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חלוקה למסלולים
ז"שנת תשע
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תכנית הלימודים
להנדסתבמחלקההסטודנטיםכלעל'בשנהבסוף

:הבאיםמהמסלוליםבאחדלבחורוניהולתעשייה

מידעמערכותמסלול

תעשייהמערכותמסלול

הנדסייםפרויקטיםניהולמסלול

)בכךשרוצהלמיהבנייהניהולמסלולאתבתוכוכולל(

במסגרתשלאבלימודיםלהמשיךאפשרותאין
.המסלוליםאחד
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תנאי כלליים לקבלה למסלול
:תקיןאקדמימצבנדרשכלשהילמסלוללהתקבלמנתעל
:היסודקורסיכלשלבהצלחהסיום1.

2א"חדו•
)מעבדהכולל(2פיזיקה•
2מתקדמיםאנגלית•

ומעלה65בממוצעז"נק60צבירת2.

יועברואלוסףבדרישותעומדיםשאינםסטודנטים•
.המחלקתיתההוראהוועדתלטיפול
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שיבוץ למסלול
יש,30.9.2016עדהמאוחרולכל',בשנהבתום

.למסלוללשיבוץבקשהטופסלהגיש
נוסףמסלוללבקשאפשרותקיימתבטופס

.)שנייהעדיפות(

עומדשהסטודנטלוודאכדיייבדקטופסכל
עומדשלאסטודנט.למסלולהסףבדרישות
)בכללאם(למסלולושיבוצולימודיוהמשך,בדרישות

.הוראהוועדתידיעלייקבעו
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תהליך השיבוץ
סטודנטיםמכסתתקבעמסלוללכל.
פיעליעשההשיבוץ:

הסטודנטבקשת
הכוללהציוניםממוצע
מסלוללכלהייחודייםהקורסיםבשלושתציונים

אחרלמסלולישובצולמכסהֶמֶעברסטודנטים
צרכיפיועל)שניתןככל(הסטודנטעםבתיאום

.המחלקה
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קורסים ייחודיים למסלולים
מידעמערכות:

מידעלמערכותמבוא
התכנותיסודות
ואינטרנטויזואליתכנות

תעשיהמערכות:
דטרמיניסטיצ"חקב
סטוכסטיצ"חקב
התפעוללניהולמבוא

הנדסייםפרויקטיםניהול:
ניהוליתכלכלה
התפעוללניהולמבוא
המימוןיסודות
קיימת אפשרות במסגרת  ⇐

מסלול ניהול פרויקטים  
הנדסיים לבחור במסלול 

.ניהול הבניה/מערכות הקמה
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שיבוץ למסלול
חייביםהסטודנטים,במסלוללימודתעודתלקבלכדי

המסלולקורסיכלאתללמוד

למסלולישובצו-במסלולבעצמםיבחרושלאסטודנטים
המחלקהשלההוראהוועדתעבורםשתבחר



טופס בקשת רישום למסלול
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 שם ומשפחה:__________________ •

 ת.ז.: _______________________ •

 . מבקש/ת להירשם למסלול:______________________ בעדיפות ראשונה1 •

 . מבקש/ת להירשם למסלול:______________________ בעדיפות שנייה 2

 

___________                                                    תאריך:_________________  חתימה:

 

 
לשימוש המחלקה. 

 
 :קורסים כתנאי קבלה למסלול

 
 :____1חדו"א   .1
 : ____2חדו"א  .2
  ב':____1פיזיקה  .3
  ב':____2פיזיקה  .4
 אנגלית מתקדמים ב':____ .5
 נק"ז:_____ .6
 ממוצע:___ .7

 
 ציון ניהול פרויקטים הנדסיים  ציוןמערכות תעשיה   ןציומערכות מידע 

  כלכלה ניהולית  חקב"צ דטרמיניסטי  מבוא למערכות מידע
  מבוא לניהול התפעול  חקב"צ סטוכסטי  יסודות התכנות

  יסודות המימון  מבוא לניהול התפעול  תכנות ויזואלי ואינטרנט
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מסלול מערכות מידע  
להיותהסטודנטיםאתמכשירמידעמערכותמסלול

ארגוניםשלוהניהוליתהעסקיתהפעילותביןהגשר
ומאפשרותהתומכותהממוחשבותהמידעמערכותלבין

.זופעילות
:הםהמרכזייםהלימודתחומי

קבציםארגון,נתוניםבסיסי,נתוניםמבני,תכנות:טכנולוגיה,
ועודמחשביםתקשורת

ניתוח:בארגוןממוחשבותמידעמערכותשלוההטמעהפיתוח
ועודמחשב-אדםממשקי,מידעמערכותועיצוב

כריית:העסקיבעולםמחשבשימושישלמתקדמותשיטות
ועודמידעוסינוןאחזור,נתונים



קורסי מסלול מערכות מידע  
שנה ג'

ארגון ועיבוד קבצים

תכנות מתקדם

בסיסי נתונים

יסודות מבני נתונים

 1ניתוח ועיצוב מערכות מידע
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שנה ד'

אחזור וסינון מידע

 2ניתוח ועיצוב מערכות מידע

מנשק אדם מחשב

כריית נתונים

תקשורת מחשבים
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מסלול מערכות תעשייה  
הסטודנטיםאתלהכשירנועדתעשייהמערכותמסלול

,ידעהדורשיםבתפקידיםהכבדהבתעשייהלעבודה
ובמערכותברובוטיקה,באוטומציהשימוש,טכנולוגיה
מאפשרהמסלול.תעשייתייםליישומיםמחשבמשובצות

הטכנולוגייםוהכישוריםההנדסיהידעהעמקת
.תעשייהבמערכותהנדרשים

המרכזייםהלימודתחומי
תעשייתהעיסוקבתחומיוהנדסיניהוליידעהקניית

וכןמחשבמשובצותייצורמערכות,המתקדמתהמכונות
:הכבדותלתעשיותהמשותפיםנושאיםעםהיכרות
.ואחזקהייצורתהליכי,שינוע,הנדסיתכן,בטיחות



קורסי מסלול מערכות תעשיה
שנה ג'

גרפיקה הנדסית

יסודות הנדסת חומרים

ניהול אחזקה

 2חקר עבודה

ניהול התכן ההנדסי
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שנה ד'

הנדסת בטיחות

חלקי מכונות

 מערכות ייצור ממוחשבותCIM
מערכות שינוע ומערכות ייצור

רובוטיקה ואוטומציה
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מסלול ניהול פרויקטים הנדסיים
להשליםשישפעמיתחדמשימההואפרויקט

השגתלצורך,נתוןבתקציב,נתוןזמןבפרק
משאביםשלאפקטיביניצולותוךמוגדריםביצועים
.מוגבלים

מתבצעיםסוגיםובמגווןשוניםבהיקפיםפרויקטים
להיותעשויותלפרויקטים.תחוםובכלארגוןבכל

ומאפייניםשונהעסקיתסביבה,שונותמטרות
.אחריםשונים
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מסלול ניהול פרויקטים הנדסיים
לפיקוח,לניהולומתודולוגיותשיטותקיימות

,פרויקטבכלכמעטהישימותפרויקטיםעלולבקרה
לסיוםהסיכוייםאתמגדילבהןשהשימוששיטות

.בהצלחההפרויקט
לאפשרהיאהמסלולשלהמרכזיתהמטרה

שלהייחודייםלמאפייניםלהיחשףלסטודנטים
כליםלהםולהקנות,שוניםתוכןמעולמותפרויקטים
להשתלבלהםשיאפשרוומיומנויותמתקדמים

.פרויקטיםהמבצעותבמסגרותבעשייה



קורסי מסלול ניהול פרויקטים הנדסיים
שנה ג'

גרפיקה הנדסית

קורס כלכלי בניהול פרויקט

יזמות עסקית

ניהול הבניה

שיטות זימון

קבלת החלטות
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שנה ד'

ניהול פרויקטים בתעשייה

הנדסת בטיחות

ניהול פרויקטי תוכנה

 מעבדה בניהול פרויקטיםMS project
מבוא למחשב בניהול הבניה

ניהול וניתוח מידע עסקי
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בנייה  /מסלול מערכות הקמה
וניהולתעשיהמהנדסילהכשירהיאהמסלולמטרת

הבניהוניהולההקמהבתחוםנרחבידעבעלי
בתחוםפרויקטיםומתאמיכמנהלישיועסקו
ובאגפיבנייהשלפרויקטיםניהולבחברות,הבנייה

.ברשויותההנדסה
המחלקהשלהסטודנטיםיצורפומהקורסיםבחלק

בהנדסתהניתניםלקורסיםוניהולתעשייהלהנדסת
.בניין



ניהול הבנייה/קורסי מסלול מערכות הקמה
שנה ג'

מבוא לכימיה

מבוא למכניקה הנדסית

 1גרפיקה הנדסית לבניין

יסודות הנדסת חומרים

 2גרפיקה הנדסית לבניין

ניהול הבניה

 1חוזק חומרים
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שנה ד'

שיטות ביצוע בבניה

מבוא למחשב בניהול הבנייה

 1חומרי בניין

מערכות אלקטרומכניות

סמינריון בהיבטים משפטיים של הבנייה

מכרזים וחוזים בבנייה ובתשתיות

בטיחות בבנייה



סיום בהצלחה של המסלול והלימודים
בכלעוברציוןבקבלתמותניתהמסלולתעודתקבלת

.המסלולמקורסיואחדאחד

בכללעמודאישיתאחריותמוטלתסטודנטכלעל
במסלולהתוארלסיוםהדרושותוהמטלותהדרישות

,הקבלהבתנאיעמידההיתרביןכוללותהדרישות.שבחר
הכללייםוהקורסיםהבחירה,החובהקורסיכלשללימוד

ז"נק160שלוצבירהגמרפרויקטביצוע,התוכניתפיעל
העמידהאתבודקתהמכללההלימודיםבסיום.לפחות

.לתוארזכאותאישורמקבלשהסטודנטלפניבדרישות
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?שאלות
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