתרי התיירות והמלונות.
 //סיורים ,ימי עיון וכנסים  -במחלקה מתקיימים סיורים במגוון אתרי תיירות ומלונות באזורים שונים וכן שייט לימודי
לאיי הים התיכון בשנה השלישית  -בהתאם לקורסים הנלמדים .כמו כן ,מתקיימים ימי עיון וכנסים בהשתתפות אנשי
מפתח מהאקדמיה ומתעשיית התיירות והמלונות בארץ ובעולם.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
הלימודים במכללה הנמצאת בלב אזור תיירותי חשוב ,מאפשרים לסטודנטים להתחיל לעבוד בתיירות ובמלונות כבר
בתקופת הלימודים .הקשר הטוב של המחלקה עם אתרי התיירות והמלונות באזור ,מסייעים לסטודנטים למצוא מקומות
עבודה במהלך התואר .בנוסף ,כבר במהלך הלימודים צוברים הסטודנטים ניסיון בזכות ביצוע ההתמחות המעשית
המודרכת .רבים מבוגרי המחלקה מועסקים בתפקידי ניהול ביניים וניהול בכיר בתעשיית התיירות והמלונאות :מנהלים
ועובדים באטרקציות ובאתרי תיירות ,בתפעול ובשיווק תיירות וניו מדיה ,בחברות נסיעות ותעופה; מנהלים ועובדים במגזר
הציבורי ,בעמותות תיירות ושלטון אזורי ,מנהלי מלונות ,מנהלי מחלקות ואגפים במלונות וברשתות מלונאיות .בנוסף,
בוגרים רבים ממשיכים לתארים מתקדמים )תואר שני ודוקטורט( .השילוב בין מצוינות אקדמית ,סגל מרצים מעולה ,חיבור
לתעשיית התיירות והמלונאות ותוכנית לימודים מרתקת ומאתגרת הנלמדת באווירה נעימה ותומכת עם נוף הכנרת,
הגולן והגליל סביב ,הופכים את הלימודים במחלקה לניהול תיירות ומלונאות לחוויה ייחודית ,יישומית ויוקרתית.
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* M.A.בניהול תיירות ומלונאות
M.A. in Tourism and Hotel Management
התוכנית לתואר שני של המחלקה לניהול תיירות ומלונאות מכינה את בוגריה להשתלב בתפקידי ניהול בכירים בענפי
התיירות והמלונאות בישראל ובעולם .ההתפתחות המואצת של הענף יוצרת ביקושים גוברים למנהלי על בעלי כישורים
ומיומנויות גלובליות .תוכנית הלימודים מקנה לסטודנטים הלומדים בה ידע והבנה ,כלי ניתוח יישומיים ומתודולוגיות
של חקר ולמידה עצמית .נושאי הלימוד העיקריים :ניהול תיירות ומלונאות במרחב הגלובלי; אסטרטגיות ניהול מערכות
מורכבות בתחום; עקרונות בכלכלה ומימון של עסקים תיירותיים ושיווק בין לאומי ודיגיטלי בתיירות ומלונאות.

מבנה תוכנית הלימוד
התוכנית הינה בין לאומית בשפה האנגלית ,בנויה מ 40 -נ"ז )כ 10-נ"ז לסמסטר( במסגרת של יום מלא בשבוע במשך
שנתיים אקדמיות או של יומיים מלאים בשבוע במשך שנה אקדמית אחת )לא כולל קורסי השלמה( .בשנה אקדמית שני
סמסטרים ,התוכנית הינה ללא תזה ,אך נדרש מהסטודנטים לבצע פרויקט גמר.
תוכנית הלימודים כוללת:
 //ליבה מרכזית של קורסי חובה וסמינרים
 //קורסי בחירה המתמקדים בניהול על גלובלי של תיירות ובניהול מלונות
 //פרויקט גמר :ניהול אסטרטגי בתיירות ומלונאות

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
תוכנית הלימודים המרתקת במחלקה מובילה בתחומה ובעלת וותק ופעילות אקדמית של למעלה מ 20-שנה אשר
מאות מבוגריה משמשים בתפקדי ניהול בתעשיית התיירות והמלונאות ,מאפשרת לבוגריה להתקדם בקריירה לתפקידי
על בעלי זיקה גלובלית כמו רשתות בתי מלון וחברות תיירות בינלאומיות .ניהול התיירות כענף כלכלי ,דורש מעבר
לרמת הניהול השוטף ,הבנה בתהליכים מורכבים ובאסטרטגיות ניהול במרחב הגלובאלי )כולל השפעות הגלובליזציה
והגלוקליזציה על כלכלת התיירות( ובתנאי אי-ודאות .לשם כך יש צורך בהכשרת מנהלים בכירים המצוידים בכלי מחקר
וניהול מתקדמים .מכלול הנושאים הנלמדים יאפשר לבוגרי התוכנית הבנה עמוקה של התהליכים המשפיעים על תכנון,
פיתוח וניהול תיירות בסביבה גלובאלית ויאפשר ליישם את הידע בניהול הדורש ראייה אסטרטגית ארוכת טווח בכל ענפי
התיירות והמלונאות ובתהליכי קבלת החלטות ברשויות האזוריות והלאומיות.
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

24

 B.A.בתקשורת
התמקדות בפרסום ,שיווק ,יח"צ ומדיה חברתית  //התמקדות בטלוויזיה ומדיה דיגיטלית
המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית כנרת מציעה תוכנית לימודים המדגישה מצוינות אקדמית לצד לימודיים מעשיים
התואמים את תעשיית התקשורת העכשיות והעתידית .הלימודים מתקיימים תוך ליווי אישי בכל תחום ,עיוני ,מקצועי ואנושי.
הלימודים במכללת כנרת מבטיחים אוירה סטודנטיאלית קסומה ,ססגונית ומיוחדת בקמפוס מדהים שממוקם על שפת
הכנרת.
המחלקה מכשירה אנשי תקשורת לעידן החדש הדורש יכולות השתלבות בעשייה מקצועית בעולם אתגרי משתנה ,עולם
של טכנולוגיות מהפכניות חדשות ,עולם של תקשורת ,יזמות וחדשנות של המאה ה.21 -
במהלך הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בתקשורת הסטודנטים שלנו יוכשרו לרמת תפקוד גבוהה במערכות העבודה
והעשייה התקשורתית .לסטודנטים יוענק "ארגז כלים" מעשיים לצד לימודים עיוניים ופיתוח יכולות אקדמיות להבנת
המציאות המורכבת והמתפתחת של התקשורת בארץ ובעולם והשתלבות בארגוני תקשורת .כמו כן ,הלימודים מאפשרים
לבוגרים המעוניינים בכך להתקבל ללימודים מתקדמים במוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.
סגל המרצים במחלקה לתקשורת כולל מרצים מובילים באקדמיה ומומחי תקשורת מלב העשייה העוסקים גם בהוראה
במחקר אקדמי וביצירה בתעשיית התקשורת .השילוב בין מצוינות אקדמית ,סגל מרצים מעולה ותוכנית לימודים מאתגרת
הנלמדת בסביבה תומכת הופכים את הלימודים במחלקה לתקשורת שבמכללה האקדמית כנרת לחוויה ייחודית ויישומית.

מבנה תוכנית הלימוד
התוכנית מקנה  120נק"ז על פני  6סמסטרים במהלך  3שנים וכוללת:
 //ליבה מרכזית של קורסי חובה עיוניים
 //מגוון רחב של קורסים וסדנאות בתחומי התקשורת למיניהם
 //התנסות מעשית מודרכת במגוון ארגוני תקשורת
 //סיורים מקצועיים ,ימי עיון וכנסים,
 //פרויקטים ,שיתופי פעולה ומפגשים עם גורמים ואנשי מקצוע מתעשיית התקשורת
בשלוש שנות לימודים לתואר ראשון מקבלים הסטודנטים שלנו כלים שמסייעים להצלחה והשתלבות במערכות תעסוקה
בעולמות תוכן ומדיה שונים כמו האינטרנט ורשתות חברתיות ,עיתונות ,רדיו ,פרסום ,ניו מדיה ,יחסי ציבור ודוברות,
סייבר ומרחב מקוון ,שיווק ,מיתוג ,בימוי ,עריכה והפקות למיניהן בעולם ציבורי ,עסקי ופרטי.
אנחנו מאמינים שאנשי התקשורת החדשים חייבים לדעת לכתוב לצלם ולערוך ידיעות חדשותיות וכתבות ,קמפיינים
סרטי פרסום ותכניות מגוונות למדיה השונים כולל מדיה חברתית ומדיה דיגיטלית.
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כיווני התפתחות וקידום מקצועי
התואר הראשון בתקשורת מכשיר את הסטודנטים לעבודה בתחום המסחרי ובתחום הציבורי כמו גם במגוון רחב של
תעשיות שונות ואחרות ,מוסדות וארגונים .כחלק מדרישות תואר ראשון בתקשורת נדרשים הסטודנטים גם לקיים 100
שעות אפקטיביות של התנסות מעשית בתעשיית התקשורת ובארגונים הקשורים לתעשייה זו.
ההכוונה ,הלווי והנחיית ההתמחות מקנים לסטודנטים חלון הזדמנויות אופציונאלי להשתלבות במרחב התעסוקה
ובמגוון התחומים השונים באזור ,בארץ ובעולם .כמו כן יש הכנה לסטודנטים בוגרים מהמחלקה ללימודי תקשורת
להמשיך את לימודיהם לתואר שני ודוקטורט במוסדות אוניברסיטאיים ובמכללות מורשות להענקת תארים מתקדמים.
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 B.A.בלימודי ארץ ישראל
B.A. in Land of Israel Studies
תוכנית הלימודים בלימודי ארץ-ישראל במכללת כנרת ,מפגישה את הלומדים בה עם נופה האנושי והפיזי של הארץ,
לתקופותיה ולאזוריה .זאת ,תוך הכרות עם מגוון תחומי מחקר רלוונטיים ,ובהם :ארכיאולוגיה ,היסטוריה ,גיאוגרפיה,
סביבה ,תרבות ,דת ,זיכרון פוליטיקה ועוד .תוכנית הלימודים ,המתבצעים באווירה חברתית וערכית ייחודית ,משלבת בין
הוראה בכיתות לבין סיורים לימודיים והוראת שטח ,קמפוסים מחקריים בכל רחבי הארץ ,השתתפות פעילה בחפירות
ארכיאולוגיות ובסקרים ארכיאולוגים ,ביקורים בארכיונים ומוזיאונים מגוונים ,ועוד.
לצד הלימודים לתואר האקדמי ,מתקיים במכללה קורס מורי דרך של משרד התיירות ,שאותו ניתן לתאם עם מערכת השעות
של תוכנית הלימודים האקדמית במחלקה .סטודנטים הלומדים בשתי המסגרות גם יחד ,זוכים לנקודות זיכוי אקדמיות ומלגות
עידוד ,המקלים עליהם את הלימודים לתואר .מבנה תוכנית הלימודים מותאם לדרישות הקבלה ללימודי תואר שני בלימודי ארץ
ישראל ,הן במכללת כנרת והן במוסדות האקדמיים האחרים .כן מספקת התוכנית בסיס ידע רחב ומתאים לסטודנטים שיהיו
מעוניינים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בתחומים משיקים ,במגוון המוסדות להשכלה הגבוהה.

מבנה תוכנית הלימוד
התוכנית כוללת  120נ"ז אקדמיות ,ופרושה על פני  3שנים ו 6-סמסטרים )כ 20-נ"ז בכל סמסטר( .כלל הלימודים
מחולקים לשלוש חטיבות התמחות נושאיות:
 //אדם ועבר :ההיסטוריה והארכיאולוגיה של ארץ ישראל בעת העתיקה
 //אדם ונוף :טבעה ונופיה של ארץ ישראל לאורך התקופות השונות
 //אדם ומדינה :התיישבות ,חברה ,תרבות ומדינה בארץ ישראל בעת החדשה.
בשנה הראשונה לומדים הסטודנטים בעיקר את קורסי היסוד והמבוא בתחומים השונים .אלו מקנים להם הכרות בסיסית
עם התקופות ההיסטוריות השונות בקורות הארץ ,כמו גם עם שיטות ההוראה והמחקר במחלקה.
החל בשנה השנייה בוחרים הסטודנטים שתי חטיבות לימודים ראשיות ,שבכל אחת מהן ישתתפו בקורסי בחירה בהיקף של
 20נ"ז .בחטיבה השלישית ישתתפו הסטודנטים בקורסי בחירה בהיקף של  12נ"ז .נוסף על כך משתתפים הסטודנטים
בשלושה קורסים רגיונליים ,בשני קמפוסים מחקרים ובשני סמינריונים.
נוסף על תוכנית הלימודים במחלקה ,מחויבים הסטודנטים ב 4-נ"ז במסגרת קורסי בחירה כלליים )או פרוייקטים
התנדבותיים( במחלקות אחרות במכללה.

השמה בתעסוקה והתפתחות מקצועית
לבוגרי המחלקה ללימודי ארץ ישראל קיימות מגוון אפשרויות להשתלבות מקצועית בעולם המחקר ,בעבודה בתחומי המורשת,
המוזיאונים ,הסביבה והאקולוגיה; ברשויות שמירת טבע ,נוף ומורשת; במשרדי הממשלה העוסקים בתכנון ובפיתוח; וכן
בהוראה ובהדרכת שטח במגוון מוסדות ומסגרות :בתי ספר שדה ,מדרשות ,חברות טיולים והדרכה ועוד .תלמידים שסיימו
בהצלחה גם את קורס מורי הדרך יזכו לרישיון מורה דרך מטעם משרד התיירות .בוגרי המחלקה אף יוכלו להמשיך ללימודים
לתואר שני ,במכללה או במוסדות אחרים ,הן במחלקה ללימודי ארץ ישראל והן במחלקות משיקות.
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* M.A.בלימודי ארץ ישראל
M.A. in Land of Israel Studies
התוכנית לתואר שני בלימודי ארץ-ישראל במכללת כנרת ,מקנה לתלמידים תובנות עומק בחקר קורותיה של ארץ ישראל
לאורך התקופות השונות ,כמו גם כלים לימודיים מתקדמים ,שיסייעו להם ביצירת מחקר אקדמי ויישומי בתחום נופי
התרבות והחברה בארץ-ישראל ,בעת העתיקה ובעת החדשה .כן מעשירה התוכנית את ידיעותיהם ותחומי עיסוקם
של מורים ,מורי דרך ,מדריכים בגופי הטבע והסביבה ובתחומי התרבות החומרית של הארץ ,ואת העמקת ההיכרות
של העוסקים בתחומים אלו עם השפעתו של האדם על נופה הפיזי ,היישובי והתרבותי של הארץ .כל אלו ,תוך הענקת
היכולת לנתח לעומק תהליכים היסטוריים ,פיזיים ותרבותיים המתרחשים בארץ לאורך הדורות ,והנחלת ידע וכלים
מתאימים לנושאי ההוראה וההדרכה .הכלים הנרכשים במהלך הלימודים ,מאפשרים לבוגרי התוכנית להמשיך אם ירצו
גם בעבודה מחקרית ,במסגרת לימודי התואר השלישי באוניברסיטאות המחקר.

מבנה תוכנית הלימוד
התוכנית כוללת  40נ"ז אקדמיות ,הפרושות על פני שתי שנות לימודים )ארבעה סמסטרים בסה"כ(.
במסגרת התוכנית תוצענה שתי מגמות התמחות נושאיות :נופי תרבות וחברה בעת העתיקה ,ונופי תרבות וחברה
בעת החדשה.
כל סטודנט יבחר בחטיבת התמחות נושאית אחת ,שלה יוקדש חלק ניכר מתוכנית הלימודים שלו.
במהלך לימודיהם משתתפים הסטודנטים בשלושה קמפוסים מחקריים )שניים מהם בחטיבת ההתמחות הראשית
שבחרו( ובתשעה קורסי בחירה בנושאים מגוונים )שישה בחטיבה הראשית ,ושלושה בחטיבה המשנית( .הסטודנטים אף
כותבים שתי עבודות סמינריוניות בחטיבה הראשית שבה בחרו ,ועבודה אחת בחטיבה המשנית .בקמפוסים המחקריים
ובקורסי הבחירה יחויבו הסטודנטים במחקר פעיל או במטלות סיום אחרות ,כמפורט בתוכנית הקורסים השונים .פרט
לכך משתתפים כלל הסטודנטים בסמינר המחלקתי ,שבו ייחשפו לשיטות ההוראה ,לתחומי המחקר ולחידושים שונים,
משולחנם של מרצי המחלקה ושל מרצים אורחים.
עם תום הסמסטר האחרון ללימודיהם ,ייבחנו הסטודנטים בבחינת גמר ,המוקדשת לנושאים שונים שבהם עסקו במהלך
לימודיהם ,ואשר נבדקת בידי מורי התוכנית .ציון הבחינה יהווה  18%מהציון הסופי של התואר.

השמה בתעסוקה והתפתחות מקצועית
לבוגרי התוכנית תינתן האפשרות להשתלבות בתפקידי מפתח מובילים במגוון גופי תוכן ,הדרכה ותכנון ,העוסקים בתחומי
המורשת ,המוזיאולוגיה ,השימור ,הסביבה ,המחקר ,ההדרכה ,כמו גם עולם החינוך הסביבתי ,הקהילתי וההיסטורי.
בוגרי המחלקה אף יוכלו להמשיך את לימודיהם ואת עיסוקם המחקרי ,אם ירצו בכך ,במסגרת לימודים לתואר שלישי
)דוקטורט( באוניברסיטאות המחקר ברחבי הארץ.
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
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 B.A.במדעי ההתנהגות
B.A. in Behavioral Sciences
התואר מספק התבוננות מורכבת באדם  -כפרט ,כחלק מחברה וכחלק מתרבות .לשם כך בתואר נלמד ההיבט
הפסיכולוגי ,הסוציולוגי והאנתרופולוגי .סטודנטים הלומדים תואר ראשון במדעי ההתנהגות במכללה האקדמית כנרת
לומדים על התנהגות האדם ,המניעים לה ותוצאותיה .זאת תוך התבוננות ביקורתית ומעמיקה בגישות שונות ,תיאוריות
שונות וממצאים מחקריים .הסטודנטים בתואר לומדים לשאול ,לחקור וליישם .כמו כן ,במסגרת התואר מוצעים קורסים
חווייתיים המפגישים עם העצמי ,עם שאלות בנוגע לסביבה בה אנו חיים וכיצד ניתן לבצע שינוי חברתי בפועל.

מבנה תוכנית הלימוד
התוכנית בנויה מ 120-נ״ז ,בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה .התוכנית מורכבת מקורסי מבוא )כמו :מבוא
לפסיכולוגיה ,מבוא לסוציולוגיה ,מבוא לאנתרופולוגיה( ,קורסי מתודולוגיה )כמו :שיטות מחקר כמותיות ,שיטות מחקר
איכותניות( ,סמינרים ,קורסי בחירה ,פרקטיקום )עבודה מעשית( .הקורסים בתואר מספקים הכרות עם גישות טיפוליות
שונות כמו :ניתוח התנהגות ,פסיכולוגיה קוגניטיבית .בנוסף בתואר ישנה העמקה בהיבטים ביולוגיים ואישיותיים להסבר
התנהגות האדם .הקורסים בתואר מספקים למידה על ילדים ,נוער ובוגרים; אוכלוסיות בסיכון ,תרבויות שונות והבדלי
מגדר .הקורסים בתואר עונים על הדרישות להמשך לימודים בפסיכולוגיה .יש לציין כי מעבר לתוכנית הלימודים ,מוצע
לסטודנטים מגוון סדנאות והרצאות העשרה כדי לציידם בכלים מקצועיים להתפתחות אישית ומקצועית.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
בוגרי המחלקה למדעי ההתנהגות ממשיכים ללמוד בתארים שונים )בארץ ובעולם( בתחומים המשיקים למדעי
ההתנהגות .לימודי המשך )תואר שני ,הסמכה ,תעודה( נפוצים בקרב הסטודנטים המסיימים תואר ראשון במדעי
ההתנהגות הם  -פסיכולוגיה חינוכית ,פסיכולוגיה מחקרית ,תרפיה ,ייעוץ חינוכי ,ניתוח התנהגות ,משאבי אנוש ,עבודה
סוציאלית ,סיעוד ,חינוך מיוחד ,וייעוץ ארגוני .תעסוקה לבוגרי המחלקה כוללת :מנהלי כוח אדם ,עבודה עם נוער,
הוסטלים ,הדרכה ,חיזוק של אוכלוסיות חלשות וחינוך מבוגרים ,וכן השתלבות במוסדות הרווחה :בתי חולים ,בתי כלא,
ומוסדות שיקום נוספים .יש לציין כי במהלך התואר ,הסטודנטים במחלקה פוגשים בארגונים ,עמותות ,ומוסדות שונים
המספקים הזדמנות להתנדבות ,היכרות ותעסוקה.

ידיעון האקדמית כנרת
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 B.A.בלימודים רב תחומיים
B.A. in Interdisciplinary Studies
מטרת הלימודים הרב תחומיים הינה הקניית ידע נרחב ,מעמיק ומעשי בתחומי דעת שונים ומגוונים .לספק לסטודנטים
כלים להתמודד עם האתגרים של המאה .21
צרכי האזור והמשק הישראלי מורכבים ,לכן תוכנית הלימודים של המחלקה משלבת תכנים אקדמיים עם אוריינטציה יישומית
הנוגעת במעגלי החברה הישראלית על שלל גווניה ,בכך למעשה היא תוכנית המותאמת למציאות העכשווית .התוכנית
מכשירה את הסטודנטים להיות בעלי הבנה ארגונית ,מערכתית וחברתית עמוקה יותר .בשנה הראשונה יכירו הסטודנטים
תחומי ידע רחבים ובכך יקבלו בסיס השכלתי המאפשר בחירה מושכלת של תחומי העניין .בכוונת המחלקה להכשיר את
הבוגרים להשתלב בהצלחה בשוק העבודה בישראל.

מבנה תוכנית הלימוד
במחלקה הרב תחומית סטודנטים יבחרו בהתאם לתחום העניין שלהם ארבע מתוך שש חטיבות .כל חטיבה מורכבת
מקורסים תיאורטיים ומעשיים ,חלקם קורסי חובה וחלקם קורסי בחירה .מתוך ארבע חטיבות הבחירה יעמיק הסטודנט
ויבצע עבודות מחקר )סמינריונים( בשתי החטיבות בהם ירחיב את הידע הנרכש בצורה משמעותית .שש חטיבות
הבחירה הינן:
 //כלכלה  //ארגון ומשאבי אנוש  //חינוך ומשפחה  //פסיכולוגיה  //קרימינולוגיה  //לימודי ישראל
סטודנטים בעלי תנאי קבלה גבוהים יוכלו ללמוד  B.A.דו חוגי בשילוב מחלקות התמחותיות:
 B.A.דו חוגי בתקשורת ובלימודים רב תחומיים
 B.A.דו חוגי בלימודי ארץ ישראל ובלימודים רב תחומיים
 B.A.דו חוגי בניהול תיירות ומלונאות ובלימודים רב תחומיים
סגל המרצים הנו סגל הוראה מהטובים באקדמיה בכלל ובמכללה בפרט ,מרצים בעלי ניסיון הן בתחום האקדמי והן
בתחום המעשי.
התואר יעניק לבוגריו אפשרויות תעסוקה שונות ומגוונות ,החל מהתחום הכלכלי פיננסי:
בנקים ,חברות העוסקות בייעוץ השקעות ועוד .וכלה בתחומים הארגוניים-חברתיים :חינוך בלתי פורמלי ,יזמות חברתית,
מתנ"סים ,משאבי אנוש ,ניהול על שלל גווניו ועוד.
תוכנית הלימודים מאפשרת את התאמת מערכת השעות וימיי הלימוד לאנשים עובדים .בנוסף ,יוכלו בוגרי התוכנית
המצטיינים להשתלב לאחר מכן בתארים מתקדמים.
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 B.A.בחינוך וקהילה
B.A. in Education and Community
עולם החינוך עובר בעשורים האחרונים שינויים בקצב ועומק שלא היו כדוגמתם בעבר .השינויים הכוללים חשיבה
מחודשת על תפקידו של החינוך בעולם משתנה ,זיהוי ופיתוח היכולות החשובות להצלחה ורווחה אישית במאה ה
 , 21ושילוב דרכי הוראה ,הדרכה והערכה רלוונטים ,מגוונים ועדכניים .במקביל מתעצם מקומן של קהילות מקומיות
והחינוך החברתי בשדה החינוך .המחלקה לחינוך וקהילה מכשירה את דור העתיד של אנשי החינוך אשר יובילו חינוך
משמעותי ,יעזרו לילדים נוער ומבוגרים לממש את הפוטנציאל שלהם ויקחו חלק בעיצובם של הדורות הבאים ובעיצוב
העתיד של כולנו .
מתוך ראיה זו נבנתה תוכנית לימודים פורצת דרך אשר משלבת בין הכשרה פורמלית בחינוך להיבטים בלתי פורמליים
ומרתקים של חינוך בקהילה וניהול קהילות .תוכנית הלימודים עשירה ורחבה ומשלבת בין תאורייה לשטח ,התפתחות
מקצועית ,אקדמית ואישית .הלמידה נעשית באופן חווייתי ובמתודולוגיות חדשניות על ידי מרצים מקצועיים בעלי ידע
אקדמי רחב וניסיון מעשי רב בשטח ובנויה על יסודות של סביבה לימודית תומכת ,כזו אשר תהווה עבורכם את הבית
האקדמי לשנים הבאות.

מבנה תוכנית הלימוד
התוכנית בנויה ב  120נ"ז המתפרסות על פני  6סמסטרים ולאורך  3שנים .התוכנית כוללת:
 //לימודי תשתית ,כגון :מבוא לסוציולוגיה ,מבוא לפסיכולוגיה חברתית ,גישות פילוסופיות לחינוך ,מערכת החינוך
בישראל ,דרכים ותוכניות בהוראה ובחינוך ,משפחה וחינוך ,חינוך ופוליטיקה ,היבטים מגדריים בחינוך.
 //לימודי חובה ייעודיים ,כגון :יחסי גומלין ,קהילה ,מסגרת חינוכית ומשפחה ,חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי,
אתיקה ואחריות חברתית בחינוך ,סולידריות בקהילה הטרוגנית ,חינוך לאזרחות דמוקרטית ,מנהיגות וקהילה בחינוך.
 //הרחבות יישומיות הכוללות התנסות בתחומים כגון :שדה החינוך והקהילה ,הדרכת ילדים ונוער ,פיתוח תוכניות
הדרכה ,תרבויות ותנועות נוער ,שילוב האחר בקהילה ,נשירה ,שוליות ,גורמי סיכון ועבריינות בקרב נוער ,ניהול
פרויקטים חברתיים בקהילה ,מגזר שלישי ועמותות בקהילה ,אינטליגנציה רגשית בחינוך ,חינוך סביבתי ,תקשורת
בקהילה .ההרחבות כוללות מפגש בלתי אמצעי עם נושאי תפקיד בחינוך הבלתי-פורמאלי והקהילות וחשיפה
לנקודות המבט של האנשים הפעילים בתחומים בשטח.
 //מבחר מגוון של קורסי בחירה מרתקים.
 //התנסות מעשית בשדה ,סדנאות העשרה ומעורבות חברתית.
 //פיתוח יכולות המאה ה.21-

ידיעון האקדמית כנרת
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מסלולי קריירה
הלימודים במחלקה מאפשרים פיתוח של קריירה חינוכית מגוונת .בוגרי המחלקה יכולים השתלב במערכות חינוך
פורמליות ובלתי פורמליות במגוון תפקידים ביניהם הדרכה של ילדים ובני נוער בחינוך החברתי ,תפקידים במנהלי
החינוך והתרבות הקהילתיים ,במתנ"סים ,בעמותות הפועלות במגזרי החינוך ,החברה והתרבות בקהילה ,ארגון
פעילויות וחוגי העשרה ,פעילות בקרב נוער שוליים ובמצבי סיכון ,והכוונה של בני נוער לפעילויות למען החברה ,להגנת
הסביבה ולהתנדבות לשירותים קהילתיים .פיתוח ,הפעלה וניהול של מיזמי חינוך ותרבות בקהילה .הפעלה וניהול של
פעילויות תרבות לכלל הקהילה ,ארגון חגים וטכסים קהילתיים ,הפעלה של חוגי הורים ,פעולות סיוע לקבוצות בעלות
צרכים מיוחדים ,פעולות לקליטתם החברתית של תושבים חדשים בקהילה ,וארגון חוגי לימוד ופעילויות פנאי למבוגרים
ולקשישים.
בנוסף ,תוכנית זו מעניקה תשתית עיונית-מחקרית-יישומית נרחבת ללימודי המשך למגוון תארים אקדמיים מתקדמים
בתחומי החינוך ,ולהשלמה לתעודת הוראה או עובד חינוך.
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* B.A.בניהול משאבי אנוש
B.A. in Human Resources Management
מקצועיות ,יצירתיות ,מחוברות לשטח )פרקטיקה( לכל אורך הדרך והתפתחות אישית הם היסודות עליהן בנויה תוכנית
הלימודים לניהול משאבי אנוש ,במכללה האקדמית כנרת ,המכוונת להכשיר את הדור הבא של מנהלי משאבי אנוש
בישראל .המסלול ללימודי תואר ראשון במשאבי אנוש זכה בשנת  2018באות הוקרה מהעמותה המקצועית המובילה
בישראל בתחום של ניהול משאבי אנוש .הפרס ניתן למסלול הלימודים על פרקטיקה פורצת דרך שלא קיימת בשום
מסלול לימודים מקביל.
מסלול הלימודים לתואר ראשון בניהול משאבי אנוש במכללה האקדמית כנרת הנו מסלול לימודים המיועד לאנשים עובדים.
המשמעות היא שהלימודים מתקיימים בשעות אחר הצהריים ובימי שישי ולכן מתאפשר ללומדים במסלול לעבוד במשרה
מלאה ,תוך כדי הלימודים.
מתוך ראייה הדוגלת בשילוב של אקדמיה ופרקטיקה ,כבר משנת הלימודים הראשונה הסטודנטים מתפקדים כיחידת
משאבי אנוש במטרה ליישם את התאוריה הנלמדת בקורסים השונים ולהכשיר אותם לעולם העבודה .זהו המסלול היחיד
בישראל ללימודי ניהול משאבי אנוש אשר בו באופן פעיל ומתמשך סטודנטים חווים את השטח וצוברים ניסיון רלוונטי
לעולם העבודה תוך כדי לימודי התואר הראשון כבר מהשבוע הראשון ללימודים! בהמשך הפרקטיקה והידע התאורטי
מיושמים בפרקטיקום דו-שלבי המתבצע בארגון עסקי או ציבורי .במסלול שלנו המרצים המובילים את הפרקטיקום ואת
קורסי הליבה המקצועיים ,עוסקים במקביל למחקר האקדמי העשיר ,בתחומים השונים של ניהול משאבי אנוש כמנהלי
משאבי אנוש וכיועצים ארגוניים ,באופן שמקנה ללומדים במסלול חיבור תמידי ומתמשך לפרקטיקה של המקצוע.

מבנה תוכנית הלימוד
התוכנית בנויה מ 120 -נ"ז הפזורות על פני  9סמסטרים הנלמדים לאורך  3שנים.
//
//

//

//

לימודי מבואות במדעי החברה המכוונים כולם ללימודי ניהול משאבי אנוש .במסגרת זו נלמדים קורסים כגון סוציולוגיה
ארגונית ,פסיכולוגיה ארגונית ועוד.
לימודי ליבה המכוונים להקנות תשתית עיונית ויישומית רחבה בנושאי ניהול משאבי אנוש .במסגרת זו יילמדו קורסים
כגון יחסי עבודה ,ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש ,קליטה ,מיון והערכת עובדים ,דיני עבודה ,פיתוח ארגוני ועוד
רבים נוספים אשר מהווים יחד תשתית ידע הכרחית לעוסקים במקצוע .תשתית ידע זו תאפשר לבוגרים למצב את
עצמם כאנשי מקצוע המסוגלים לעמוד בכל אתגר מקצועי שידרש מהם.
כלים יישומיים :במסגרת זו ילמדו מספר קורסים הכוללים מרכיבים יישומיים של ניהול משאבי אנוש .בין היתר מדובר
בפרקטיקום דו-שלבי ,קורסים ישומיים כדוגמת מערכות מידע בניהול משאבי אנוש אשר במהלכו הסטודנטים
מתרגלים על מערכת  priorityועוד מגוון רחב של קורסים נוספים.
קורסי בחירה :במסגרת זו הלומדים יחשפו לקורסים ייחודיים כדוגמת ניהול משא ומתן מתקדם ופסיכולוגיה חיובית.
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קורסים אלה מצויים במרכז העשייה של מנהלי משאבי אנוש בארגונים מובילים וככאלה הם מעשירים את בסיס הידע
של הסטודנטים.
 //לימודים מתודולוגיים שמטרתם הקניית מושגי יסוד בלימודים אקדמיים ובמחקר מדעי במדעי החברה .במסגרת זו
נלמדים קורסים כדוגמת שיטות מחקר ,סטטיסטיקה וכתיבה מדעית.
מתוך חשיבה על מסלול הקריירה של הבוגרים ,במהלך השנה השלישית הסטודנטים הלומדים במסלול יוכלו לשלב
במקביל ללימודים האקדמיים ,לימודי תעודה בתחום של יעוץ ארגוני ולסיים את לימודיהם עם תואר ראשון בניהול
משאבי אנוש ותעודה נוספת המעידה על הכשרה מקצועית מקיפה בתחום של יעוץ ארגוני.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
בוגרי התוכנית יוכלו לעבוד בקשת רחבה של תפקידי ניהול בארגונים שונים ,כמו גם בתפקידים שונים של פיתוח וניהול
משאבי אנוש במגזר הציבורי ,הפרטי והעסקי .בנוסף הלימודים מאפשרים לבוגרים להשתלב כעצמאים בתחומים
מגוונים של ייעוץ ארגוני ו/או לפתח קריירה אקדמית בתחום .מבחינה זו בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בתכניות לימוד
לתארים מתקדמים כגון יעוץ ארגוני ,לימודי עבודה ועוד.
ניהול משאבי אנוש הוא מקצוע .אנחנו במכללה האקדמית כנרת בנינו מסלול לימודים פורץ דרך אשר יקנה לכם את
הכלים להצליח בתחום ויאפשר לכם לבנות קריירה מקצועית בעולם המאתגר של ניהול משאבי אנוש ,תחום אקדמי
ומקצועי המחבר בין עולם העסקים לאנשים העובדים ,אשר מהווים את המשאב הכי משמעותי עבורו.
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
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מכינות קדם אקדמיות
 //מכינה ייעודית למדעי החברה והרוח
 //מכינה ייעודית להנדסה
 //מכינת קדם הנדסה
 //מכינה קדם אקדמית לבני +30
 //מסלול קדם ייעודי )הכנה למכינה(
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מכינות
ראש אקדמי :ד״ר גיורא גודמן  //מנהל :מרון דוקטורי
ייעודן המרכזי של המכינות הקדם אקדמיות במכללה האקדמית כנרת הוא לפתוח שער ולהנגיש את האפשרות להשכלה
גבוהה.
במסגרת המכינות הקדם אקדמיות ,שפועלות מעל  25שנה ,לומדים סטודנטים במגוון רחב של מסלולי לימוד ,שבסיומם
הם יכולים להמשיך ללמוד במכללה האקדמית כנרת במגוון מסלולי הלימוד שאנו מציעים כמו גם להתקבל למוסדות
אקדמיים  -אוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ.
במכינה פועל צוות מרצים מיומן ומקצועי ,שמכין ומביא להצלחה והישגים גבוהים ,תוך מתן יחס אישי לכל תלמיד.
בנוסף לכך ,פועל במכינה הקדם אקדמית מערך לסיוע לימודי לסטודנטים ,ללא צורך בתשלום נוסף .סיוע זה כולל
שיעורי עזר פרטניים ,תגבורים ופרויקט חונכות אישי.

מסלולי הלימוד במכינות
//

//

//

//

//

מכינה ייעודית למדעי החברה והרוח
מכינה המיועדת לבעלי תעודת  12שנות לימוד ובגרות חלקית ,ומאפשרת להמשיך ללימודי תואר  B.A.במסלולי בית
הספר למדעי חברה ורוח ,במכללה האקדמית כנרת .תעודת המכינה מהווה תחליף לבגרות ,לצורך הקבלה ללימודי
תואר.
מכינה ייעודית להנדסה
מכינה המיועדת לבעלי תעודת  12שנות לימוד ובגרות חלקית ,ומאפשרת להמשיך ללימודי תואר  B.Sc.במסלולי בית
הספר להנדסה ,במכללה האקדמית כנרת .תעודת המכינה מהווה תחליף לבגרות לצורך הקבלה ללימודי תואר.
מכינת קדם הנדסה
מטרת המכינה לאפשר לצעירים בעלי זכאות לתעודת בגרות ,שהתקבלו ללימודי הנדסה במכללה האקדמית כנרת-
להשלים מקצועות יסוד הדרושים לצורך קבלתם ללימודי הנדסה.
מכינה קדם אקדמית לבני +30
מסלול לימודים המיועד לבני  30ומעלה ,ללא זכאות לתעודת בגרות ,או שברשותם תעודת בגרות עם ממוצע נמוך-
המעוניינים ללמוד לתואר אקדמי במכללה האקדמית כנרת.
מסלול קדם ייעודי )הכנה למכינה(
מיועד למועמדים המבקשים להתקבל ללימודים במסלול המכינות הייעודיות ,הן בתחום מדעי החברה והרוח והן
בתחום ההנדסה.

המכינה הקדם אקדמית מוכרת לצורך קבלת מלגות לחיילים משוחררים במימון הקרן והיחידה להכוונת
חיילים משוחררים במשרד הביטחון )שלא על חשבון מענק השחרור או הפיקדון(.
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היחידה ללימודי חוץ קמפוס כנרת
שלוחות היחידות ללימודי חוץ
 //קמפוס יוקנעם
 //קמפוס כרמיאל
 //קמפוס חיפה
 //קמפוס נצרת
 //קמפוס בקעה
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היחידה ללימודי חוץ
המכללה האקדמית כנרת
היחידה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית כנרת פועלת בקמפוס כנרת כבר למעלה מ 25-שנים.
היחידה ללימודי חוץ שמה לה למטרה לפתח ולהציע מערך לימודים איכותי אשר מותאם לצרכי התעשייה ,המסחר,
העסקים הקטנים והבינוניים והמרחב הכפרי והעירוני ,תוך שמירה על ערכי מצוינות ,התחדשות והקפדה על סטנדרטים
לימודיים גבוהים.
ככזו ,מציעה היחידה ללימודי חוץ מגוון עשיר של קורסים סדנאות וימי עיון הן בקמפוס המכללה והן בשלוחות כנרת מחוץ
לקמפוס :יוקנעם ,כרמיאל ,חיפה ,נצרת ובקעה.
הקורסים המגוונים הנלמדים בלימודי החוץ ,מספקים ללומדים ידע ,מקצועיות וכלים יישומיים איתם ניתן להשתלב
בעולם העבודה.
חלק מן הקורסים אשר נלמדים בלימודי החוץ ,נערכים בחסות משרדי ממשלה ובשיתוף מוסדות הסמכה מובילים במשק
וחלקם נלמדים בחסות עצמאית של היחידה ללימודי חוץ במכללה האקדמית כנרת.

מחלקות היחידה ללימודי חוץ בקמפוס כנרת
//
//
//
//
//

פיתוח קריירה  -מגוון קורסים והכשרות לרכישת מקצוע ולקידום מקצועי
פיתוח מנהלים  -תכניות הכשרה לפיתוח מיומנויות ניהול
הכשרות במרחב הכפרי  -הכשרות מקצועיות לבעלי תפקידים במרחב הכפרי
פיתוח אישי  -קורסי העשרה להתפתחות אישית
כנרת בינלאומית  -הכשרות וקורסים ייחודיים למשתלמים מחו"ל

שלוחות היחידה ללימודי חוץ
//
//
//
//
//

קמפוס יוקנעם
קמפוס כרמיאל
קמפוס חיפה
קמפוס נצרת
קמפוס בקעה
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מידע נוסף למועמדים
 //הכוון תעסוקתי
 //דיקנט הסטודנטים
 //ספריה
 //אגודת הסטודנטים
 //מעונות
 //בילויים בסביבת הכנרת
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דיקנט הסטודנטים
המכללה האקדמית כנרת
דיקנט הסטודנטים במכללה האקדמית כנרת ,הינו הגורם המרכזי במכללה המכוון ,פועל ומטפל בכל קשת הנושאים
הקשורים ברווחת הסטודנט ,בתרבות בקמפוס ומסייע ללומד לסיים לימודיו בהצלחה .הדיקנט מסייע במתן מגוון רחב
של מלגות ,אמון על נושא סיוע לחיילי מילואים ונשים בהריון ומקדם את נושא הנגישות וההנגשה.
השירות לקידום הסטודנט שבדיקנט מפעיל תוכניות ומיזמים בתחום המעורבות החברתית וכן מסייע לסטודנטים
לממש את כישוריהם ולהתמודד עם מוקדי קושי אישיים ואחרים במהלך לימודיהם ,באמצעות עובדת סוציאלית העומדת
לרשות הסטודנטים )בתיאום מוקדם( וכן אנו מעניקים ייעוץ וליווי לסטודנטים לקויי למידה על ידי רכזת המתמחה
בטיפול בלקויי למידה.
השירות מלווה סטודנטים עם לקויות רפואיות ,תוך קיום קשרי גומלין הדוקים עם שאר הגורמים במכללה.
השירות לקידום הסטודנט מציע לסטודנטים:
 //מיצוי זכויות ועזרה לסטודנטים עם מוגבלויות
 //עזרה אישית לסטודנטים עם לקויות למידה ואישור התאמות על פי צרכי הסטודנט
 //תמיכה אישית וקבוצתית לסטודנטים המתקשים בלימודיהם
 //תמיכה רגשית וסיוע בפתרון דילמות אישיות ,חרדת בחינות ועוד
 //סיוע לסטודנטים בני החברה הערבית

מלגות
המכללה מעניקה באמצעות דיקנט הסטודנטים מדי שנה מגוון מלגות ופורשת בפני הסטודנטים מידע על האפשרויות
להסתייע בקרנות חיצוניות .הענקת המלגות הינה בכפוף לתקציב המלגות ולתקנון המלגות והזכאות על פי תבחינים
הנקבעים מראש .קבלת מלגה מותנית בפעילות חברתית בהפניית רכזת המלגות.
מידע נוסף אודות פעילות דיקנט הסטודנטים והשירות לקידום הסטודנט ניתן לקבל באתר המכללה
ובמשרד הדיקנט בשעות קבלת הקהל:

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

12:00-09:30

12:00-09:00

12:30-08:30

12:00-09:00

11:00-09:00

15:30-14:00

15:30-14:00

15:30-14:00

15:30-14:00

טלפון // 04.6653771 ; 04.6653732 .פקס // 077.5653732 .דוא"לdekanat@kinneret.ac.il .
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הכוון תעסוקתי
המכללה האקדמית כנרת
אנו רואים חשיבות עליונה בהכנת הסטודנטים לעולם העבודה במהלך לימודיהם
ולא רק לאחר סיום התואר ,לשם כך היחידה מעמידה לרשות הסטודנטים מגוון שירותים ופעילויות כגון:
 //תוכנת השמה לסטודנטים ובוגרי המכללה
 //יריד תעסוקה שנתי
 //עזרה בבניית קורות חיים אישיים
 //סדנאות והרצאות אורח
נשמח לעמוד לשירותכם,
גב' כרמית גל carmit@kinneret.ac.il // 04.6653727
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אגודת הסטודנטים
המכללה האקדמית כנרת
סטודנטים וסטודנטיות יקרים,
ראשית אני רוצה לפתוח בברכה בשמי ובשם כל צוות האגודה שתהיה שנת לימודים מוצלחת ופוריה.
אגודת הסטודנטים במכללת כנרת מונחת על פי עקרון אחד שטובת הסטודנטים היא מעל הכל!
תפקידה של האגודה הוא לקדם תהליכים משמעותיים ולעמוד על כל זכויותינו וחובתינו כסטודנטים ,בנוסף ,האגודה
משמשת כצינור המקשר בינינו ,הסטודנטים ,לבין המכללה.
השנה אנו נשים דגש על התפתחות ורווחת הסטודנט באמצעות יצירת כוח צרכני חזק ומשמעותי ,נדאג להטבות
למשרתי המילואים ,נשים בהריון והנחות בארנונה ,אנו נייצג ונחזק את הסטודנטים ברמה האקדמית בועדות השונות,
נפעיל לראשונה את מדור ספורט אשר יהיה אמון על קורסי הבחירה ופיתוח הספורט במכללה ,אנו מאמינים כי צריך
ליצור שילוב וחיבור בין המגזרים השונים ונפעל רבות לשם כך.
בנוסף ,אנו נקדם אורח חיים מקיים ,נעשה זאת על ידי הקמת בוסתן בקמפוס ,פעילות חברתית של "עמיתי סביבה"
וקידום פרוייקטים לשמירה על סביבה נקיה וירוקה ,ניתן דגש לקידום התאים הפועלים בקמפוס ,תא יהדות ,דוגרי ,תא
ירוק ,תא גאה ,תא סמ"ן וג'סטה.
אני מזמינה את כל מי שעשיה חברתית זורמת לו בדם ,שדאגה לסביבה ,לזולת ולקהילה מעניינת אותו להגיע ולקחת
חלק בפעילות האגודה וביחד ניצור שינוי
אני מאחלת לכלל הסטודנטים שנה של צמיחה ,התקדמות ועשייה.
תמיד פה בשבילכם,
אליס צ'רניה,
יושבת ראש אגודת הסטודנטים
המכללה האקדמית כנרת

אגודת הסטודנטים
המכללה האקדמית כנרת
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הספריה במכללה האקדמית כנרת
ע״ש משפחת יידל ורוברט סקאלר
ספרית המכללה נחשבת לאחת הספריות היפות והמשוכללות בארץ.
הספריה מעוצבת עם חלונות ענק לנופה המרשים של הכנרת ולהרי הגליל מנגד ,ומאפשרת לסטודנטים ולמרצים
חוויית למידה בנוחות ובשלווה תוך צפייה אל הנוף המדהים של האזור.
שלושה מפלסים של אולמות מרווחים ומגוון רחב של אפשרויות למידה עומדים לרשות הקוראים ,אזורי למידה בקבוצות,
מעבדות מחשבים מתקדמות ,חדרי למידה סגורים ואזור קריאה ללמוד ולהחכים בשקט מול הנוף.
הספריה ושירותיה נועדו לאפשר לימוד והרחבת ידע ,ביצוע מטלות לימודיות ,הכנה לבחינות ומחקר.
אוסף הספריה הפרוש על פני ארבע קומות ,מונה כמאה אלף פריטים וכולל את כל תחומי הידע הנלמדים במכללה.

לפרטים נוספיםasklib@kinneret.ac.il // 04.6653721 :
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מעונות כנרת
מעונות הסטודנטים של המכללה האקדמית כנרת
מעונות הסטודנטים החדשים ממוקמים בליבו של קמפוס המכללה .מחלונות המעונות ניתן להשקיף על הכנרת ,הרי
הגולן ,רכס הגלעד ,הרי ברניקי ,נופי הגליל ולגעת בשדות העמק המוריקים.
במעונות הסטודנטים החדשים ,הושקעה חשיבה רבה הן לגבי תנאי המגורים והן לגבי חווית הסטודנט בשעות שלאחר
הלימודים .המעונות מציעים מגוון דירות מרוהטות ,מעוצבות המתאימות לצרכי הסטודנט וחיי חברה פעילים ותרבות,
המשתלבים עם המתקנים והפעילויות אשר מציע האזור.
עוד במתחם המעונות :מתקני ספורט ,מועדון ,שירותי כביסה ,חנייה ועוד.
לפרטים והרשמה:
meonot@kinneret.ac.il // 04.6653785
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בילויים בסביבת הכנרת
המכללה האקדמית כנרת
המכללה האקדמית כנרת נמצאת באזור המשלב מיזוג מושלם של טבע ואיכות חיים יוצאת דופן.
התפתחותו העצומה של האזור בשנים האחרונות באה לידי ביטוי במגוון תחומי החיים :החל מפנאי ונופש ,דרך מסעדות
ברמה קולינרית גבוהה וכלה בהפיכתו של האזור למרכז תרבותי וחברתי.

שירותים כלליים באזור סובב המכללה
//
//

//
//

//
//
//

מרפאה
בקיבוץ מסדה נמצאת מרפאת ״כללית״ ובית מרקחת בצמוד אליה.
בית אייל
מרכז ספורט משוכלל בקיבוץ אשדות יעקב מאוחד .כולל בתוכו בריכה מקורה ,חדר כושר מאובזר וחוגי ספורט שונים.
הסטודנטים במכללה האקדמית כנרת יזכו למחיר מוזל.
מרכז ממת״ק
מרכז המציע אפשרויות תעסוקה ,דיור ,מוצרי יד שנייה ועוד לתושבי עמק הירדן.
בית גבריאל
מרכז חברתי ותרבותי אשר כולל :אולם תיאטרון המציג מופעים ,סרטים והצגות ,גלריה לאמנות עם תצוגות מתחלפות
ומסעדה בכל שעות היום.
דואר
סניף דואר ממוקם בקיבוץ אפיקים ,סניף מרכזי נמצא בעיר טבריה.
מתחם ״מול כנרת״
מתחם קניות חדש הכולל מסעדות ,בתי קפה ,חנויות שונות ועוד.
מסעדות ופאבים
בקיבוצים השונים הנמצאים בסמיכות למכללה ניתן ליהנות ממגוון רחב של מסעדות ופאבים
אשר מהווים אבן שואבת לתושבי האזור.

המכללה האקדמית כנרת
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