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חלוקה למסלולים
ט"לשנת תשע
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תכנית הלימודים
להנדסתבמחלקההסטודנטיםכלעל'בשנהבסוף

:הבאיםמהמסלוליםבאחדלבחורוניהולתעשייה

מידעמערכותמסלול

תעשייהמערכותמסלול

הנדסייםפרויקטיםניהולמסלול

אחדבמסגרתשלאבלימודיםלהמשיךאפשרותאין
המסלולים
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תנאי כלליים לקבלה למסלול
אקדמימצבנדרשכלשהולמסלוללהתקבלמנתעל

:היאהמשמעות.תקין
:היסודקורסיכלשלבהצלחהסיום1.

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

ומעלה65בממוצעז"נק60צבירת2.

יועברואלוסףבדרישותעומדיםשאינםסטודנטים•
המחלקתיתההוראהוועדתלטיפול
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בחירת מסלול
יש,20.9.2018עדהמאוחרולכל',בשנהבתום

למסלוללשיבוץבקשהטופסלהגיש
נוסףמסלוללבקשאפשרותקיימתבטופס

)שנייהעדיפות(
ישובצו-במסלולבעצמםיבחרושלאסטודנטים

שלההוראהוועדתעבורםשתבחרלמסלול
המחלקה

הסטודנטים,במסלוללימודתעודתלקבלכדי
.המסלולקורסיכלאתללמודחייבים
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תהליך השיבוץ

עומדשהסטודנטלוודאכדיייבדקשהוגשטופסכל
עומדשלאסטודנט.למסלולהסףבדרישות
אם(למסלולושיבוצולימודיוהמשך,בדרישות

המחלקתיתההוראהוועדתידיעלייקבעו)בכלל

סטודנטיםמכסתתקבעמסלוללכל
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תהליך השיבוץ

פיעלתיקבעלמסלולבשיבוץהעדיפות:
הסטודנטיםבקשת
המבקשיםשלהכוללהציוניםממוצע
מסלוללכלהייחודייםהקורסיםבשלושתציונים

אחרלמסלולישובצולמכסהמעברסטודנטים
אילוציפיועל)שניתןככל(הסטודנטעםבתיאום

המחלקה
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קורסים ייחודיים למסלולים
מידעמערכות:

מידעלמערכותמבוא
התכנותיסודות
ויזואליתכנות

תעשיהמערכות:
דטרמיניסטיצ"חקב
סטוכסטיצ"חקב
התפעוללניהולמבוא

הנדסייםפרויקטיםניהול:
ניהוליתכלכלה
התפעוללניהולמבוא
המימוןיסודות



8

 בקשת רישום למסלולטופס 
 

 על מנת לבחור מסלול יש למלא את הטופס בקשה לרישום מסלול:

 שם ומשפחה:__________________ •

 ת.ז.: _______________________ •

 . מבקש להירשם למסלול:___________________ בעדיפות ראשונה1 •

 . מבקש להירשם למסלול:___________________ בעדיפות שנייה 2

 

___________                                                    תאריך:_________________  חתימה:

 

 
 

 :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

 
 צ ניהול פרויקטים הנדסיים  ציון מערכות תעשיה  ןציו מערכות 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
 
 
 


טופס בקשת רישום למסלול



על מנת לבחור מסלול יש למלא את הטופס בקשה לרישום מסלול:

· שם ומשפחה:__________________

· ת.ז.: _______________________

· 1. מבקש להירשם למסלול:___________________ בעדיפות ראשונה

2. מבקש להירשם למסלול:___________________ בעדיפות שנייה 



חתימה:___________                                                    תאריך:_________________







קורסים כתנאי קבלה למסלול:



1. חדו"א  1:____

2. חדו"א 2: ____

3. פיזיקה 1 ב':____

4. פיזיקה 2 ב':____

5. אנגלית מתקדמים ב':____

6. נק"ז:_____

7. ממוצע:___



		מערכות מידע

		ציון

		

		מערכות תעשיה

		ציון

		

		ניהול פרויקטים הנדסיים

		ציון



		מבוא למערכות מידע

		

		

		חקב"צ דטרמיניסטי

		

		

		כלכלה ניהולית

		



		יסודות התכנות

		

		

		חקב"צ סטוכסטי

		

		

		מבוא לניהול התפעול

		



		תכנות ויזואלי ואינטרנט

		

		

		מבוא לניהול התפעול

		

		

		יסודות המימון
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מסלול מערכות מידע  
הגשרלהיותהסטודנטיםאתמכשירמידעמערכותמסלול

הנתוניםלביןארגוניםשלוהניהוליתהעסקיתהפעילותבין
.זופעילותומאפשרותהתומכותהמידעומערכות

:הםהלימודתחומי

בסיסיעיצוב,מידעמערכותועיצובניתוח:בארגוןמידעמערכות
ועודנתונים

ועודעסקיתבינה,הנתוניםמדעי:העסקיבעולםהנתוניםמשאב

המחשבמבנה,נתוניםמבני,מתקדםתכנות:וטכנולוגיהתכנות,
ועודמידעואבטחתתקשורת



קורסי מסלול מערכות מידע  
שנה ג'

 1ניתוח ועיצוב מערכות מידע

בסיסי נתונים

תכנות מתקדם

 מבני נתוניםיסודות

 הפעלההמחשב ומערכות מבנה
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שנה ד'

 2ניתוח ועיצוב מערכות מידע

 בינה עסקית)BI(

יסודות מדעי הנתונים

כריית נתונים

תקשורת מחשבים ואבטחת מידע
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מסלול מערכות תעשייה  
לעבודההסטודנטיםאתלהכשירנועדתעשייהמערכותמסלול

שימוש,טכנולוגיה,ידעהדורשיםבתפקידיםהכבדהבתעשייה
ליישומיםמחשבמשובצותובמערכותברובוטיקה,באוטומציה
והכישוריםההנדסיהידעהעמקתמאפשרהמסלול.תעשייתיים

.תעשייהבמערכותהנדרשיםהטכנולוגיים

המרכזייםהלימודתחומי

המכונותתעשייתהעיסוקבתחומיוהנדסיניהוליידעהקניית
עםהיכרותוכןמחשבמשובצותייצורמערכות,המתקדמת

,הנדסיתכן,בטיחות:הכבדותלתעשיותהמשותפיםנושאים
.ואחזקהייצורתהליכי,שינוע



קורסי מסלול מערכות תעשיה
שנה ג'

גרפיקה הנדסית

יסודות הנדסת חומרים

ניהול אחזקה

 2חקר עבודה

מושגי יסוד ביזמות

12

שנה ד'

הנדסת בטיחות

חלקי מכונות

 מערכות ייצור ממוחשבותCIM
מערכות שינוע ותשתיות מפעל

רובוטיקה ואוטומציה
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מסלול ניהול פרויקטים הנדסיים

בפרקלהשליםשישפעמיתחדמשימההואפרויקט
ביצועיםהשגתלצורך,נתוןבתקציב,נתוןזמן

.מוגבליםמשאביםשלאפקטיביניצולותוךמוגדרים

מתבצעיםסוגיםובמגווןשוניםבהיקפיםפרויקטים
להיותעשויותלפרויקטים.תחוםובכלארגוןבכל

ומאפייניםשונהעסקיתסביבה,שונותמטרות
.אחריםייחודיים
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מסלול ניהול פרויקטים הנדסיים

עלולבקרהלפיקוח,לניהולומתודולוגיותשיטותקיימות
שיטות,פרויקטבכלכמעטהישימותפרויקטים
הפרויקטלסיוםהסיכוייםאתמגדילבהןשהשימוש

.בהצלחה

לסטודנטיםלאפשרהיאהמסלולשלהמרכזיתהמטרה
מעולמותפרויקטיםשלהייחודייםלמאפייניםלהיחשף

ומיומנויותמתקדמיםכליםלהםולהקנות,שוניםתוכן
המבצעותבמסגרותבעשייהלהשתלבלהםשיאפשרו

.פרויקטים



קורסי מסלול ניהול פרויקטים הנדסיים

שנה ג'

גרפיקה הנדסית

ניתוח כדאיות פרויקטים

מושגי יסוד ביזמות

ניהול הבניה

תורת המשחקים

קבלת החלטות
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שנה ד'

ניהול פרויקטים בתעשייה

הנדסת בטיחות

ניהול פרויקטי תוכנה

שימוש בתוכנה לניהול פרויקטים

מבוא למחשב בניהול הבניה

בינה עסקית



סיום בהצלחה של המסלול והלימודים
אחדבכלעוברציוןבקבלתמותניתהמסלולתעודתקבלת

המסלולמקורסי
בכלעומדשהואלוודאהאחריותמוטלתהסטודנטעל

:היתרבין,שבחרבמסלולהתוארלסיוםהדרישות
הקבלהבתנאיעמידה
וקורסיםבחירה,חובה(התוכניתפיעלהקורסיםכלשללימוד

)הכלליים
גמרפרויקטביצוע
לפחותז"נק160שלצבירה

בטרםבדרישותהעמידהאתבודקתהמכללההלימודיםבסיום
לתוארזכאותאישוריוענק
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?שאלות
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