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תודה על התעניינותך בלימודי התעודה של המכללה האקדמית כנרת.

טל': 04-6653762, 04-6653610 

פקס: 077-5653762 | 077-5653610

teuda@kinneret.ac.il :דוא"ל
kinneret.ac.il :אתר

נשמח לראותך בין תלמידינו,
שנת לימודים פורייה ומהנה!

צוות היחידה ללימודי תעודה
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

סטודנט/ית יקר/ה

לקבלת מידע או ייעוץ אישי, ניתן לפנות אלינו

בית הספר לניהול 
מיומנויות ניהול

ניהול עסקי ומשאבי אנוש  >>
גישור  >>

הנחיית קבוצות  >>

ניהול בכיר
הכשרת דירקטורים ונושאי משרה  >>

אימון אישי ועיסקי  >>
ייעוץ ארגוני     >>

התמחויות בניהול
ניהול רכש וקניינות  >>

ניהול רכש ולוגיסטיקה  >>
ניהול רשתות תקשורת ותשתיות   >>

 MCSA ענן     
ניהול מדיות חברתיות  >>

ניהול קהילתי ביישוב הכפרי  >>

מרכז הכשרות מקצועיות 
חשבונאות       

הנהלת חשבונות 1+2  >>
הנהלת חשבונות מעשית   >>

חשב שכר בכיר  >>
ייעוץ פיננסי וייעוץ השקעות  >>

חינוך והדרכה
מורי דרך ארצי  >>

ניתוח התנהגות יישומי  >>
מטפל קוגניטיבי התנהגותי בעצימות     >>

LICBT נמוכה     
כלבנות טיפולית  >>

מטפלות סוג 1   >>

טכני 
תחזוקה ותיקון מכשירי סמרטפונים     >>

     וטאבלטים
סייעות רופא שיניים   >>

מנהל תעשייתי 
בקרה ואבטחת איכות   >>

הנדסת איכות  >>
ממונה בטיחות  >>
נאמני בטיחות  >>

פיתוח אישי והעשרה 
גרפולוגיה   >>

סדנה לכתיבה יוצרת   >>
שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית     >>

                מתחילים ומתקדמים 
שפות:  >>

               <<        סינית מדוברת למתחילים
                              <<                 ערבית מדוברת למתחילים ולמתקדמים

               <<         אנגלית מדוברת למתחילים

תכניות לימוד נוספות

 פרטי התקשרות
ואפשרויות הרשמה  

תוכן העניינים

אנו מאמינים כי השקעה בהון האנושי והתמקצעות הינם הגורמים המשמעותיים ביותר להעלאת 
הישגים אישיים וארגוניים כאחד. מטרת הקורסים, להקנות ידע מעשי וכלים יישומיים ולהכשיר 

אנשי מקצוע מצוינים בתחומם.

במסגרת היחידה ללימודי תעודה מתקיימים שני מסלולי הכשרה והתמחות:
• בית ספר לניהול המיועד להכשרת ולפיתוח מנהלים בתחומים מגוונים.

• בית ספר להכשרה מקצועית במגוון מסלולים, כגון: מינהל תעשייתי, חשבונאות, חינוך, 
בטיחות, שיווק, תיירות ועוד.

מרבית הקורסים נערכים בשיתוף ובחסות משרדי ממשלה כמו משרד הכלכלה, משרד התיירות 
ומשרד החקלאות; מוסדות הסמכה כמו לשכת רואי החשבון, האיגוד הישראלי לאיכות ועוד. 
הקורסים נערכים תחת חסות אקדמית המבטיחה רמת לימודים גבוהה ביותר, והם מתאימים 
למבקשים לרכוש מקצוע וידע, לאנשים עובדים, לבוגרי תארים אקדמיים, ולמוסדות וארגונים 

המבקשים לערוך תכניות הדרכה וקורסים מותאמים לעובדים בתחומים מגוונים.

היחידה ללימודי תעודה מאפשרת לך ללמוד ברמה גבוהה, בקמפוס אקדמי יפיפה על שפת הכנרת, 
בתנאים נוחים, קרוב לביתך, עם מרצים מצוינים, יחס אישי ותעודה מוערכת בעולם העבודה.
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ניהול עסקי ומשאבי אנוש
קורס להכשרת מנהלים בשני תחומים עיקריים בארגון: ניהול עסקי וניהול המשאב האנושי.

במהלך הקורס מקבלים התלמידים ידע וכלים להבנת הארגון וניהולו המיטבי הן בהיבט הכלכלי 
–פיננסי והן בהיבט ניהול המשאב האנושי. הקורס משלב לימודי תאוריה וסדנאות התנסות 

מעשית. 

תחומי הלימוד בקורס 

מיומנויות ניהול עסקי
ניהול פיננסי, תכנון עסקי, חישוב כדאיות, תזרים מזומנים, קריאת דוחות פיננסיים, אסטרטגיות 

שיווק, שיווק דיגיטלי, התנהגות צרכנים, בניית תכנית עסקית. 

ניהול ופיתוח המשאב האנושי:
יסודות בניהול המשאב האנושי, תכנון כ"א, גיוס, מיון וקליטת עובדים, מנהיגות ופיתוח מנהלים, 
דיני עבודה ויחסי עבודה, דיני ביטוח לאומי, המערכת הארגונית, ניהול שינוי ארגוני, מבנה שכר 

ומערכות תגמולים, אימון עובדים. 

סדנאות לפיתוח מיומנויות ניהול:
סדנת ראיון, משא ומתן, ניהול קונפליקטים ברוח הגישור, הצגה אפקטיבית של נושא,  תקשורת 
בינאישית ושפת הגוף, קבלת החלטות ניהוליות ויצירתיות בניהול, אינטליגנציה רגשית בניהול, 

ניהול זמן, הנעת עובדים. 

היקף הקורס: 176 ש"ל + 20 שעות פרויקט )6 חודשים(.
תנאי קבלה: ראיון אישי.

ימים ושעות פעילות: ימי ב', 08:30-15:30

גישור
בשיתוף מרכז גבים לגישור

גישור הינו הליך לישוב סכסוכים וקונפליקטים בדרך של הידברות והסכמה.
במהלך הקורס עוברים המשתתפים תהליך מובנה והתנסות אישית אשר במהלכם מקבלים 
כלים וידע לישוב מחלוקות ולמציאת פתרונות יצירתיים שמובילים לשיח חיובי ולהפיכת 

הגישור לדרך חיים.

היקף הקורס: 60 ש"ל )3 חודשים(
ימים ושעות פעילות: ימי א', 16:00-21:00

מיומנויות ניהול

הנחיית קבוצות
הקורס מקנה ידע תיאורטי והתנסות בהנחיית קבוצות. הקורס מהווה הזדמנות לצמיחה 

אישית וארגונית. 
רבים מאיתנו עובדים בתחום עיסוקם עם צוותי משימה בעולם הארגוני, בתחומי השירותים 
החברתיים, החינוך ועוד. מנחה הפעילות, המופקד על תוכן מסוים, נדרש ליצירת התנאים בצוות 
או בקבוצה שיאפשרו למידה, התנסות והפנמה, אשר יביאו ליישום מושכל בעולם העבודה 
ובחיים. בין נושאי הלימוד: מושגים פסיכולוגיים בעבודה קבוצתית, תפקידי המנחה, תפקידים 

בקבוצה, מיומנויות הנחיה, כלים לא מילוליים בעבודה הקבוצתית ועוד.

היקף הקורס: 120 ש"ל )6 חודשים(
תנאי קבלה: ראיון אישי

ימים ושעות פעילות: ימי ה', 16:00-20:30
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הכשרת דירקטורים ונושאי משרה
הקורס נועד להכשיר מנהלים בכירים לכהן כדירקטורים בחברות. הקורס מקנה ידע וכלים בתחומי 
המשפטיים, החשבונאות, הניהול והכלכלה. בין נושאי הלימוד: סמכויות ונהלים, יחסים וקשרים 
שבין דירקטוריון, הנהלה ובעלי המניות, קריאה וניתוח דוחות כספיים, כללי ממשל תאגידי, 
חוקים ואחריות, הוראות מיוחדות, תכנון אסטרטגי, תקשורת פנים ארגונית, ניתוח אירועים ועוד.

היקף הקורס: 44 ש"ל )3 חודשים(
תנאי קבלה: תואר ראשון ו/או ניסיון ניהולי מוכח

ימי ושעות פעילות: ימי ב', 17:00-20:15

)COACHING( אימון אישי ועסקי
בשיתוף "המרכז לאימון קונפלואנטי"

האימון )Coaching( הנו חווית חיים מלהיבה בה המתאמן מגלה את עצמו ואת עוצמותיו, מציב 
לעצמו חזון וחותר בעקביות לממשו. תפקיד המאמן בתהליך זה הוא להביא את המתאמן, 
להשיג פריצות דרך משמעותיות בחייו. הקורס מכשיר מאמנים בגישת אימון מיוחדת המפתחת 
זרימה ותוצאות. בקורס שילוב גישות תומכות כמו– NLP, אימון בגישת הגשטאלט, דמיון מודרך 

ועוד. ההסמכה לאימון אישי ועסקי כוללת סופרויז'ן והתמחות באימון אישי בקבוצה. 

היקף הקורס: 180 ש"ל )8 חודשים(
תנאי קבלה: תואר ראשון + 5 שנות ניסיון בעבודה / תעודת בגרות + 10 שנות ניסיון בעבודה ראיון אישי.

ימי ושעות פעילות: ימי א', 16:00-21:00

ייעוץ ארגוני 
בשיתוף חברת "אניגרמה"

הייעוץ הארגוני הינו פרקטיקה שמסייעת להצעיד ארגונים קדימה למימוש חזונם.
ניתן ליישם את הידע, הכלים והניסיון שרוכשים בקורס זה במספר אפיקים תעסוקתיים: האפיק 
הפנים ארגוני, האפיק העצמאי וכידע רלוונטי לעיסוקים שונים. התהליך הייעוצי מתמקד בכל 

רמות הארגון כמו גם בממשקי העבודה: מנהל- עובדים, עמיתים, צוותים ויחידות ארגוניות.
במהלך הקורס יוקנו ללומדים כלים יישומיים לביצוע אבחון, התערבות ובחינת התוצאות.

היקף הקורס: 250 ש"א מתוכם 50 ש"א פרקטיקום בארגון. )שנה(
תנאי קבלה: תואר ראשון / 5 שנות ניסיון בתפקיד ניהולי.

ימי ושעות פעילות: יום בשבוע אחה"צ בין השעות 16:00-20:15

ניהול קהילה ביישוב הכפרי 
בשיתוף המועצה האזורית עמק הירדן

קורס ניהול קהילה בישוב הכפרי עוסק בניהול והובלת תהליכי שינוי וצמיחה בישובים הכפריים המתחדשים. 
הקורס בוחן לעומק, מספר סוגיות נבחרות של ניהול ומנהיגות ביישוב הכפרי המתחדש ומעניק ידע 
וכלים מעשיים המבוססים על ניסיון רב ומגוון, עם תובנות חדשות ועכשוויות. הקורס מעניק למשתלמים 
יכולת יישומית גבוהה, בניהול ובקידום פרויקטים בישובים, ליצירת אמון וסולידריות בין חברי הקהילה.

היקף הקורס: 80 ש"ל )4 חודשים( + 20 ש"ל פרוייקט גמר
תנאי קבלה: ניסיון ניהולי וראיון אישי

ימי ושעות פעילות: ימי א', 16:00-20:15

מנהל מדיה חברתית
בפיקוח משרד הכלכלה

קורס להכשרת מנהלי מדיות חברתיות באמצעות שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. הקורס עוסק בהקמה 
וניהול פלטפורמות חברתיות )כגון: פייסבוק, אינסטגרם, יו טיוב ועוד(, יישום אסטרטגיה שיווקית, ניהול 
קהילה עסקית-חברתית, הסברה, פרסום ממומן ופירסום אורגני )SEO( ועוד. מנהלי מדיות חברתיות 
יכולים להשתלב בעבודה בתחום השיווק, יחסי ציבור, דוברות וקידום עסקים בארגונים וחברות או 

כפרילנסרים עצמאים

היקף הקורס: 105 ש"ל )5 חודשים(
תנאי קבלה: 12 שנות לימוד, אנגלית ברמה בסיסית, ידע בסיסי בעבודה עם מחשב

ימי ושעות פעילות: יום א', בין השעות :16:00-20:15

 MCSA ניהול רשתות תקשורת ותשתיות ענן
הסמכה של מייקרוסופט, בפיקוח משרד הכלכלה

ניהול רשתות תקשורת הינו אחד ממקצועות ההיי טק המבוקשים בשוק העבודה.
הקורס מכין את הלומדים למבחני ההסמכה של מייקרוסופט ומכשיר אותם לנהל מערכות 
ושרתים כמו DELL IBM HP בארגונים מבוססי מייקרוסופט. הקורס מעניק כלים וידע לפיתוח, 
תחזוקה, הטמעה, והתקנה של רשתות ושרתי תקשורת בארגון תוך לימוד מערכת ההפעלה 
העדכנית והמאובטחת ביותר Windows Server 2016 מבית מייקרוסופט. קורס עדכני, מוביל, 

עכשווי זה, הכולל גם לימוד תשתיות ענן, מבטיח לבוגריו יתרון גדול בשוק העבודה. 

למצטייני הקורס מובטחת עבודה

היקף הקורס: 340 ש"ל )10 חודשים(
תנאי קבלה: 12 שנות לימוד, אנגלית ברמה בסיסית, ידע בסיסי בעבודה עם מחשב

ימי ושעות פעילות: ב +ה בין השעות 16:00-20:15

התמחויות בניהולניהול בכיר
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ניהול רכש וקניינות

רכש הינו תהליך עסקי או ארגוני הכולל פעולות, נהלים והליכים הדרושים לצורך רכישת מוצרים 
ושירותים עבור הארגון. תהליכי הרכש בארגון מתייחסים למכלול ההוצאות הכספיות הקיימות 

בארגון למטרות רכישה, למעט משכורות העובדים.
למנהל הרכש חשיבות רבה בארגון, תפקידו מחייב הבנת דרישות הלקוח הפנים ארגוני, ותקשורת 

מתמדת עם יחידות רבות בארגון.

היקף הקורס: 100 ש"ל )5 חודשים( + 20 שעות פרוייקט גמר
ימי ושעות פעילות: ימי ג' 16:00-20:15

ניהול רכש ולוגיסטיקה 

לוגיסטיקה משמעותה אספקת מגוון שירותים ומוצרים למחלקות שונות בארגון במינון 
המתאים, בעיתוי הנכון ובעלות הנמוכה ביותר. להשגת מטרה זו נדרשים תכנון, יישום ובקרה 

של תהליכים בתוך הארגון ומחוצה לו.
הקורס מקנה את מכלול הכלים לניהול נכון של מערך זה תוך התמקדות בשני היבטים 

משמעותיים לארגון: 
לוגיסטיקה - מבוא ללוגיסטיקה ומודלים לוגיסטיים, תכנון הייצור, איכות ובטיחות, ניהול החומר 
והמלאי במחסן, שרשרת האספקה, אריזה, שינוע, תפ"י, מערך האיכות Q.A, Q.C, E.R.P ודוחות 

ניהוליים, מיומנויות לניהול צוותים.
רכש - ניהול הזמנה, ניהול ובקרת ספקים, איתור מקורות אספקה, עיתוד מלאי, יחסי הרכש 
בתוך ומחוץ לארגון, התקשרויות ומכרזים, דיני חוזים, הזמנות והסכמים, סחר בינלאומי, ייבוא 

וייצוא וניהול מו"מ.

היקף הקורס: 160 ש"ל )8 חודשים(
ימי ושעות פעילות: ימי ג', 16:00-20:15

התמחויות בניהול
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מרכז 
הכשרות 

מקצועיות
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הנהלת חשבונות סוג 1+2 בסיסי מתקדם
בפיקוח משרד הכלכלה

קורס הנהלת החשבונות הוא הפתיח לעולם החשבונאות והוא מהווה את התשתית לכל מקצועות 
החשבונאות. הנהלת חשבונות היא כלי הבקרה והביקורת של הארגון על תהליכי ההכנסות וההוצאות 
הכספיות. בין נושאי הקורס: חשבונאות פיננסית, תורת המסחר והמשק, חישובים מסחריים, 
חשבונאות מעשית ממוחשבת, שותפויות, עסקאות במט"ח וטיפול בהפרשי שער ועוד. בסיום 
הקורס ייגשו המשתתפים אשר יעמדו במטלות הקורס לשתי בחינות חיצוניות של משרד הכלכלה.

היקף הקורס: 340 ש"ל )8 חודשים(

תנאי קבלה: 12 שנות לימוד.

ימי ושעות פעילות: מועד בוקר: ימי ב'+ה', 8:30-12:45. מועד ערב: ימי א'+ד', 16:00-20:15.

הנהלת חשבונות מעשי
בפיקוח משרד הכלכלה 

מקצוע הנהלת חשבונות הינו אחד המקצועות הנדרשים ביותר עקב התפתחות הכלכלה והמסחר 
במשק המודרני. מקצוע זה הינו רב גוני, הפותח ומאפשר לבעלי המיומנויות והכישורים מגוון 
רחב של תחומי תעסוקה. מנהלי חשבונות אשר מסיימים את לימודיהם נדרשים ברוב מקומות 
העבודה לניסיון מקצועי ומעשי מעמיק בתחום החשבונאות בנוסף לידע התיאורטי שרכשו 
במהלך קורס הנהלת החשבונות. חלקם מתקשים למצוא מקום עבודה ללא ניסיון מקצועי. 

קורס זה מאפשר להשלים את הפער בין הידע התיאורטי לידע המעשי. 

היקף הקורס: 48 ש"ל )3 חודשים(

תנאי קבלה: תעודת מקצוע סוג 2

ימי ושעות פעילות: ימי ג', 16:30-20:30

חשב שכר בכיר
בפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

חשב השכר בחברה מופקד על הכנה וחישוב המשכורות של העובדים בארגון. בין נושאי הלימוד: 
מס הכנסה, רפורמה במס, רכיבי שכר וחשבונאות, הסכמים חוקים ודיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח 
פנסיוני, קופות גמל ורצף זכויות משכורות ממוכנות ועוד. במכללה האקדמית כנרת מתקיימים 3 

ימי עיון בשנה לחשבי שכר שעמדו בבחינות הלשכה ע"פ דרישות לשכת רואי חשבון בישראל.

מס' שעות: 140 ש"ל+ 20 שעות מקוונות )8 חודשים(

תנאי קבלה: 12 שנות לימוד

ימי ושעות פעילות: ימי ד', 16:00-20:15 

ייעוץ פנסיוני / ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות 
בשיתוף מכללת מיטב דש

הקורס מציע מסלולי הכשרה מקצועית במקצועות שוק ההון - יועצי פנסיה, יועצי השקעות 
מנהלי תיקי השקעות, או מסלול משולב. הסטודנטים בקורס, יוכלו ליהנות מקורסים מקצועיים 
ומהכנה מיטבית לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, תוך שימת דגש על הערך המוסף 

של היכרות עם השוק האמיתי והשתלבות בו.

היקף הקורס: כלכלה – 95 ש"ל, חשבונאות – 85 ש"ל, סטטיסטיקה ומימון – 95 ש"ל, 

אתיקה / יסודות הביטוח – 40 ש"ל. בחינות מקצועית א' – 160 ש"ל ומקצועית ב' – 20 ש"ל.

ימי ושעות פעילות: פעמיים בשבוע, 17:00-21:00 

לפרטים נוספים והרשמה: 03-6499927

חשבונאות
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קורס מורי דרך ארצי 
בפיקוח משרד התיירות

מורי הדרך בישראל הם חוד החנית של תעשיית התיירות ושגרירי המדינה בפני מבקריה. 
הקורס הינו מקצועי וחוויתי במיוחד ומטרתו להכשיר מורי דרך לתיירות נכנסת )תיירים( 
ולתיירות פנים )ישראלים(. מורי הדרך פוגשים את התיירים עם הגיעם ארצה, מלווים אותם 
לאורך ביקורם בארץ הקודש ויוצרים תיווך חווייתי ובלתי נשכח בין התייר ומדינת ישראל. מתוך 
כך, משרד התיירות מקפיד על תהליך הכשרה מקצועי ואיכותי במיוחד. תכנית הקורס מגוונת 
וכוללת שיעורים בתחומי ידיעת הארץ, היסטוריה, גיאוגרפיה, תיירות, מיומנויות הדרכה, עזרה 
ראשונה, ארגון סיורים ועוד. בתום הקורס, ניגשים התלמידים לבחינות הסמכה רשמיות של 
משרד התיירות, כתנאי לקבלת הרישיון. בוגרי הקורס זכאים ל-30 נ"ז לתואר ראשון במחלקה 

ללימודי א"י במכללה האקדמית כנרת.

היקף הקורס: 560 ש"ל ו- 83 ימי סיור )24 חודשים(

תנאי קבלה: בני 20 ומעלה תושבי ישראל
תעודת בגרות או פסיכומטרי מעל 550. מועמד מעל גיל 30 ואינו בעל תעודת בגרות יציג אישור 

על סיום 12 שנות לימוד.   
ידיעת השפה העברית על בוריה, יכולת טובה בהבעה בע"פ.

ועדת קבלה.
ימי ושעות פעילות: ימי ב' סיור יום מלא, ימי ו' לימודים עיוניים 8:00-14:00.

*בכפוף לאישור משרד התיירות

ABA ניתוח התנהגות יישומי
ניתוח התנהגות יישומי )Applied Behavior Analysis( הינו מקצוע טיפולי חדש ומאתגר בתחום 
הטיפול בילדים בעלי הפרעות התנהגות מורכבות, על רקע אורגני/התפתחותי או נרכש )ילדים 

   .)ADHD - על הספקטרום האוטיסטי וילדים עם הפרעות קשב וריכוז

הקורס כולל תכנית התמחות בניתוח וטיפול התנהגותי )ABA( בילדים בעלי לקויות אוטיסטיות, 
קשיים אורגניים מורכבים והנחיית הורים וצוותי חינוך לטיפול בילדים בעלי קשיים רגשיים 

והתנהגותיים מורכבים.

תכנית הלימודים מקנה ידע ספציפי ומקיף באשר ללקויות האורגניות והנרכשות.

התוכנית מתמקדת, בין היתר, בלימוד שיטות אבחון מתקדמות ועדכניות לאיתור מוקדם של 
הלקות, הערכה פונקציונלית, שיטות להקניית שפה, תקשורת ומיומנויות חברתיות חשובות, 
שיטות התערבות, התמודדות יעילה עם קשיים התנהגותיים ורגשיים האופייניים לילדים הלוקים 
באוטיזם ובקשיים אורגנים מורכבים, אסטרטגיות לשילוב ילדים בסביבות חינוך רגילות ושיטות 

להנחיית צוותי חינוך והורים ליישום המלצות טיפוליות.

היקף הקורס: 336 שעות לימוד אקדמיות + 500 שעות פרקטיקום )700 לבעלי תואר שני(
תנאי קבלה: תואר ראשון וראיון אישי

ימי ושעות פעילות: ימי ד', בין השעות 15:30-20:30

חינוך והדרכה

כלבנות טיפולית 
בשיתוף כלביית אפיקים

 תכנית ייחודית, חוויתית ומעשית, להכשרה לעבודה במסגרות חינוכיות וטיפוליות, בסיוע של כלבים. 
התכנית כוללת טיפול בתהליכים לימודיים, רגשיים וחברתיים לצורך חינוך, החלמה והעצמה. 

ניתן לשלב את הקורס, עם קורס אילוף מתקדם בכלביית אפיקים. 

הקורס מעניק 4 נ"ז לתואר ראשון בחינוך וקהילה/רב תחומי במכללה האקדמית כנרת.

היקף הקורס: 100 שעות עיוניות, 100 שעות מעשיות )10 חודשים(.
תנאי קבלה: ראיון אישי

ימי ושעות פעילות: ימי ג', בין השעות 8:30-15:30

LICBT מטפל קוגניטיבי התנהגותי בעצימות נמוכה
בשיתוף האגודה הישראלית לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בעצימות נמוכה.

שיטת הטיפול הינה שיטה ממוקדת מטרה וקצרת מועד, המיועדת לטיפול בסוגים שונים של 
הפרעות חרדה, פוביות, התקפי פאניקה, דיכאון, וערך עצמי נמוך. ב- 20 שנים האחרונות, גישה 
זו נחשבת כגישת הטיפול המובילה בעולם המערבי ובשנים האחרונות תופסת מקום מרכזי, 
גם בארץ. לאור זאת, קיימת דרישה הולכת וגוברת למטפלי Li - CBT שישתלבו בקהילה, למתן 
מענה אפקטיבי לטיפול בהפרעות רגש נפוצות. הקורס פתוח לאנשי מקצוע מתחומים רלוונטיים 
שונים כגון אנשי חינוך וטיפול והוא מקנה לבוגריו את מיטב הידע והכלים בתחום, כך שביכולתם 

להשתלב בשלל העבודות בתחום. 
התוכנית מתמקדת, בין היתר, בלימוד עקרונות יסוד של פסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית, 
פסיכופתולוגיה, אתיקה מקצועית, פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית מובנית פרוטוקול 
לטיפול בחרדה, חרדה חברתית, חרדת בחינות, פוביות פשוטות, התקפי פאניקה, דיכאון וערך 

עצמי ועוד שלל נושאי לימוד מרתקים.

היקף הקורס: 150 שעות לימוד עיוניות, 100 שעות לימוד טיפולי, 50 שעות הדרכה פרטנית וקבוצתית
תנאי קבלה: תואר ראשון/ ניסיון מעשי בעולם הטיפול בנוסף יש לעבור ראיון קבלה 

ימי ושעות פעילות: ימי ה', בין השעות 16:30-21:00
)החל מסמסטר ב' יתקיימו מפגשי הנחייה אישית משעה 15:00(

מטפלות סוג 1
בפיקוח משרד הכלכלה

קורס מטפלות מיועד להכשרת מטפלות מקצועיות לגיל הרך )גילאי 0-3(, השנים החשובות 
ביותר להתפתחות הילד. במהלך הקורס נלמדים נושאים שונים כגון: חינוך והוראה לגיל הרך, 
תיאוריות של התפתחות הילד, יסודות הטיפול בילד, ארגון סביבה חינוכית לילדים, שילוב 
אומנויות ועבודה שוטפת מול ילדים. הקורס מאפשר למשתלמות להתמקצע ולקבל הסמכה 

של משרד הכלכלה למטפלות סוג 1. 

היקף הקורס: 350 ש"ל )9 חודשים(
תנאי קבלה: 12שנות לימוד 

אישור של שנה עבודה כמטפלת בגיל הרך )במוסד המוכר ע"י משרד הכלכלה(
ימי ושעות פעילות: ימי א', בין השעות 8:30-15:30
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טכני

תחזוקה ותיקון מכשירי סמרטפונים וטאבלטים
בפיקוח משרד הכלכלה

הגידול בשוק הטלפונים הניידים, יוצר ביקוש לטכנאים שיכולים לתת מענה לתיקון תקלות 
במכשירי הסלולר השונים. תהליך אבחון ותיקון התקלות על ידי הטכנאי צריך להיות מהיר, 
יעיל וחסכוני. קורס זה מיועד לבעלי חוש טכני האוהבים לפרק, לחקור ולתקן מכשירים מסוגים 
שונים, המעוניינים לקבל הכשרה כטכנאי סלולר וטאבלט, ולהשתלב בתחום. במהלך הקורס ירכשו 
התלמידים ידע עיוני ומעשי אשר מקנה כלים מתקדמים ומיומנויות לתיקון מכשירי הסלולאר 

עד דרג ד' )הדרגה הגבוה ביותר בתחזוקה(, תוך שימת דגש על המכשירים המובילים בשוק.

היקף הקורס: 232 ש"ל )7 חודשים(
ימי ושעות הלימודים: ימי ג' + ה', בין השעות :16:00-20:15

סייעות רופא שינים
סייעת לרופא שיניים הוא מקצוע פרא-רפואי מרתק, חשוב ונדרש. הסייעת היא יד ימינו של רופא 
השיניים, ובעת ביצוע הליכים טיפוליים מרכבים, נוכחותה נדרשת במיוחד. תכנית הקורס משלבת 
לימודים עיוניים בנושאי רפואה שונים כגון היסטולוגיה, מורפולוגיה, אנטומיה, פריודונטיה, הכנת 
חומרים לטיפולים השונים ועוד, וכן התנסות מעשית במצבי טיפול במרפאת השיניים, מצבי 

חירום, מתן עזרה ראשונה ועוד. 

היקף הקורס: 140 שעות לימוד אקדמאיות ו-20 שעות מעשיות )7 חודשים(
תנאי קבלה: ראיון אישי וידע בסיסי באנגלית.

ימי ושעות הלימודים: ימי ג', 16:00-20:15 ויום ו' פעם בחודש בין השעות 08:30-12:00
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בקרה ואבטחת איכות
בחסות האיגוד הישראלי לאיכות

קורס מקצועי להכשרת אנשי אבטחת איכות במפעלים וארגונים. 

מקצוע זה עוסק ביסודות אבטחת האיכות ובקרת האיכות עבור המוצר אותו מייצרים הארגון או 
המפעל ובאיכות השירות המסופק ללקוח. הצלחת המפעל או הארגון תלויה בארגון נכון של 

מערכת האיכות, החל משלב ייצור חומר הגלם ועד לשלב השיווק והשירות.

כיום יש צורך במערכת איכות מוסדרת ומאושרת מכל ארגון או מפעל השואפים למצוינות, 
לשיפור מתמיד, לעמידה בתקנים בינלאומיים ולהצלחה כלכלית. הכשרת אנשי איכות ברמה 

גבוהה היא המפתח להצלחה. 

היקף הקורס:  92 ש"ל )5 חודשים(
ימי ושעות הלימודים: ימי ב' / ד' בין השעות 16:00-19:15 וימי ו' אחת לשבועיים 

בין השעות 08:30-12:45

נאמני בטיחות
בשיתוף חברת באשי הנדסת איכות

*בפיקוח ובחסות מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה
נאמני הבטיחות הינם הזרוע הביצועית של וועדת הבטיחות, נאמן הבטיחות מונע ומפחית סיכונים 
בסביבת העבודה. הקורס מותאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ומסייע למפעל לעמוד 
בדרישות החוק. הקורס נועד להכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, להקנות ידע בנושאי 

הבטיחות והגהות התעסוקתית, על מנת לקדם את הבטיחות במקום העבודה.

ימי ושעות הלימודים: 24 שעות אקדמאיות. 3 ימים בין השעות 9:00-16:00

מנהל תעשייתי

הנדסת איכות
בחסות האיגוד הישראלי לאיכות

מקצוע הנדסת האיכות נועד להבטיח כי המוצרים והשירותים הניתנים לצרכן יהיו באיכות 
הגבוהה ביותר. תפקיד מהנדסי איכות לתכנן, ליישם ולשפר את מערכת האיכות לזיהוי ותיקון 
טעויות בתהליכים השונים. הקורס מעניק ידע מקיף בנושא הבטחת האיכות, החל משלב התכנון 
והפיתוח ועד לשירות מול הלקוח. הקורס מכין את הלומדים לבחינת ההסמכה של האיגוד 
הישראלי והאמריקאי לאיכות – )ICQE (Israeli Certified Quality Engineer, הסמכה המאפשרת 

לבוגרי הקורס לעבוד בתעשייה בתור מהנדסי איכות או מנהלי הבטחת איכות. 

ניתן לגשת לבחינת ההסמכה על פי דרישות האיגוד הישראלי לאיכות.

היקף הקורס: 300 ש"ל )10 חודשים(
ימי ושעות הלימודים: ימי ב' + ד' בין השעות 16:00-19:15 וימי ו' אחת לשבועיים 

בין השעות 08:30-12:45

ממונה בטיחות
בשיתוף חברת באשי הנדסת איכות

*בפיקוח ובחסות מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה
הביקוש הגבוה בשוק העבודה לממוני בטיחות מגיע כאות ישיר מדרישות החוק.

ממונה הבטיחות בעבודה הוא יועץ מקצועי של הנהלת הארגון לכל דרישות החוק בנושא 
הבטיחות והבריאות התעסוקתית. תפקידו של ממונה בטיחות הוא להעריך, לנהל ולבקר את 
הסיכונים השונים הכרוכים בטיפול בציוד, בתנאי ובתהליכי עבודה. ממונה בטיחות מחזיק 

באחריות כבדת משקל ומהווה חלק חיוני בכל ארגון ומפעל יצרני בתעשייה.

קורס ממונה בטיחות מעניק רקע איכותי ותעודת מקצוע מוערכת לבוגריו. הקורס מוצע לאנשי 
מקצוע בעלי ניסיון הרוצים למנף את הקריירה שלהם ולקבל לידם תעודת מקצוע מוכרת ונחשבת

*בכפוף לאישור המשרד לפיקוח מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה
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פיתוח 
אישי 

והעשרה



הכשרה מקצועית לאבחון אישיות באמצעות גרפולוגיה, התואמת את דרישות האגודה לגרפולוגיה 
מדעית בישראל. הגרפולוגיה, תורת הכתב, מתמקדת בקשר בין סימני כתב היד, לבין מבנה 
האישיות. כתב היד הוא כתב המוח, המשקף את הכוחות הפנימיים  פיסיים רגשיים. בעזרת 
הגרפולוגיה ניתן לאבחן תכונות אופי, כישורי חשיבה, דימוי עצמי, תפקוד רגשי וחברתי, מנגנוני 
הגנה, אופן ההתנהגות, יכולות ביצוע ודרך ההתנהלות בעולם. למסיימים שיעמדו במטלות הקורס 
תוענק תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי תעודה של המכללה האקדמית כנרת. ניתן לגשת 

לבחינות ההסמכה של האגודה לגרפולוגיה מדעית בהתאם לדרישות האגודה.

היקף הקורס: 240 שעות אקדמיות המחולקות לשני שלבים:
שלב א' – בסיסי – 80 ש"ל )5 חודשים(

שלב ב' – התמחות - 160 ש"ל )10 חודשיים(

ימי ושעות הלימודים: ימי ה' בין השעות 16:15-19:30

גרפולוגיה

סדנה לכתיבה יוצרת

סדנת העשרה המיועדת לעוסקים ולמתעניינים בכתיבה ספרותית ובכתיבת סיפורי חיים. 
מטרת הסדנה הינה תרגול טכניקות לגירוי היצירתיות ולשילוב הכתיבה בחיי היומיום. 

תרגול תוך התמקדות בגורמים מחוללי יצירתיות - זיכרון, רגשות, חושים, נקודות מבט, 
חלומות ודמיון, תת מודע ועוד. 

היקף הקורס: 36 ש"ל )4 חודשיים(.
ימי ושעות הלימודים: ימי ו', בין השעות 09:00-11:30
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שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית

תקשורת בלתי-מילולית הינה כל פרט הקשור לאדם מסוים, העשוי ללמד אותנו משהו אודותיו 
או להעביר לנו מסר ביחס למה הוא מרגיש או חושב. מסרים אלו מועברים באמצעות תנועות 
ותנוחות הגוף, מבטים, הבעות פנים, טון דיבור, לבוש, שימוש באביזרים, עיצוב הסביבה ועוד. 
מודעות ושליטה בביטוי הלא-מילולי שלך ומיומנות לאבחן את שפת הגוף של האדם האחר, הינם 
כלים משמעותיים בתקשורת בינאישית ומיומנות המשרתת צרכים אישיים, חברתיים ומקצועיים. 
שימוש מושכל בשפת הגוף משפיע ומייעל את יכולת האבחון, השכנוע, הרושם, המכירה, איכות 

השירות ללקוח, צליחת ראיונות עבודה, יחסי עובד-מעביד, זיהוי סימנים מחשידים ועוד. 

באמצעות הרצאה חווייתית, הדגמות, המחשות אינטראקטיביות וסימולציות, נכיר את יסודות 
התקשורת הבלתי-מילולית ושפת הגוף, ואת השפעתם במישור הבינאישי ונבין את האופן בו 
תקשורת זו משקפת את המערכת הרגשית ואת האישיות שלנו, ונלמד דרכים לניטור עצמי ושל 

האחר כמו גם שימוש מודע בשפת הגוף בהתאם למסר שברצוננו להעביר.

היקף הקורס: 40 ש"ל )3 חודשיים(
ימי ושעות הלימודים: יום ב' בין השעות 16:30-19:45

שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית 
 הלכה למעשה )קורס למתקדמים(

שימוש יישומי בידע שנרכש בקורס הבסיסי וחידוד משמעותי של יכולות זיהוי וניתוח

רגש והתנהגות על פי שפת הגוף.

קורס מעשי-חוויתי הכולל המחשות, סימולציות ותרגול רב של המשתתפים.

היקף הקורס: 10 ש"ל )5 מפגשים(
ימי ושעות הלימודים: יום ב' בין השעות 16:30-19:45

שפות זרות

ערבית מדוברת למתחילים
השפה הערבית הינה השפה המדוברת ביותר באזור בו אנו חיים ולמרות זאת מעטים מאוד מתושבי 
ישראל מדברים או מבינים אותה. הקורס מלמד את המשתתפים לדבר, לנהל שיחה וללמוד קצת 

על עושרה, מקורה ותרבותה של השפה הערבית.

היקף הקורס: 60 ש"ל )5 חודשים( כולל סיור
ימי ושעות הלימודים: ימי ג', בין השעות 17:00-19:30.

ערבית למתקדמים
היקף הקורס: 60 ש"ל )5 חודשים( כולל סיור

ימי ושעות הלימודים: ימי א', בין השעות 17:00-19:30.

אנגלית מדוברת למתחילים
לימודים מקצועיים וחווייתיים באווירה תומכת. השיעורים נערכים על ידי מורה הדוברת את 
השפה כשפת אם. השיעור מתנהל באנגלית החל מהשיעור הראשון. ההתנסות הרבה בשיעורים 
וקבוצות הלמידה הקטנות, מאפשרות לכל תלמיד, לשפר באופן משמעותי, את אוצר המילים, 

יכולות הביטוי והביטחון העצמי בדיבור.

היקף הקורס: 60 ש"ל )5 חודשים(.
ימי ושעות הלימודים: ימי ג', בין השעות 16:00-18:30.

סינית מדוברת למתחילים
קורס זה מקנה מיומנויות שיחה ותקשורת של השפה הסינית המדוברת ביותר בחלקה הצפוני 

והדרום מערבי של סין: מנדרינית.

הקורס נערך בשיתוך מכון אסיה בית הספר הראשון והמוביל בישראל ללימוד השפות האסיאתיות 
ובו מעשירים התלמידים את אוצר המילים, לומדים להכיר את המבנה התחבירי והדקדוקי של 

המשפט ולומדים להגות נכון את השפה.

מסגרת הקורס: 50 ש"ל )5 חודשיים(
ימי ושעות הלימודים: ימי ראשון 16:00-18:30
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תכניות לימוד נוספות

ים של היסטוריה בכנרת

סדרת הרצאות בנושאי היסטוריה בשיתוף המרכז ללימודי ארץ ישראל
במכללה האקדמית כנרת והמעוצה האזורית עמק הירדן.

נושא סדרת ההרצאות לתשע"ח: "החברה היהודית בין מיתוס למציאות"

המיתוס הינו דרך באמצעותה מספרת החברה לעצמה על עברה ועל גיבורי התרבות שלה 
מתוך מטרה לעצב את זהותה ולהנחיל את ערכיה. במסגרת סדרה זו נפרק חלק ממיתוסים של 
החברה היהודית ונבחן מהו המיתוס ומהי המציאות העומדת מאחוריה, כיצד נוצרו המיתוסים, 

בידי מי ואיזו מטרה הם שרתו. 

בין המרצים: פרופ' יאיר זקוביץ, פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' בת-שבע שטרן, פרופ' אבי פאוסט, 
ד"ר עומר סרגיי, ד"ר אורית רמון וד"ר רוני באר-מרקס.

פירוט ההרצאות בעמו 31

חוג כלנית
חוג להכרת צמחי ישראל בהדרכת פרופ' אבי שמידע וחוקרי צמחים מובילים בארץ.

סדרת מפגשים, אחת לחודש, להכרת מגוון הצמחים של ישראל ואורחות חייהם המרתקים.
מיועד לחובבי טבע ומתעניינים בצמחים בכל גיל.

register.kinneret.ac.il -או ב www.kalanit.org.il :לפרטים נוספים

קורסים לפיתוח ההון האנושי למפעלים וארגונים
תוכניות הכשרה, קורסים וסדנאות ייחודיות בנושאים מגוונים, אשר מותאמות לצרכי הארגון, 
כגון: מיומנויות ניהול, מיומנויות  עסקיות ומקצועיות ומיומנויות אישיות. כל תכני הקורסים 
והסדנאות מותאמים לעולם התוכן, השפה והמאפיינים של הארגון תוך שילוב ניתוח מקרים 

ודילמות מהשטח.

ניתן לקבל פרטים נוספים במשרדי היחידה ללימודי תעודה.

מנהל בינלאומי לתיירות ומלונאות  
בפיקוח משרד התיירות

קורס המיועד למלונות וארגונים בתחום האירוח והתיירות. הקורס מקנה ידע והכשרה מקצועית 
לעבודה בתחום התיירות והמלונאות בארץ והעולם.  

בין נושאי הלימוד: תפעול וניהול אגפי/מחלקות המלון, ניהול מערך המזון והמשקאות במלון, 
ניהול השיווק והמכירות, ניהול משאבי אנוש, ניהול פיננסי ובניית תקציב, יישומי מחשב והתוכנה 
המלונאית, אנגלית מלונאית עסקית, דיני עסקים, מנהיגות, ניהול איכות השירות, תקשורת 

בינאישית ותדמית עסקית של מנהל מלון, סיורים מקצועיים והתמחות במחלקות המלון.

ים של היסטוריה בכנרת

החברה ההיהודית בין מיתוס למציאות 

המיתוס הינו דרך באמצעותה מספרת החברה לעצמה על עברה ועל גיבורי התרבות שלה מתוך מטרה 
לעצב את זהותה ולהנחיל את ערכיה, אך האם פעם עצרנו ושאלנו מהי המציאות שיצרה את המיתוס? 

המיתוסים הראשונים המתייחסים לחברה היהודית מופיעים כבר בסיפור המקראי, ומאז ועד 
היום ממשיכים להופיע. במסגרת סדרה זו נפרק חלק ממיתוסים אלו ונבחן מהו המיתוס ומהי 

המציאות העומדת מאחוריה, כיצד נוצרו המיתוסים, בידי מי ואיזו מטרה הם שרתו.

תאריךנושא ההרצאהשם המרצה

1.11״דוד המלך - בין מיתוס למציאות״?פרופ' יאיר זקוביץ

"ראשית ישראל: לשאלת היווצרות הזהות פרופ' אבי פאוסט
22.11הישראלית בתקופת המקרא"

"צמיחתה של ממלכת יהודה - בין התיאור ד"ר עומר סרגיי
6.12המקראי למציאות ההיסטורית"

ד"ר רבקה ניר
"הן כל הנביאים והתורה עד יוחנן נבאו" 

)מתי י: 13( – יהדותו של יוחנן המטביל בין 
מיתוס למציאות 

27.12

10.1"קבר דוד: יהודי? נוצרי? מוסלמי?"ד"ר אורית רמון

24.1פרטים בהמשךפרופ' אלחנן ריינר

"בין הסתגרות להסתגלות: עיתונות בשרות ד"ר רוני באר-מרקס
7.2האורתודוקסיה"

"ההיית או חלמת חלום? בין מיתוס למציאות פרופ' בת-שבע שטרן
21.2חיי הנשים בארץ ישראל, -1882 1948"

"מזרח מערב ומה שביניהם – אינטלקטואלים ד"ר יונית עפרון
7.3מזרחיים במדינת ישראל"

ד"ר ראובן גפני
"האמנם "העלייה הראשונה"?: על העליות 

והניסיונות החקלאיים היהודיים בארץ ישראל 
לפני התנועה הציונית"   

21.3
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פיתוח יזמות תיירותית

בפיקוח משרד התיירות

הקורס נועד להכשיר יזמים  ובעלי עסקים בתעשיית התיירות והאירוח, בדרכים לפתח את 
היזמות או לייעל ולהגדיל את העסק.  הקורס מקנה ידע וכלים להתמודדות בתעשיית התיירות  

והמלונאות המתפתחת. 

הקורס מפגיש את היזם עם מושגים בסיסיים הנוגעים להקמת עסק חדש, מקנה כלים להקמה 
ולניהול העסק בתחום התיירות. בקורס יש גם שעות ליווי אישי, לצורך בחינה וקידום היזמות 

או העסק.

אתגר ומשמעות בגיל השלישי - קורס מתנדבים
“לתת זה גם לקבל”

בניהול המוסד לביטוח לאומי, אגף ייעוץ לקשיש

הכשרת מתנדבים לייעוץ, סיוע וביקורי בית אצל קשישים בקהילה, במסגרת ייעוץ לקשיש 
במוסד לביטוח לאומי על – ידי הקניית ידע ומיומנויות בהדרכת צוות המוסד. בין נושאי הלימוד: 
מדיניות הביטחון הסוציאלי בישראל, היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של הזקנה, מיומנויות 

תקשורת ועוד.

Cross Border Agriculture - חונכות חקלאית

תכנית לקידום הפיתוח החקלאי והכפרי וקשרי שיתוף הפעולה של ישראל עם מדינות מתפתחות, 
בשיתוף וליווי המרכז לשיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית במשרד החקלאות )סנדקו(, משרד 
החוץ, משרד האוכלוסין וההגירה, המכללה האקדמית כנרת, צמח ניסיונות, מפעלים אזוריים 

לעיבוד מזון, מפעלי תעשיות מים, משקים חקלאיים ואוניברסיטאות עמיתות בחו"ל.

התוכנית מיועדת לסטודנטים לחקלאות ממדינות מתפתחות המעוניינים לרכוש ניסיון וידע 
ישראלי בתחומי החקלאות תוך שילוב למידה אקדמית והתנסות מעשית בענפי החקלאות 

השונים.

אולפן ללימוד עברית 
אולפן א' לעולים חדשים, בשיתוף עם משרד הקליטה, הסוכנות היהודית והמועצה האזורית 
עמק הירדן. האולפן פתוח גם לדוברי שפות זרות שאינם עולים חדשים, המעוניינים לשפר את 

השפה העברית.

תכניות לימוד נוספות
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הסדרת תשלומים של שכר לימוד

שכר הלימוד ייקבע עד לתאריך 1.6 לקראת שנת הלימודים הקרובה. 

היחידה ללימודי תעודה תשתדל לשמור על גובה שכר הלימוד, אולם שמורה לה הזכות לעדכנו 
בהתאם לנסיבות. 

עם הקבלה ללימודים, יישלח מכתב בדוא"ל ובדואר לבית התלמיד עם פירוט שכר לימוד ותנאי 
התשלום של שכר הלימוד. על התלמיד להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם קבלת המכתב.

ניתן לשלם את שכר הלימוד באחת מהדרכים הבאות:

א. תשלום מראש של מלוא שכר הלימוד לקורסים בלבד )לא כולל מסלולי לימוד ניתוח התנהגות 
יישומי ומורה דרך(

-  סטודנט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש, יהיה זכאי להנחה של 3% משכר הלימוד. 
 הטבה זו ניתנת למימוש עד שבועיים טרום פתיחת הקורס.

 -  הרשמה מאוחרת מוגדרת לתקופה של שבועיים טרום פתיחת קורס ועד יום פתיחת  
    הקורס. 

במקרה זה התלמיד אינו זכאי להנחה של 3% משכר הלימוד.

 - הרשמה לאחר מועד פתיחת הקורס - ניתן להירשם ללימודים לא יאוחר משבועיים   
     מיום פתיחת הקורס. 

    במקרה זה חלים תנאי התשלום החלים בהרשמה מאוחרת. על התלמיד לשלם שכר   
    לימוד מלא.

פריסת שכר לימוד לתשלומים 

פריסת התשלומים נקבעת על ידי המכללה, בהתאם להיקף הקורס ועלותו. 

פריסת התשלומים ללא הפרשי הצמדה.

סטודנט שיבחר לשלם שכר לימוד בתשלומים יוכל לבצע זאת באחת מהאפשרויות הבאות: 

הרשאה לחיוב חשבון הבנק – הוראת קבע / תשלום באמצעות כרטיס אשראי )עסקת אשראי( / 
תשלום באמצעות הוראת קבע באשראי / העברה בנקאית /מזומן - שובר לתשלום בתשלום אחד 

/ צ'קים באישור מנהלת היחידה ללימודי תעודה.

*סטודנטים המשלמים באמצעות הוראת קבע או צ'קים חייבים לחתום על טופס שטר חוב.

הרשמה ותנאי תשלום לשנת – תשע"ח

אנו שמחים שבחרת ללמוד באחת מתכניות הלימוד המוצעות ביחידה ללימודי תעודה במכללה 
האקדמית כנרת.

טופס זה על ההנחיות הכלולות בו, מהווה כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד וקיום שאר הנהלים 
המפורטים בו. 

 www.go.kinneret.ac.il :תקנון הלימודים המפורט נמצא באתר האינטרנט של המכללה בכתובת

מילוי הטופס יש לקרוא את ההוראות במלואן.

הנחיות, הסברים תנאי הרשמה ותשלום

כללי

הנהלת המכללה תקפיד לשמור על תכניות הלימודים וגובה שכר הלימוד המתפרסמים בפרסומי  א .  
המכללה, אולם נשמרת לה הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, תכנית הקורסים, שמות המרצים, 

מערכת השעות וימי הלימוד, ו/או גובה שכר הלימוד בהתאם להתייקרויות ולנסיבות.

פתיחת כל קורס מותנת במספר הנרשמים.  ב .  

הנחיות הרשמה

א .   דמי ההרשמה למכללה יהיו – 200 ₪ / 300 ₪ )בהתאם לנקבע ע"י היחידה(
     את דמי הרישום ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות: באמצעות רישום מקוון )באמצעות 
האינטרנט( - באתר המכללה האקדמית כנרת / באשראי / אמצעי תשלום אחר באמצעות 

פנייה למשרד היחידה ללימודי תעודה.

ב.    דמי הרשמה יוחזרו לנרשמים רק במקרה שלא יפתח במכללה אף קורס מן הקורסים/מסלולים     
שאליהם נרשם התלמיד או במקרה שהמועמד לא התקבל ללימודים.

דמי ההרשמה הינם חד פעמיים עבור שנת לימודים אחת.  ג .  
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הפסקת לימודים 

במקרה של ביטול, הפסקה או דחיית לימודים ביוזמת המכללה, יחולו ההוראות הבאות:

בוטל הקורס טרם פתיחתו, ביוזמת המכללה, יהיה התלמיד רשאי לפי בחירתו, לבקש החזר של שכר 
הלימוד ודמי הרישום ששילם עבור אותו קורס ללא פיצוי נוסף, או לבקש ששכר הלימודי ששילם 
ייזקף לזכותו עבור השתתפות בלימודים אחרים באותה שנת לימודים או בשנת לימודים שלאחריה.

במקרה בו יידחה המועמד על- ידי ועדת הקבלה, יוחזרו לו דמי הרישום.

במקרה של ביטול לימודים ביוזמת התלמיד, יחולו ההוראות הבאות:

תלמיד המחליט להפסיק את לימודיו, אינו פטור מחובת תשלום שכר הלימוד. גובה שכר הלימוד 
שבו יחויב התלמיד שיפסיק את לימודיו הינו כמתחייב מתקנון זה.

סטודנט המחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על החלטתו בכתב לרכזת היחידה ללימודי 
תעודה, תוך ציון סיבת החלטתו. המועד הקובע את הפסקת הלימודים הוא יום קבלת ההודעה 
בכתב במכללה. הודעה בעל-פה לא תיחשב כביטול רשמי. החלטה בדבר החזר שכר לימוד או חלקו, 

אם בכלל, תהיה בכפוף לתקנון שכר לימוד והחלטת ועדת חריגים של המכללה.

הנחות שכר לימוד – ניתן לבדוק במשרדי היחידה ללימודי תעודה ובתקנון המפורסם באתר המכללה. 

הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים 
מבלי למסור על כך הודעות אישיות. 

החזרי שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים, עפ"י טבלת ההחזרים שלהלן:

דמי ההרשמה אינם מוחזרים

תאריך
ההודעה

עד 14 יום לפני 
פתיחת הקורס

פחות מ 14 
יום לפני מועד 
פתיחת הקורס

במהלך החודש 
הראשון

לאחר החודש 
הראשון

אין החזר100%85%75%ההחזר

הרשמה ותנאי תשלום לשנת – תשע"ח

תשלום שכר לימוד באמצעות פיקדון/מענק צה"ל

סטודנט הזכאי ומעוניין לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון הצבאי לקורסים המאושרים 
לכך, יקבל מהמכללה שובר לתשלום מהפיקדון הצבאי, אישור לימודים ואישור על כך 
שהמכללה היא מוסד מוכר לצורך תשלום על פי חוק חיילים משוחררים. הסטודנט ייקח 

טפסים אלו לבנק בו מתנהל הפיקדון ויסדיר את החיוב.

תשלום שכר לימוד על ידי מוסד מממן

סטודנט הממומן על ידי גוף מממן, נדרש להחתים בטופס הרישום, חותמת וחתימה של 
מורשה החתימה בגוף המממן. סטודנט שלא יציג אישור זה עד למועד פתיחת הקורס יחוייב 

אישית בתשלום מלוא שכר הלימוד. 

בכל מקרה, האחריות להסדרת התשלום הינה על התלמיד. 

האחריות לביצוע התשלומים מוטלת על הסטודנט. אם מסיבה כלשהי, שלא באחריות 
המכללה, לא כובדו תשלומי שכר הלימוד, יחויב הסטודנט בהצמדה ובריבית פיגורים על כל 
צ'ק שבוטל/הוחזר מהבנק. על ביטול עסקת אשראי יחויב הסטודנט המבטל בעמלת הביטול.

במידה והתלמיד לא יסדיר את תשלומי שכר הלימוד ואת יתר חובותיו למכללה במלואם 
ובמועד, תהיה המכללה רשאית, לאחר ששלחה לתלמיד התראה בכתב 7 ימים מראש, 
להפסיק את לימודיו מבלי שההפסקה תפגע בחובתו לשלם את מלוא שכר הלימוד כפיצויים 

מוסכמים וקבועים מראש.

חובות שלא ייפרעו יועברו לטיפול משפטי, ועל החייב יהיה לשאת בהוצאות הכרוכות בגביית 
החוב. לא יינתן שירות לתלמיד החייב שכר לימוד למכללה.

קבלת תעודת גמר/השתלמות מותנית בעמידה בדרישות הפדגוגיות ובהסדרת מלוא שכר 
הלימוד.

הקבלה ללימודים כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:

מילוי טופס הרשמה.

קבלת מכתב "קבלה ללימודים" מהיחידה ללימודי תעודה.

הסדרת שכר לימוד במלואו.

ללא קיום התנאים הללו, המכללה אינה מתחייבת לשמור למועמד מקום בקורס.
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טלפון בבית:מיקוד:כתובת פרטית קבועה:

מין: ז / נשם האב:שם פרטי:שם משפחה:מס' זהות:

טלפון בעבודה:מיקוד:מקום עבודה:

טלפון נייד:שנת עליה:ארץ לידה:תאריך לידה:___/___/___

:E-mail כתובת

)יש לרשום את מספר הכרטיס במלואו החל מהקו הראשון משמאל(

תשלום שכ”ל בכרטיס אשראי: בתשלום אחד /בתשלומי המכללה )ללא ריבית( /קרדיט: מס’ תשלומים     

מס’ כרטיס האשראי _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _ 

מס’ הזהות של בעל הכרטיס:גמר תוקף:שם בעל הכרטיס:

חתימת בעל הכרטיס:תאריך:

במקרה ששכר הלימוד משולם ע״י גוף מממן/מוסד/מפעל/קיבוץ

טלפון:

תאריך:

תפקידו:שם המאשר מטעם הגוף המממן:

חתימת המורשה:חותמת הגוף המממן:

% מימון:שם הגוף המממן:

מיקוד:כתובת:

דמי הרשמה - ₪200 /₪300 )דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד(

נא לשלוח למכללה את טופס ההרשמה בפקס 04-6653757

באמצעות שובר
נא לחייב דמי הרשמה בכרטיס אשראי

שולם במזומן

טופס הרשמה לא חתום ע”י התלמיד או הגוף המממן, או ללא תשלום דמי הרשמה לא יאושר במכללה.

הריני מאשר בחתימתי מטה שקראתי בעיון ונהירים לי כל ההנחיות והפרטים הכלולים בטופס ההרשמה משני 
הצדדים, והם מהווים חלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה והתחייבותי זו.

חתימה:שם מלא:

אבקש לרשום אותי לקורסים הבאים: 
.1

.2

.3

שנת הלימודים:

תאריך:

הנהלת המכללה

טופס הרשמה
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לפרטים והרשמה: | 04-6653610 ,04-6653762 
kinneret.ac.il | teuda@kinneret.ac.il

לימודי תעודה - מכללת כנרת

לימודי תעודה


