
 

 

 זתשע" אביבסמסטר 
 לפי מסלולי לימוד -של הסמסטר הראשון רשימת מקצועות חובה 

 2017 - 2016 – זלימודים תשע" קטלוג מתוך

 17.1.17-נכון ל

 

 

 

 

    הנדסת חשמל
 בטיחות במעבדות חשמל*  - 044102

 או  מערכות ספרתיות  – 044145

 מערכות ספרתיות – 234145

 מ1חשבון אינפיניטסימלי  – 104031

 מ/1אלגברה  – 104016

 מ**1יקה זפי – 114071

 - מתקדמים ב-אנגלית טכנית – 324033

 חינוך גופני )על בסיס מקום פנוי(                

 :הערות

 . סטודנט עם רקע קודם במחשבים יוכל ללמוד גם 1

 מבוא למדעי המחשב ח'. 234117את     

 . הצטיינות בלימודים מוגדרת ע"ס ממוצע 2

 נק' צבירה. 18ומינימום     

 . מקצוע בחירה פקולטי מומלץ "פרויקט מבוא3

 .045001 –בהנדסת חשמל"     

 

      -ההרצאות תינתנה חדלהירשם למקצוע זה. *חובה 

שיפורסמו מי במהלך הסמסטר בהתאם להנחיות פע

 בנפרד.

 יקה" זב"השלמות פיב **מומלץ לסטודנט שחיי

 נקודות בסמסטר זה. 11-לא לקחת יותר מ    

  

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג     

 ראה/י טבלה –שנקבעה לך     

 

 

 

 

 

 פיסיקה    -הנדסת חשמל
 בטיחות במעבדות חשמל*  - 044102

 או    מערכות ספרתיות – 044145

 מערכות ספרתיות – 234145

 מ1חשבון אינפיניטסימלי  – 104031

 מ/1אלגברה  – 104016

 מ1יקה זפי – 114071

 - מתקדמים ב-אנגלית טכנית – 324033

 חינוך גופני )על בסיס מקום פנוי(                

 :הערות

 . סטודנט עם רקע קודם במחשבים יוכל ללמוד גם 1

 מבוא למדעי המחשב ח'. 234117את     

 . הצטיינות בלימודים מוגדרת ע"ס ממוצע 2

 נק' צבירה. 18ומינימום     

 . מקצוע בחירה פקולטי מומלץ "פרויקט מבוא3

 .045001בהנדסת חשמל"     

 

 -ההרצאות תינתנה חד*חובה להירשם למקצוע זה. 

פעמי במהלך הסמסטר בהתאם להנחיות שיפורסמו 

 בנפרד.

 

 

 

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג    

 ראה/י טבלה –שנקבעה לך     
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   הנדסת תעשיה וניהול
 . תעשיה ושילוב מערכות*מבוא להנ – 094101

 אלגברה לינארית מ – 104019

 נ1חדו"א  – 104017

 מבוא למדעי המחשב – 234111

  מתקדמים ב-אנגלית טכנית – 324033

 חינוך גופני    )על בסיס מקום פנוי(                

 :הערות

 *   חובה לקחת מקצוע זה באחד משני הסמסטרים 

 הראשונים ללימודים.     

 הסמסטרים  4בה ללמוד קורס זה תוך ** חו

 הראשונים     

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג      

 ראה/י טבלה –שנקבעה לך      

 

     הנדסת מערכות מידע

 מ1חשבון אינפיניטסימלי  – 104031

 אלגברה א – 104166

 מבוא למדעי המחשב מ* – 234114

 אומערכות ספרתיות    – 234145

 מערכות ספרתיות – 044145

  – מתקדמים ב-אנגלית טכנית – 324033

 חינוך גופני )על בסיס מקום פנוי(                

 :הערה

 * חובה ללמוד קורס זה כבר בסמסטר הראשון 

 ללימודים   

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג    

 ראה/י טבלה –שנקבעה לך    

 

  מידענתונים והנדסת 
 מ1חשבון אינפיניטסימלי  – 104031

 אלגברה א – 104166

 1יקה זפי – 114051

 חמבוא למדעי המחשב  – 234117

 חינוך גופני )על בסיס מקום פנוי(                

 

 

 

 

 

 

 

 יך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג על

         ראה/י טבלה –שנקבעה לך 

 

 וחקב"צ סטטי' תמטיקה עםמ ,מתמטיקה
 1חשבון אינפיניטסימלי  – 104195

 אלגברה א – 104166

 תורת הקבוצות – 104290

 או   Cשפת -מבוא למחשב – 234112

 מבוא למדעי המחשב – 234111

 חינוך גופני    )על בסיס מקום פנוי(                

  ות:הער

  *סטודנטים המתכוונים ללמוד במסלול מתמטיקה 

  "תורת  104290שימושית יכולים ללמוד גם את  

 הקבוצות" כמקצוע בחירה או לבחור ללמוד  

 בסמסטר הראשון.מתקדמים ב' -אנגלית טכנית 

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג שנקבעה    

  ראה/י טבלה –לך  

 )מתמטיקה(פיזיקה -מתמטיקה
 בטיחות במעבדות חשמל* – 044102

 1חשבון אינפיניטסימלי  – 104195

 אלגברה א – 104166

 Cשפת -מבוא למחשב – 234112

 חינוך גופני )על בסיס מקום פנוי(                

 :הערה

 ההרצאות תינתנה    *חובה להירשם למקצוע זה.

 פעמי במהלך הסמסטר בהתאם להנחיות -חד 

 שיפורסמו בנפרד. 

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג שנקבעה   

    ראה/י טבלה –לך 

 מתמטיקה עם מדעי המחשב 
 1חשבון אינפיניטסימלי  – 104195

 אלגברה א – 104166

 תורת הקבוצות – 104290

 מבוא למדעי המחשב מ – 234114

 חינוך גופני )על בסיס מקום פנוי(                

 

 

 

 

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג שנקבעה   

 ראה/י טבלה –לך 
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 -תכנית משולבת 

 מדעי המחשב -מתמטיקה 
 1חשבון אינפיניטסימלי  – 104195

 אלגברה א – 104166

 מבוא למדעי המחשב מ – 234114

 מערכות ספרתיות* – 234145

 – מתקדמים ב-אנגלית טכנית – 324033

 חינוך גופני )על בסיס מקום פנוי(                

 הערה:

 * בסמסטר בו מקצוע זה לא ניתן, אפשר לקחת 

 044145במקומו את המקצוע    

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג   

 ראה/י טבלה –שנקבעה לך    

 

 

 -הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה 
 מידע לגבי מסלולי הוראת הטכנולוגיה ניתן 

 לראות  בקטלוג לימודי הסמכה באתר. 

 הסטודנטים מתבקשים להירשם למקצועות 

 הסמסטר הראשון ללימודים של המסלול אותו 

 הם מתכוונים ללמוד. 

 ניתן לפנות ישירות  -לקבלת פרטים נוספים 

 חינוך.מחלקה לל

 

 

 מדעי המחשב 
 מ1חשבון אינפיניטסימלי  – 104031

 אלגברה א – 104166

 מבוא למדעי המחשב מ* – 234114

 מערכות ספרתיות    או – 234145

 מערכות ספרתיות – 044145

 מתקדמים ב-אנגלית טכנית – 324033

 חינוך גופני    )על בסיס מקום פנוי(                

 הערה:

 *חובה ללמוד קורס זה כבר בסמסטר הראשון 

 ללימודים.  

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג   

 ראה/י טבלה –שנקבעה לך   

 

 

 עם התמקדות –מדעי המחשב 

 בביואינפורמטיקה
 מ1חשבון אינפיניטסימלי  – 104031

 אלגברה א – 104166

 מבוא למדעי המחשב מ* – 234114

 מערכות ספרתיות    או – 234145

 מערכות ספרתיות – 044145

 1ביולוגיה  – 134058

 חינוך גופני    )על בסיס מקום פנוי(                

 הערות:

 *חובה ללמוד קורס זה כבר בסמסטר הראשון 

 ללימודים  

 

 עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג   

 ראה/י טבלה –שנקבעה לך   
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