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מערכת: נעמה אביר ומורן רוטנשטיין
עיצוב גרפי: תמר וידר

*החוברת נכתבה בלשון זכר, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
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פרופ' שמעון שרבי ט
רקטור המכללה

ד"ר פינחס חליו ה
מנכ"ל ומייסד

פרופ' חיים ברייטברט 
נשיא המכללה

מועמד יקר,

הצוות המנהלי והאקדמי במכללה פועל לסייע לסטודנטים  סגל המכללה האקדמית אשקלון שמח להזמינך לקמפוס 
בכל שנות הלימוד, החל בלימודים ובסדנאות המקנים לבוגרים  הגדול והמפואר בקריית החינוך באשקלון, ולהציע לך להשתלב 
כלים להשתלבות מהירה ומוצלחת בעבודתם, ועד להענקת  בלימודי תואר אקדמי. המכללה מציעה מגוון רחב של לימודים 
מלגות וליווי אישי עד סיום הלימודים. לרשות הסטודנטים  אקדמיים באווירה חמה ותומכת ומעניקה פעילות תרבותית 
סביבת לימודים מתקדמת הכוללת מעבדות, ספרייה מרווחת  וחברתית ענפה. אלפי צעירים רואים במכללה מוסד אקדמי 
ועשירה, גישה ישירה למאגרי מידע חשובים, חדרי לימוד  מוביל, והוכחה לכך דירוג איכות ההוראה של הסטודנטים 

בצוותא, מעונות, מועדון סטודנטים וחדר כושר. 2019. המכללה דורגה על ידי הסטודנטים בסקר  בשנת 
צוות מינהל שיווק, ייעוץ ורישום עומד לרשותך החל משלב  התאחדות הסטודנטים הארצי במקום ה-1 מבין 50 מוסדות 

ההתעניינות ועד הרישום. אקדמיים.  

אנו מאחלים לך בהצלחה ומקווים לראותך בקהילת הסטודנטים  לאחר כ-40 שנות פעילות כשלוחה של אוניברסיטת בר-אילן 
של המכללה האקדמית אשקלון. וניסיון רב, פועלת המכללה כמוסד ישראלי להשכלה גבוהה 

 B.Sc.-ו B.A. המציע לימודים בכ-20 מסלולי לימוד לתואר
ושישה תוארי .A.  מחקריים ולא מחקריים.

המכללה נחשבת כיום לאחת המכללות החשובות והגדולות 
בכבוד רב, בישראל. מקצועות הלימוד העיקרים במכללה הם בתחום 
הנהלת המכללה מדעי החברה, מדעי הבריאות, מדעים מדויקים ומדעי הרוח 

לקראת לימודי תואר ראשון ושני. למכללה צוות מרצים איכותי 
ומנוסה, ביניהם נמנים חשובי הפרופסורים והמרצים הבכירים 

באקדמיה ובמגזר העסקי והציבורי.



4

האקדמית אשקלון
צעד חכם. עתיד מבטיח!

   לימודים בקמפוס מודרני            מצוינות אקדמית מוכחת          
           וחיי חברה עשירים

המכללה האקדמית אשקלון הציבה את רמת איכות ההוראה 
קמפוס המכללה הוא מהמרהיבים והיפים בארץ.  בראש סדר עדיפויותיה. 

חווית הלימודים תוססת ומהנה, הכוללת אירועי תרבות, הפסקות  על פי המועצה להשכלה גבוהה, המכללה האקדמית אשקלון 
פעילות, מופעי סטנד-אפ, סרטי קולנוע והרצאות במרכז  עומדת ביעד שנקבע לה במדד איכות ההוראה. מדד זה משקף 

הכנסים, מעונות בסטנדרט גבוה, חדר כושר ועוד. את היחס המספרי בין הסגל האקדמי הבכיר לבין מספר 
הסטודנטים. מדד המאפשר הקדשת תשומת לב אישית לכל 

סטודנט.
           שכר לימוד אוניברסיטאי 

אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת האקדמית אשקלון 
המכללה האקדמית אשקלון נמנית עם עשרים ושתיים מכללות  וליהנות מבחירה מצוינת. 
ציבוריות שזוכות לתמיכה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). 
המכללה כפופה להוראות הכוללות קביעת שכר לימוד אחיד  במכללות הציבוריות ובאוניברסיטאות.           בית אקדמי חם המעניק יחס אישי

ועד  הרישום  משלב  החל  לסטודנט  אישי  וליווי  ייעוץ 
סטודנטיאליים   שירותים  מגוון  ומתן  הלימודים          סיום 

ותמיכה אקדמית לרווחת הסטודנט והצלחתו.
   שנה ראשונה חינם  

           לתלמידי התואר הראשון
אווירת לימוד פרטנית ותומכת תוך הקפדה על לימוד בכיתות 

המכללה האקדמית אשקלון מוכרת בחוק עידוד השכלה  קטנות ויחס אישי של הסגל האקדמי.
בנגב ובגליל שמעניק פטור משכר לימוד בשנה א׳, לחיילים 
משוחררים, בוגרות שירות לאומי ובוגרי שירות אזרחי (הזכאות 

הינה ל-5 שנים מיום השחרור).            המרכז לחדשנות

המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית באקדמית אשקלון  מאפשר 
הוראה ולמידה איכותית וחדשנית, בהלימה לעידן הדיגיטלי 

של המאה ה-21.

זמינות המידע והשימוש בכלים דיגיטליים תורמים לשיפור 
ההישגים הלימודיים של הסטודנט.
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           רווחת הסטודנט

האקדמית אשקלון פועלת למען רווחת הסטודנט ומעניקה 
סיוע בכל ההיבטים המקיפים את עולמו של הסטודנט במהלך 
לימודיו וזאת במטרה להעניק לסטודנט סביבה לימודית תומכת 

וידידותית. 

הנהלת המכללה קבעה לה כלל ברזל: "לא יפסיק סטודנט 
את לימודיו בשל קשיים כלכליים". המכללה מעמידה לרשות 
הסטודנט מלגות בהיקף של מיליוני שקלים. בנוסף בקמפוס 
המכללה פועלת הנהלת פר"ח אזורית שמעניקה מלגות למאות 

סטודנטים.

           המרכז לנגישות אקדמית

בקמפוס המכללה פועל מרכז נגישות לסטודנטים עם לקויות 
למידה/צרכים מיוחדים במטרה לאפשר נגישות מרבית 
להשכלה גבוהה וליווי הסטודנט עד סיום לימודיו. המרכז 
מציע מגוון שירותים וסיוע פרטני החל מחונכות אישית, תמיכה 

טכנולוגית ורגשית, סדנאות, סיוע פרטני ועוד.

           המרכז לפיתוח קריירה

מטרת המרכז לפיתוח קריירה באקדמית אשקלון הינו 
חשיפת הזדמנויות תעסוקתיות לסטודנטים ולבוגרי המכללה 
והכוונתם לתעסוקה. המרכז פועל ליצירת קשרים עם חברות 

ומעסיקים במגזר הציבורי והפרטי.
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שנה ראשונה חינם *

שכר לימוד אוניברסיטאי

ליצירת קשר: 9990*
*לחיילים משוחררים ובוגרות שירות לאומי

מינהל שיווק, ייעוץ ורישום

בחירת מוסד אקדמי ומסלול לימודים היא החלטה משמעותית ומכרעת בעיצוב עתידך המקצועי והאישי. 
מטרת הייעוץ ללימודים אקדמיים היא לשלב בין שאיפותיך לבין הדרישות האקדמיות של מסלול הלימודים 
שברצונך ללמוד, החל מתנאי קבלה ותהליך ההרשמה, תכניות הלימוד, שכר הלימוד והשירותים הניתנים 

לרווחת הסטודנט.

המכללה האקדמית אשקלון מציעה מגוון מסלולי לימוד והתמחויות לתואר ראשון ושני. 

יועצי הלימודים ישמחו להעניק לך ייעוץ אישי ואיכותי המושתת על מקצועיות ואמינות. יחד נלווה אותך 
צעד אחר צעד, נציע מגוון אפשרויות ונכוון אותך עד לקבלת ההחלטה הטובה והנכונה ביותר עבורך.

הנך מוזמן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות, להתרשם ממגוון מסלולי הלימוד, מהאיכות והמצוינות 
האקדמית, מסגל מנהלי מיומן ומוכשר, מתשתיות טכנולוגיות מתקדמות ומסביבת לימודים צעירה ותוססת. 

אנו כאן לרשותך בכל שאלה הנוגעת ללימודים אקדמיים ומקווים לראותך בין אלפי הסטודנטים והבוגרים שלנו.

בברכת הצלחה,  
נעמה אביר 

ראש מינהל שיווק, ייעוץ ורישום



מסלולי לימוד
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M.A . B.A. B.A. B.A. B.A.
בכלכלה  בכלכלה  בכלכלה  בכלכלה  בכלכלה 
יישומית ולוגיסטיקה ושוק ההון וניהול וחשבונאות

הפקולטה לכלכלה

B.A. B.A. B.A. B.A . B.A. B.A. 
בלימודים רב-תחומיי ם בלימודי  בפוליטיק ה בפסיכולוגיה בסוציולוגיה  בקרימינולוגיה
במדעי החברה במסלולים : תיירות וממשל .M.A עם תזה ואנתרופולוגיה .M.A בקרימינולוגיה

מינהל עסקי ם בפסיכולוגיה   .M.A עם תזה 
משאבי אנו ש רפואית* בקרימינולוגי ה
חינוך קלינית 

מדעי החברה

מדעי הרוח

.B.A בלימודי ארץ ישראל

ביה"ס למדעי הבריאות

 B.S.N .   B.S.N . B.Sc.
בסיעוד   בסיעוד במדעי 

תוכנית להסבת  אקדמאים. B.S.N התזונה בסיעוד לאחים 
ואחיות מוסמכים

הפקולטה לעבודה סוציאלית

B.A. B.S.W.  M.S.W.  B.S.W.
תוכנית  בבריאות  בעבודה  בעבודה   הציבור

להסבת  סוציאלית סוציאלית
אקדמאים

* קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה. 

.B.Sc במדעי המחשב
.M.Sc במדעי המחשב*

מדעים מדוייקים



האקדמית אשקלון במספרים
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 27  9  70 
מסלולי לימוד   מעבדות,   קמפוס מרהיב וחדשני 
לתואר ראשון ושני מכוני ומרכזי מחקר  המשתרע על פני 

באקדמית אשקלון  כ-70 דונם
רשות המחקר והפרסומים, 
מכון שא"מ, מעבדה פורנזית, 
מעבדת סייבר, מעבדת 

חשמל, מטבח לימודי, מרכז 
סימולציות ומעבדת מחקר 
בחוג לפסיכולוגיה 

 20,000  350  5,00 0
אנשי סגל אקדמי בוגרים   סטודנטים לומדים 

סיימו לימודיהם   באקדמית אשקלון
באקדמית אשקלון  לתארים ראשון ושני, 

במכינות  הקדם אקדמיות 
ובביה"ס להנדסאים



בוגרים ממליצים
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ד"ר טלי ששון - .B.S.W בעבודה סוציאלית

עובדת סוציאלית במשפחתוני "אור שלום" ומרצה מן
המניין ב״אקדמית אשקלון״

"החוויה שלי מהתואר הראשון הייתה 
הן  עבורי  מעצבת  חוויה  ספק  ללא 
בבחירת המסלול התעסוקתי לאחר 
התואר הראשון והן בבחירה להמשיך 

לתארים מתקדמים."

המרצים שלימדו אותי בתואר היוו מודל 
חשוב עבורי אקדמית ומקצועית. הלמידה 
וההתנסות לאורך שנות הלימודים היו מעניינות ומעשירות מאד 
תוך שנעשו באווירה אינטימית, מכבדת ומאתגרת רעיונית. 
בשנה ג' בלימודיי שובצתי להכשרה מעשית במשפחתוני "אור 
שלום" ולאחר התואר התחלתי את דרכי המקצועית כעו"סית 

בארגון ועד היום אני עובדת בו בתפקידי מטה והדרכה. 

בנוסף ובמקביל, אני מטפלת במרכז "מאור" המטפל בילדים 
ונוער נפגעי פגיעות מיניות.

לאה בר-אל - .M.S.W בעבודה סוציאלית
מנהלת השירות לעבודה סוציאלית במרכז הרפואי "קפלן" 

"המשפט מורה טוב מורה לחיים זו 
סיסמא אבל לא רק. אי אפשר ללמד 
את משמעות המילה "אמפתיה" בצורה 
לכך. דוגמה  מבלי לשמש  מדויקת 
המרצים בלימודים היו אמפתיים אלי 
ולצרכיי ומכאן מרכז הכוח של המכללה 
בעיני, דבר שמנחה אותי בעבודתי". 

במהלך לימודיי, זכיתי להכיר סגל אקדמי מקצועי ובעיקר 
אנושי.

בחרתי להמשיך את לימודי התואר השני במכללת אשקלון, 
שזכורים לי כחוויה מלמדת, נעימה ומהנה.

הדר פנטהון - .B.S.W בעבודה סוציאלית 
מנכ"לית עמותת "הנני" 

הילה אוחיון - .B.S.W הסבה לעבודה סוציאלית               
מרכזת יחידה לטיפול באלימות והתמכרויות במועצה 

אזורית לכיש ומפתחת תוכניות טיפול "הלימודים במכללה היו משמעותיים 
"חווית לימודיי הייתה חיובית, מיוחדת  מאוד עבורי, ונתרמתי מהם רבות, הן 
ומקצועית, ובעקבות החוויה הטובה  בפן האישי והן בפן המקצועי. חווית 
שלי, גם בתי הבכורה בחרה ללמוד  הלמידה הייתה מצוינת. חומרי הלימוד 
במכללה האקדמית אשקלון וכיום היא  היו מעניינים ורלוונטיים, ואף אפשרו 
סטודנטית לתואר ראשון בפקולטה  לי הרחבת אופקים בתחומי העבודה 

לעבודה סוציאלית". הסוציאלית השונים".

הסגל האקדמי המקצועי שלימד אותי  הסגל האקדמי ברובו היה מאוד רציני, קשוב ויצירתי בדרכי 
בשני התארים הורכב מאנשי אקדמיה וחוקרים אשר פרשו  ההוראה ובתכני הקורסים. צוות המנהלה מאוד מסור, אחראי 
בפניי את עולם התוכן הרלוונטי , אתגרו את החשיבה והיצירתיות  ואכפתי כלפי הסטודנטים.
שלי וחיזקו בי את הרצון להמשיך ללמוד ולהתמקצע. האוירה  הערכתי ותודתי למכללה באו לידי ביטוי בכך שחזרתי ללמוד 
בקמפוס הייתה נעימה וסובלנית. הנגישות לסגל המנהלי ששמח  קורס הדרכת סטודנטים לאחר ותק במקצוע, וליוויתי סטודנטים 
לסייע בכל דבר ועניין הקלה רבות על תהליכים בירוקרטיים.  מהמכללה.
בתחילת דרכי המקצועית עבדתי עם אוכלוסייה המתמודדת  הלימודים במכללה סייעו לי לעצב את תפקידי כעובדת סוציאלית.
עם תחלואה נפשית ובמהלך 12 השנים האחרונות עסקתי 
בטיפול באוכלוסיית האסירים הכלואים בבתי הסוהר כאשר 

תחום התמחותי היה טיפול באלימות והתמכרויות.
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המרכז לנגישות אקדמית 
מרכז נגישות במכללה האקדמית אשקלון הוקם במטרה  
לסייע לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (לקות למידה, לקות 
שמיעה, לקות ראייה ולקויות נוספות) כדי לאפשר נגישות 

טל': 08-6789211 מנהלת המרכז : מרבית להשכלה גבוהה וליווי עד לסיום התואר בהצלחה. 
דוא"ל:  ד"ר מירי קריס י

דוא"ל : Nuritsn@aac.ac.ilהשירותים הניתנים במסגרת המרכז: חונכות אישית, סדנאות 
מיקום בקמפוס: בנושאים שונים, סיוע פרטני בהקניית אסטרטגיות למידה  mirik@aac.ac.il
בניין  4, קומה (1-) וניהול זמן, תמיכה טכנולוגית ורגשית ושיתוף פעולה עם  מזכירת המרכז :

(מול אולם ירושלים)מעסיקים במשק. גב׳ נורית שניר 

כרטיס ביקור

דיקאן הסטודנטים

דיקאן הסטודנטים במכללה מטפל בכל הנושאים הקשורים לרווחת הסטודנט. תפקידו להעניק סיוע בכל ההיבטים המקיפים 
את עולמו של הסטודנט במהלך הלימודים, בעיקר בנושאים שאינם אקדמיים. וזאת, כדי להעניק לסטודנט סביבה לימודית 

תומכת וידידותית.

טל׳: 08-6789195 דיקאן הסטודנטים: 
דוא"ל:  מר יואל ישורון  

hedva@aac.ac.il מזכירת הדיקאן :
מיקום בקמפוס:  גב׳ חדוה רביבו
בניין 4 קומה (1-)

כרטיס ביקור

מגוון השירותים העומדים לרשות הסטודנט:  סיוע לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים 
וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.   מלגות - לרשות הסטודנטים מגוון רחב של מלגות סיוע 
כלכלי מקרן המכללה ומקרנות חיצוניות (כגון: מפעל   סטודנטים במילואים - לסיוע בקבלת זכויות ניתן לפנות 

לרכזת התאמות במשרד הדיקאן. הפיס, אימפקט, הישג, משרד החינוך ועוד). 
  מעורבות חברתית - היחידה למעורבות חברתית מפעילה 
תוכניות בעלות ערך אישי וחברתי, משלבת סטודנטים 

בעשייה חברתית ומעניקה מלגות ללימודים.
  מעונות - המכללה מציעה מעונות לסטודנטים במתחם 
הקמפוס ובסמוך אליו. יחידות הדיור מרווחות ובנויות 
בסטנדרט גבוה וכוללות: חדר שינה, פינת ישיבה, מטבחון, 

מקלחת, שירותים ומזגן.
  סיוע לימודי - המכללה מציעה שיעורי עזר ותגבור 
פרטניים וקבוצתיים במחיר סמלי לסטודנטים המתקשים 

במקצועות נבחרים.
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המרכז לפיתוח קריירה 
המרכז לפיתוח קריירה באקדמית אשקלון שם לו למטרה לחשוף הזדמנויות תעסוקתיות לסטודנטים ובוגרי המכללה ולהעניק 
כלים יישומיים להכנה לשוק העבודה, באמצעות הרצאות וסדנאות בנושאי הכנה לראיון עבודה, זכויות עובדים, כתיבת קורות 

.Linkedin חיים וסדנאות בנושא

מידי שנה מתקיימים ימי זרקור וירידי תעסוקה שמטרתם חשיפת הסטודנטים והבוגרים למעסיקים וארגונים מהגדולים במשק 
כדוגמת: רשויות מקומיות, הסוכנות היהודית, אלת"א-תעשיות ביטחוניות, שירות הביטחון הכללי, שירות בתי הסוהר, חברת 

אסם, חברות טכנולוגיות וחברות נוספות הפועלות במשק הישראלי. 

האקדמית אשקלון והמרכז לפיתוח קריירה מעמידים את אחד הכלים והפתרונות החשובים ביותר לחיפוש משרות באמצעות 
מערכת המשרות עAcadeME", המציעה מאות משרות עדכניות המתפרסמות בשיתוף מעסיקים, ארגונים ומפעלים. מערכת 
עAcadeME", ידידותית למשתמש ומציעה כלים ניהוליים בתהליך התאמה, כתיבת קורות חיים ממוקדים ומקצועיים , מיון 

וגיוס מועמדים לעבודה.

הנכם מוזמנים להיכנס ולהתנסות במערכת "Acade E" באתר המכללה -- > "פיתוח קריירה".

ניתן לתאם פגישת ייעוץ עם עו"ד ציון זוזט - מנהל המרכז לפיתוח קריירה (באמצעות כתובת הדוא״ל). 

טל׳: 08-6789506 מנהל המרכז  
דוא"ל : לפיתוח קריירה: 

tzion@aac.ac.il עו״ד ציון זוזט
מיקום בקמפוס: 
בניין 4 חדר 114 

כרטיס ביקור
מע ל

2,00 0 
סטודנטים ובוגרי המכללה  
השתלבו בשנתיים האחרונות  

במקומות תעסוקה  
בתחום בו למדו 

מעל

 3,000 
משרות פנויות  

לסטודנטים ובוגרים  
נמצאות  

במערכת "אקדמי" 
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הפקולט ה
לעבוד ה

סוציאלית

הפקולטה לעבודה סוציאלית נוסדה כשלוחה של ביה״ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן. 
הפקולטה מציעה תוכנית לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W), הסבת אקדמאים לתואר 
ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W) ותואר שני בעבודה סוציאלית (.M.S.W). הפקולטה מחוייבת לקידום 
חזון מקצוע העבודה הסוציאלית וערכיו: פיתוח חברה שוויונית המבוססת על צדק חברתי, דאגה למלא אחר 
צרכיו הבסיסיים של האדם, הפחתת אי שוויון חברתי וכלכלי, העצמת יחידים, קהילות ומוסדות להגשמת 
יכולתיהם ושאיפותיהם. בפקולטה מלמדים מרצים, חוקרים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים מובילים 
בתחומם המקצועי, הטיפולי והמחקרי. הסטודנטים נהנים מליווי ויחס אישי של הסגל האקדמי והמנהלי.

אחראית מנהלית תואר ראשון: גב' אורפז דגן הצוות האקדמי והמנהלי
אחראית מנהלית מסלול הסבה ותואר שני: גב' קטי גריאני דיקנית הפקולטה: פרופ' שיר דפנה-תקוע

טלפון: 08-6789180 סגנית דיקנית הפקולטה: ד"ר הגר בינון צ'אקי
oipazd@aac.ac.il | kemmy@aac.ac.il דוא"ל : מנהלת היחידה להכשרה מעשית: גב' תמר ויטנברג-סקלי
Limalbi@aac.ac.il | ilana@aac.ac.il מזכירת היחידה להכשרה מעשית: גב' ליטל בנימין 

מיקום בקמפוס: בניין מנהלה קומה 1 מזכירת הפקולטה: גב' אילנה אלבז

תעודת זהות
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פרופ' שיר דפנה-תקוע
דיקנית הפקולטה לעבודה סוציאלית 

מועמדים יקרים, 

הישראלית. הם ממשיכים ללימודי תארים מתקדמים בתחום  שורשי שליחותו של מקצוע העבודה הסוציאלית נעוצים 
המקצועי והמחקרי ועוסקים במגוון רחב של משרות בכל  במערכת של ערכים כמו: כבוד האדם וחרותו, צדק חברתי, 
תחומי החיים: שירותי רווחה, בריאות, השכלה, תעסוקה  יושרה, מקצועיות, דגש על יחסי אנוש בקשר עם המטופלים 
ותחומים רבים נוספים. זהו המשך ישיר למסורת הפקולטה  ושירותיות וכן אקטיביות אישית וחברתית.  ההכרה בכך שכל 
לעבודה סוציאלית במכללה ולסגל שילמד אתכם- שחרט  בני האדם פגיעים, מכוונת אותנו, העובדים הסוציאליים, 
על דיגלו את המושגים "ידע מניסיון אישי" ושדמיה-שילוב  להיות שם עבור אנשים אחרים – לטפל בבני אדם כפי 

האקדמיה והשדה. שהיינו רוצים שיטפלו בנו.  

אני מזמינה אתכם להצטרף לדור המנהיגות העתידי בעבודה  הלימודים והפרקטיקה בעבודה סוציאלית מחייבים אותנו 
סוציאלית וללמוד בפקולטה במכללה האקדמית אשקלון,  באופן יומיומי להתבוננות עצמית לגבי השפעות הדדיות 

הבית של העבודה הסוציאלית בישראל. של האישי על המקצועי ולהפך ולכן המקצוע שלנו כל כך 
מיוחד! במהלך הלימודים תלמדו על עצמכם ועל סביבתכם, 
תלמדו מהי מנהיגות בעבודה סוציאלית ולהיות אקטיביים, 

בהצלחה רבה, למענכם ולמען הפונים אליכם. כמו כן תלמדו לשרת טוב 
פרופסור שיר דפנה-תקוע יותר אוכלוסיות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. 
דיקנית הפקולטה

בוגרי התוכנית שלנו הם דור המנהיגות העתידי, עוסקים 
בתפקידי מפתח במגוון תחומי העבודה הסוציאלית והחברה 
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תואר ראשון .B.S.W בעבודה סוציאלית

סגל מרצים מטרת התוכנית
בפקולטה מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים,  הפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון רואה 
עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים.  חשיבות עליונה בהכנת בוגריה לעבודה מקצועית ומתקדמת 
חברי הסגל, בנוסף לעבודתם האקדמית, עובדים במסגרות  ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית לפתרון בעיות אנושיות 

מקצועיות שונות בתחומי העבודה הסוציאלית והטיפול. ולמנהיגות בחברה. 

הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי  התמודדות מיטיבה עם אתגרים בחיים מחייבת יישום של 
לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה. גישה אינטגרטיבית ומערכתית בנוסף על הטיפול הפרטני. 

תוכנית הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. התוכנית 
ייחודיות שמה דגש על מיומנויות וכישורים יישומיים רב מימדיים 

סקר בוגריםמתחומי העבודה הסוציאלית. הבוגרים מוכשרים להיות עובדים 
על פי סקר בוגרים שנערך, כ90% מבוגרי הפקולטה מועסקים סוציאליים אינטגרטיביים, לעבוד בשירותים השונים בתחום 

כעובדים סוציאליים בשירותים החברתיים ברחבי הארץ. מקצועי שצומח במהירות.  

לא עוצרים בתואר הראשון תוכנית לימודים
בוגרי הפקולטה המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים יכולים  תוכנית הלימודים כוללת למידה עיונית ומעשית, סדנאות 
להמשיך את לימודיהם בכל המוסדות האקדמיים בארץ. בתוך  ופרקטיקום. כמו כן, משתתפים הסטודנטים בשנים ב'-ג' 
כך, הפקולטה מעודדת את בוגריה להשתלב בתוכנית ללימודי  בהכשרה מעשית בשירותי הרווחה או בשירותים שהוכרו 

תואר שני בעבודה סוציאלית במכללה. כמתאימים להכשרת סטודנטים בכל רחבי הארץ. התוכנית 
מעניקה מסגרת מושגית מפרספקטיבה ביו-פסיכו-סוציאלית 

בחיי הפרט המשפחה והחברה.

* התוכנית מקנה לתלמידים בסיומה תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
(.B.S.8) וכשירות המאפשרת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

ועיסוק במקצוע בהתאם לחוק.
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גב' תמר ויטנברג-סקלי
מנהלת היחידה להכשרה מעשית

מועמדים יקרים, 

אנו מזמינים את הסטודנטים לתהליך למידה משמעותי  הכשרה מעשית היא מרכיב חשוב בתהליך למידת מקצוע 
של המקצוע, באמצעות ההכשרה המעשית. היחידה בנויה  יכולים  בו  'המעבדה'  הוא  הסוציאלית. השדה  העבודה 
ממנהלת היחידה, מזכירה, רכזי הכשרה מעשית בחלוקה  הסטודנטים לתרגם וליישם את הנלמד בכיתות ולפתח את 
לשנתונים השונים ומרצי קורס מדריכים. ליווי הסטודנטים  זהותם כאנשי מקצוע. הכשרה מעשית מאפשרת לסטודנטים 
בתהליך ההכשרה נעשה מתחילתה ועד תום הלימודים  להתנסות הלכה למעשה בהתערבויות שונות המרכיבות 
בפקולטה, במקצועיות וברגישות במטרה להבטיח תהליך  את העבודה הסוציאלית, לרכוש ידע "מן השדה", ולתרגל 
למידה משמעותי ומקצועי, על כל האתגרים הכרוכים בו.  מיומנויות מקצועיות של קשר מסייע עם פרטים, משפחות, 
ערב תחילתה של כל שנת לימודים יקבלו הסטודנטים תדריך  קבוצות וקהילות.
מקיף על אופייה של ההכשרה המעשית ונהלי השיבוץ. אנו 

מכשירים את מדריכי השדה ומעניקים ליווי מקיף לאורך במהלך לימודי התואר הראשון יתנסו הסטודנטים בשנתיים של 
שנות הלימודים בפקולטה, בשילוב מרצי קורסי המתודה. הכשרה מעשית. השיבוץ להכשרה בכל שנת לימוד בארגון/
שירות אחר, מאפשר הכרות עם שירותי הרווחה ועם מגוון 
יישומים של תפקידי המקצוע. הסטודנטים מתנסים ביצירת 

בהצלחה בלימודים, קשר עם אוכלוסיית מקבלי שירותי הרווחה, לומדים ומיישמים 
גב' תמר ויטנברג-סקלי את הידע והמיומנויות של שיטות ההתערבות המקצועית. 
מנהלת היחידה להכשרה מעשית

במהלך ההכשרה בשדה, הסטודנטים מקבלים הדרכה צמודה 
מעובדים סוציאליים מקצועיים, שעובדים בשירות והוכשרו 
להיות מדריכים. שיבוץ הסטודנטים להכשרה בארגונים 
בתוכנית  פי הקריטריונים הקבועים  על  נעשה  השונים 
הלימודים ותוך התחשבות בצרכים ייחודיים של הסטודנטים 

ושיקולי מערכת שונים. 
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תוכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.S.W בעבודה סוציאלית

שנה ב'שנה א'
נ”ז סמסטר ב’ נ”ז סמסטר א’

תהליכים אישיים וחברתיים
4 מבוא לעבודה סוציאלית מבוא לעבודה סוציאלית
4 מבוא לפסיכולוגיה  מבוא לפסיכולוגיה 

4 פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה התפתחותית 

2רב-תרבותיות   2 בחברה ישראליתמבוא לסוציולוגיה
2 תיאוריות באישיות 2  המשפחה כמערכת

דרכי התערבות 
מיומנויות   4מיומנויות   בעבודה סוציאלית בעבודה סוציאלית

לימודי מחקר
2 מבוא לסטטיסטיקה ב׳ 2 מבוא לסטטיסטיקה א׳

2 כתיבה מדעית
מדיניות ושירותים

מבוא לעבודה סוציאלית  2רווחה   רפואית2 וכלכלה חברתית
קורסי יצירה יהודית

2 ספרות תלמודית

נ”ז סמסטר ב’ נ”ז סמסטר א’
תהליכים אישיים וחברתיים

2 פסיכופתולוגיה 2 ילדים ונוער בסיכון
עבודה סוציאלית  4עבודה סוציאלית  קהילתית0 קהילתית

דרכי התערבות
התערבות עם הפרט  4התערבות עם הפרט  והמשפחה א' והמשפחה א'

2 התערבות עם הקבוצה א'
8 הכשרה מעשית הכשרה מעשית

לימודי מחקר
2עיבוד נתונים במחקר  שיטות מחקר כמותיות 2 SPSS כמותי

2 שיטות מחקר איכותניות
מדיניות ושירותים

2 שירותים ואוכלוסיה 2 שירותים חברתיים
ערכים ואתיקה  

2 בעבודה סוציאלית   2 עבודה סוציאלית ומשפט

קורסי יצירה יהודית
4 תולדות עם ישראל תולדות עם ישראל

קורסי בחירה
פרקטיקת מדיניות  2עקרונות הטיפול  בעבודה סוציאלית2 הקוגניטיבי

Dummy TextDummy Text
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תוכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.S.W בעבודה סוציאלית

שנה ג'

תוכנית הלימודים  בפקולטה מוצעת במתכונת מורחבת. 
סה"כ שעות לתואר: 120 ש"ס.

לחלק מהקורסים המתקדמים יש דרישות קדם. 

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

נ”ז סמסטר ב’ נ”ז  סמסטר א’
דרכי התערבות

התערבות עם הפרט  4התערבות עם הפרט  והמשפחה ב' והמשפחה ב'
4 התערבות עם הקבוצה ב' התערבות עם הקבוצה ב'

12 הכשרה מעשית הכשרה מעשית
לימודי מחקר

סמינריון כמותי /  4סמינריון כמותי /  איכותני איכותני
קורסי בחירה (3 מתוך היצע משתנה)

2 מח וקוגניציה 2 12 הצעדים
2חדשנות בעבודה  עבודה שיקומית 2 סוציאלית

2מיומנויות התערבות  בקהילהטיפול זוגי
 פרקטיקום (2 מתוך היצע משתנה)

בריאות הנפש
ילד ונוער 

שירותים חברתיים
טראומה וצמיחה

עוני
אור מתוך החושך - טיפול באסירים

אינטגרטיבי
עבודה סוציאלית רפואית

קהילתי
קורס העשרה

2 פילוסופיה של המדע

Dummy TextDummy TextDummy Text
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הפקולט ה
לעבוד ה

סוציאלית
תוכנית הסבה לאקדמאים 

לתואר ראשון  
B.S.W. בעבודה סוציאלית
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הסבה לאקדמאים לתואר ראשון .B.S.W בעבודה סוציאלית

סגל מרצים מטרת התוכנית
בפקולטה מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים,  הפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון רואה 
עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים.  חשיבות עליונה בהכנת בוגריה לעבודה מקצועית ומתקדמת 
חברי הסגל, בנוסף לעבודתם האקדמית, עובדים במסגרות  ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית לפתרון בעיות אנושיות 

מקצועיות שונות בתחומי העבודה הסוציאלית והטיפול. ולמנהיגות בחברה. 

הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי  התמודדות מיטיבה עם אתגרים בחיים מחייבת יישום של 
לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.  גישה אינטגרטיבית ומערכתית בנוסף על הטיפול הפרטני. 

תוכנית הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. התוכנית 
שמה דגש על מיומנויות וכישורים יישומיים רב מימדיים 
מתחומי העבודה הסוציאלית. הבוגרים מוכשרים להיות עובדים 
סוציאליים אינטגרטיביים, לעבוד בשירותים השונים בתחום 

מקצועי שצומח במהירות.  

תוכנית לימודים
תוכנית הלימודים מתפרשת על פני שנתיים מלאות  
(6 סמסטרים כולל סמסטר קיץ) וכוללת למידה עיונית ומעשית, 
סדנאות ופרקטיקום. כמו כן, משתתפים הסטודנטים בהכשרה 
מעשית. התוכנית מעניקה מסגרת מושגית מפרספקטיבה  

ביו-פסיכו-סוציאלית בחיי הפרט, המשפחה והחברה.

*התוכנית מקנה לתלמידים בסיומה תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
(.B.S.8) וכשירות המאפשרת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

ועיסוק במקצוע בהתאם לחוק.



ייחודיות
סקר בוגרים הכשרה מעשית

על פי סקר בוגרים שנערך, כ90% מבוגרי הפקולטה מועסקים  תוכנית ההכשרה המעשית מכינה את הסטודנטים לעצמאות 
כעובדים סוציאליים בשירותים החברתיים ברחבי הארץ.  ולאחריות מקצועית בתחומים הבאים: הכרות עם המבנה 

לא עוצרים בתואר הראשוןהארגוני של השירות, מעורבות פעילה בעבודת אנשי המקצוע, 
תכנון וטיפול במישור פרטני, משפחתי, קבוצתי וקהילתי, 

בוגרי הפקולטה המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים יכולים 
בהקשר למאפייני וצרכי מקבלי השירות. 

להמשיך את לימודיהם בכל המוסדות האקדמיים בארץ. בתוך 
כך, הפקולטה מעודדת את בוגריה להשתלב בתוכנית ללימודי ההכשרה המעשית מתקיימת במגוון שירותי רווחה בפריסה 
תואר שני בעבודה סוציאלית במכללה.גיאוגרפית נרחבת: מחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים 
כללים, בתי חולים לבריאות נפש, מרפאות בקהילה, שירות 

בעתיד יפתחו תוכניות ללימודי תעודה בקורסים מקצועיים 
בתי הסוהר והרשות לשיקום האסיר, מרכזים למניעה וטיפול 

שונים בעבודה סוציאלית.
באלימות במשפחה, מרכזי טיפול בהתמכרויות, שרותי מבחן 
לנוער ולמבוגרים, פנימיות לילדים ולנוער, המוסד לבטוח לאומי, 

משרד הביטחון ושירותי סיעוד לקשישים. 
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שנה א'

21

נ”ז סמסטר ב’ נ”ז סמסטר א’

תהליכים אישיים וחברתיים

4 מבוא לעבודה סוציאלית מבוא לעבודה סוציאלית

2מבוא לעבודה סוציאלית  ילדים ונוער בסיכון 2 רפואית

מדיניות ושירותים

2 שירותים ואוכלסייה 2 שירותים חברתיים

דרכי התערבות

התערבות עם הפרט  4התערבות עם הפרט  והמשפחה א' והמשפחה א'

2 התערבות עם הקבוצה א' 

10 הכשרה מעשית הכשרה מעשית

קורסי השלמה*

2 מבוא לסטטיסטיקה ב׳ 2 מבוא לסטטיסטיקה א׳

סמסטר קיץ

תהליכים אישיים וחברתיים

4 היבטים פסיכולוגיים בעבודה סוציאלית 

2 המשפחה בראייה אקולוגית

מדיניות ושירותים 

4 עבודה סוציאלית קהילתית 

2 זהות וחברה בעבודה סוציאלית 

2 עבודה סוציאלית ומשפט

2 תיאוריות באישיות

תוכנית הלימודים בפקולטה מוצעת במתכונת המאושרת במל"ג . 
סה"כ שעות לתואר: 90 ש"ס. 

לחלק מהקורסים המתקדמים יש דרישות קדם. 

*קורסי השלמה – עפ"י תקנון הכרות.

**ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

תוכנית הסבה לאקדמאים לתואר "בוגר" .B.S.W בעבודה סוציאלית

שנה ב'
נ”ז סמסטר ב’ נ”ז סמסטר א’

תהליכים אישיים וחברתיים

התערבות עם הפרט  4התערבות עם הפרט  והמשפחה ב' והמשפחה ב'

4 התערבות עם הקבוצה ב' התערבות עם הקבוצה ב'

10 הכשרה מעשית הכשרה מעשית

פרקטיקום שנתי  (3 מתוך היצע משתנה)

התמכרויות

טיפול פסיכודינמי

זוגיות ומשבר

ילד ונוער

בריאות הנפש

בריאות כללית 

קורסי השלמה*

2 שיטות מחקר איכותניות 2 שיטות מחקר כמותיות

סמסטר קיץ

תהליכים אישיים וחברתיים

4 טיפול זוגי 

2 ערכים ואתיקה בעבודה סוציאלית 

2 פסיכופתולוגיה

4 יצירה יהודית / בחירה 

2 קןרס בחירה

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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הפקולט ה
לעבוד ה

סוציאלית
M.S.W. תואר שני



ממוועעממדדייםם  ייקקררייםם,,

אנו בפקולטה רואים חשיבות בטיפוח מנהיגות מקצועית.  עבודה סוציאלית היא מקצוע דינמי הנוגע בכל אחד ואחת 
תפיסתנו שאנו, העובדים הסוציאליים סוכני שינוי וכי  בתואר  מאיתנו במעגל החיים, מהילדות ועד הזקנה. בעידן הנוכחי, 
השני נכשיר אתכם להעמקת יכולת  חשיבה אינטגרטיבית בין  העבודה  פרופסיית  ועולמיים,  חברתיים  שינויים  לאור 
הפרט, המשפחה והקהילה, מחקר וצרכי השדה העכשוויים. הסוציאלית אף היא משתנה ומצופה  מאיתנו להיות מנהיגים 

בשלל המיומנויות הפרטניות, משפחתיות קהילתיות וניהוליות. 
החזון שלנו בפקולטה, כי סטודנט בעל תואר שני הוא סטודנט 
בעל אופק חברתי ופרטני, מנהיגים המשפיעים על הפרט  לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית בפקולטה לעבודה 
הקהילה והחברה במדינת ישראל. בתום הלימודים בוגרינו  סוציאלית במכללה אקדמית אשקלון יעמיקו את הידע 
מוכנים לאחריות מקצועית בתחומים השונים בעשייה בעבודה  התיאורטי שלכם, הידע המחקרי והמעשי שלכם, תוך כדי  

סוציאלית כעובדים סוציאליים מומחים וחדשניים. . העמקה בצרכי הפרט, המשפחה, הקהילה והחברה ויאפשרו 
לכם להרחיב את האספקלריה שלו ולהתבונן בסוגיות חברתיות 

אני מזמינה אתכם להצטרף לדור המנהיגות העתידי בעבודה  ופרטיות. 
סוציאלית וללמוד בפקולטה באשקלון, הבית של העבודה 

הסוציאלית בישראל. במהלך הלימודים תחשפו לגישות טיפול אינטגרטיביות 
במרחבים של זקנה, משפחה ומשמעות החיים. התוכנית 

תעמיק את יכולת החשיבה הביקורתית, והיצרתית שלכם,       
בהצלחה רבה, תרכשו מיומנויות ניהול ומנהיגות ותרחיבו את החשיבה  
הנהלת הפקולטה המערכתית שלכם. תלמדו מיומנויות טיפול משפחתי ופרטני. 

המרצים שילמדו אתכם בתואר השני הינם חברי סגל ותיקים 
ומוערכים, חוקרים ואנשי שטח. יחד עם הסטודנטים אנו 
יוצרים בפקולטה רוח של חקירה ביקורתית ומדגישים את 
השימוש בידע ובתיאוריה מבוססת ראיות בפיתוח ויישום 

שיטות התערבות.
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תואר שני .M.S.W בעבודה סוציאלית

מטרת התוכנית
הלימודים נמשכים על פני שתי שנות לימוד והם יתקיימו  התוכנית ללימודי תואר שני בפקולטה לעבודה סוציאלית 
ביום לימודים מלא (לא כולל קורס אנגלית, במידת הצורך).  במכללה אקדמית אשקלון שואפת להרחיב את ארגז הכלים 
התנאים לקבלת תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית הם סיום  המקצועי העומד לרשות עובדים סוציאליים ותיקים באמצעות 
בהצלחה של כל הקורסים, הסמינריונים וקורסי הפרקטיקום  העמקת ההבנה באתגרים המקצועיים בישראל בשנים הקרובות. 

והגשת עבודת הגמר. אנו מאמינים כי עובדים סוציאליים הם מנהיגים בארגונים 
ובחברה. התואר השני  מטרתו לפתח תכונות אלו בעובדים 

סגל המרצים סוציאליים מיומנים ולהעניק את המיומנויות הנדרשות לטיפול 
בפקולטה מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים, בחוסן בפרטים ובמשפחות באוכלוסיות מגוונות בישראל. 
עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים. פיתוח יכולת המנהיגות והחשיבה הביקורתית והיצירתית אל 
חברי הסגל, בנוסף לעבודתם האקדמית, עובדים במסגרות מול אתגרי השטח  הן בארגונים והן באופן פרטני תאפשר 
מקצועיות שונות בתחומי העבודה הסוציאלית והטיפול.לעובד הסוציאלי  להתמודד עם האתגרים השונים בשנים 
הקרובות.  תוכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות 

הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי  פרטניות, משפחתיות וחברתיות תוך התמודדות עם אתגר 
לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.  ההזדקנות האוכלוסייה וההשפעה על המשפחות, הפרטים 

ייחודיותוהקהילות במדינת ישראל. 
תוכנית הלימודים נסמכת על גישה אינטגרטיבית רב-דורית  תוכנית לימודים
ובין-מערכתית ומיועדת להכשיר את בוגריה לתפקידים בכירים 

במערך השירות הציבורי, הקהילתי והפרטי.התוכנית מאפשרת לעובד הסוציאלי להעמיק את הידע 
התיאורטי, המחקרי והיישומי מתוך ראייה של צרכי הפרט, 
המשפחה, הקהילה והחברה. כל זאת בהתבוננות  ביקורתית 
שמעודדת הערכה מושכלת של השירות החברתי. התוכנית 
כוללת קורסים יישומיים לעובדים הסוציאליים העוסקים 
באוכלוסייה מגוונת, והכוללים הבטים טיפוליים, מדיניים, 

ניהוליים ומחקריים.

במהלך השנה השנייה לומדים הסטודנטים פרקטיקום וסמינריון 
בתחום הטיפול המשפחתי או האינטגרטיבי (לבחירה). בנוסף, 
נדרשים הסטודנטים כחלק מהדרישות לקבלת התואר להגיש 
עבודת גמר אינטגרטיבית מסכמת. העבודה מאפשרת לסטודנט 
להוכיח את יכולתו לשלב בין התיאוריה לפרקטיקה, בהתבסס 
על החומר הנלמד ועל התכנים שעלו בקורסי הפרקטיקום.



שנה א'

25

שנה ב'
נ”ז סמסטר ב’ נ”ז סמסטר א’

קורסי חובה

סוגיות מרכזיות בחקר  2 2שיטות מחקר כמותיות הזקנה

2 טיפול אינטגרטיבי 2 טיפול אינטגרטיבי

המשפחה - היבט  2 2טיפול באלימות והזנחה  מערכתי רב דורי של חסרי ישע

ניהול ומנהיגות בעבודה  2ניהול ומנהיגות בעבודה  סוציאלית – סמינריון2 סוציאלית – סמינריון

2 שיטות מחקר איכותניות 2 כתיבה וקריאה ביקורתית

נ”ז סמסטר ב’ נ”ז סמסטר א’

2חשיבה פסיכודינמית  קבוצות אתניות בישראל 2 בעבודה סוציאלית

פרקטיקום שנתי  פרקטיקום שנתי 
לבחירה: לבחירה:

2 2  טיפול משפחתי   טיפול משפחתי

  טיפול אינטגרטיבי   טיפול אינטגרטיבי 
מתקדם מתקדם

מדיניות וחוסן בפריפריה  2בריאות הנפש  חברתית וגאוגרפית2 ומשמעותה בזקנה

סמינריון –   2סמינריון –   מקביל לפרקטיקום2 מקביל לפרקטיקום

מודלים יישומיים  2זקנה, משפט   בטיפול באוכלוסייה  2 המבוגרת ומשפחתהועבודה סוציאלית

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" .M.S.W בעבודה סוציאלית

סה"כ שעות לתואר שני 40 ש"ס. 
ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.



דרכי הגעה
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הגעה באוטובוס:
המכללה האקדמית אשקלון ממוקמת 

במרחק של  כ—10 דקות הליכה מתחנת 
האוטובוסים המרכזית, במרכז העיר.

מוקד מידע אגד 2800*
מוקד מידע דן בדרום 5467*
פורטל קווי תחבורה בישראל

הגעה ברכבת:
מתחנת הרכבת באשקלון יוצא אוטובוס, 

העוצר בתחנה הצמודה למכללה האקדמית 
אשקלון.

מודיעין רכבת ישראל 5770*
אתר הבית של רכבת ישראל

הוראות הגעה ברכב פרטי:
כתובת המכללה להזנה בניווט לווייני  

רחוב יצחק בן צבי 12, אשקלון.

לרשותכם מתחם חניה (חינם) ברחבת 
אצטדיון הכדורגל העירוני הסמוך למכללה.
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מפת הקמפוס

חניון  
המכללה

פירוט מיבנים
בניין כיתות בניין כיתות 5 בניין מנהלה 4 1 
בניין כיתות  6 ביה״ס להנדסאים ספרייה  2 
מעבדת תרגול דיקאן הסטודנטים   מרכז כנסים  3 
מעבדה פורנזית המרכז לפיתוח קריירה  מסעדה   

מעבדה לחקר השינה המרכז הרב תחומי  משרדי פרוייקט פר״ח   
מעונות אגודת הסטודנטים 7  

בניין כיתות קפיטריה 8  
מעבדת סימולציה המרכז לנגישות אקדמית   
מעבדה לביוכימיה בית כנסת   

כניסה  
אלי כהן

כניסה  
שדרות בן צבי




