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:צפתית קדמ האלהלמכלות ויא הבררדפת למשותשמה עודה

פו סונ, וימייםלאקדכו ייהפזיו בצפת אי וז הרפכיעוד במרמית בס אקדהינ שאההסמכהלימודי 
 תית צפאקדמהללה  במכודלחוג לסיע

ת פ בצויז יואפ הר במרכזדויע לסהספר יתב מסגרתב מדיםנלה ית אקדמהני שאההסמכ היודמיל
 .פתמית צהאקד להבמכלוד עיסג לולחו נפוסיו ם,ייאקדמו לכהפיי

, פת בצויז  רבקהשם  עליאופ הררכז המדיםומ עוירואח שמ זה,ןפו דוצאיו ידו ייחלהו פעוףיתש
ש  ברא,ועדנ יחד,  גםה גבוההשכללה המועצהו תויא הבר משרדפת,צ יתמהאקד לההמכל
 .בפרטארץ,  הןופ, ובצככלל בישראל,וד עיהסי דומי לה שליזצידמקוד אדיעה, לנושוברא

 המועצ ה עם יחדתויאר הב משרדליוב שמעוד,י הסועצ מק שלהיזצימד האקיךהל מתחלקכ
 ןנישא ודעיס בההכשר ותינוכ תתירג לסמההמג התחזק הרונות,אח הםינש בה גבוהלהלהשכ

ות דוסמ רתבמסג זה חוםתב ותידמ אקדוימ לותינכוות גיםוח תיחת בפהקע השךו תאקדמיות,
 .מוביליםאקדמיים 

ה סייג התבפרט, ודיע הסחוםובת כלל, באות,יהבר ותעוצ מקחום בתילובמ ידמ אקסדו מותהיבה
 של רותי ולד גפרמס הכשרתלו ןופ הצור באז זהיומ לאורךצ לנהע מן למתתפ ציתמהאקד לההמכל

  עוד.יבסדמיים ע אקו מקציאנש

ד ר במשודעיס ההלנמ ותס ובחודדיע בהה,וב גלהכלהש צהועהמ חי,וכנ ההולהפע וףתיש במסגרת
 ומדיל שם,יפוסנ םינטודסט לתופוסנ ה קבלותכסמ 50 ודע ל שספתו תר לאשהיו צפ,ותיאהבר

 .ית צפתמאקד ההמכללבד ויע לסוגח הבמסגרת

עם ט מ )B.S.N(דועיבס ןוש רארואת בל לקבוגרים הוזכי ,חהל בהצםיהדוימל םויס ם עד בבבד
 ילתהממש ןח במבחה הצלות.יאר הב משרד שלודעיס בילת הממשןלמבח לגשת ותכ וזלההמכל

   אל.בישרות יאהבררכת ד במעויעוק בסס לעןוירישוך וסממות / אחודתער תוגביק לנתע

. ויזשם על  יאורפ ההמרכזי נק במתבחלקםו צפת יתדמאק הלהללקם במכבחו מיייתקדים וימהל
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ש דובח קיימה שהתוד,יעס בנהואחר היתהממשלת כהההסמו יושי הרנתיח בבי כוסףי  זהבהקשר
 יושיהר תניח בבצפת יתדמ האקלהמכל בודיעס לגולח הלח הציחוזא 100  ומ נרש,2020 רספטמב

ית לת הממשיושי הרנתיחב לושיגנש נטיםדוסט 74 וךת מנה.ורהאח תישלת הממכההסמוה
 .חהבהצלה ותאו רם עבינטדוטס 74ת, צפית מהאקד לההמכל מטעםוד עיסה בכלהסמ

 
 חו כת מצב,האחת .ותיותמע משותתוצא ית לשאיבי ה זךורב מהולע פףוית שי כק ספיל ןי"א

ת ויא ברובת לטפרט, בןוצפוב לה,וכ דינה במל תגדודעיסוה ייםח הת הצלםותח בתוסקע ההאדם
 ההובהג יתקדמ האהכשרהה מונ ייהתרוי ותורב םיב רותיאחו חים איה,ינש ה כולה.יהיסוכלוהא
 ימו של, צפתתימהאקד לההמכל לנכ"מ עוב השמר א,פת" צתימהאקד להל המכידי על תנקועהמ

 .שאונלו סיחיהתן, בונן ב
 

 יכ סרה מדברג,ולג י שושרהד"ות, איבר הבמשרד דועיס הלנהיוראשת מ יתצ האריתהראש ותחהא
 של ציהמיזהאקד יךל האת מהילמש וז רה הכראל. ישנתיבמד ודעיהס ורב עיוריסט הוערי או"זה
ד  אחודיע הסועצ מקותי הובדתע את וב שחזקתמו ם,יורש עינ שינ לפלהח שאל,בישר ודיעהס

ים חהא  שליועהמקצ וחיתפ הךיהלת  את גםו כמאל,בישר ותיא הבררכת מע שלוךות הידומעמ
 .יתם"יעשי מוחל תרך בכורצת דפוית ותע משמיהיבעשי וטיבי די ל הבאאחיות,וה
 

 ףותי שיר פהינה וז יתנוכ"ת מאן:וסע ירהמ אהד"ר פת, ציתמהאקד להמכלב ודיעלס וגח הראשת
ר " הדותש בראויז בודיע לסהספר ית בןיב ללהכל במודיעס לוגח הןיב שנרקם יוד ייחלהופע
ת וחתפת בהתיבויחו תינויח דרך ןב אה באיםוור יתנכות הרושי אל עברכים מונא ם.רה אבהרויפצ
, ותנורהאח נים בשהמכללה חהשפת ותפוסנ כשרה התוינוכ לת מצטרפתוז יתנכ תות.וסד המינש
 ומרית ול אותינוכת שספק יל ןי אאות.י ברותערכ מולהינ בינש וארתו דויע בסינש ואר תלולכ

 היריפרהפ יבלתוש יותיכ איאופ רתויר שןולמת יועומקצ ידמ אקיודעיס ם אדחוכ חותילפ
 ישבולתו ,ככלל צפון, הישבות לתידמ האקלההשכ השתנגלה הכלל המןוז ח אתוזקיחו ,יתנוהצפ

 .פרט"ביל, להג
 
 ונארהם: "אב-גבי ריפצהד"ר  ו צפת,יזה  רבקשםל י עאופ הרוד במרכזיעס להספר יתבהלת נמ
 ויזוד עילסספר  התי של בויכתהפל,  ם רביםיורמגל ם שעמל ירות פכתי, בזומהי וניי שנפדים בומע

 ותולכיבית תומשמע ןומעת אורנו והבבוד עבדת כותעי זוהי.  אקדמ ספריתלבי מפן רשובא
 נטיםדוט הסהבא שלור דלה רפק הכש המסקדמי,אוסד מלק מ חותיהים לאאנו גו. נה שלוראהה
 לההמכלן י בלחמוצה לועף פויתלים לשמאח ונאוע.  המקצדוםים לקולתרחים  ושמעוד,ילס

 .ר"מחק החוםגם בתפים וסנה לועתופי פי לשילבוישו, יזי אופ הרמרכז הןיבפת למית צהאקד
 
 

 ,רכהבב              
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