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2017אוגוסט   
 

 ה,\ית יקר\סטודנט
 

 .בטכניון אנו מברכים אותך עם קבלתך כסטודנט מן המניין בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
  .22.10.2017 -יפתח ב חסמסטר חורף תשע"

 להלן מספר הודעות חשובות לקראת תחילת שנת הלימודים הקרובה:
 

 . 19.10.2017 -בטכניוני יתקיים  יום הכוון
ויימסר  יתקיים מפגש עם נשיא הטכניון, דיקן הסטודנטים, דיקן לימודי הסמכה ויו"ר אגודת הסטודנטים רתובמסג

 מידע על החיים בקמפוס והלימודים בטכניון.
 
 

 . 2 באולם בנג'מין, בניין סגו קומה 11:00הכוון הכללי בטכניון, יתקיים יום הכוון בפקולטה בשעה המיד לאחר יום 
תוצג תוכנית הלימודים וייערך סיור בפקולטה בו מפגש עם סגל הפקולטה ונציגי הסטודנטים  ערךייבמסגרתו 

 יוצגו המעבדות והשירותים השונים לסטודנטים.
 חשוב מאוד להגיע ליום ההכוון.

 
 

לקראת יום ההכוון מומלץ לעבור על המידע הקיים באתר הפקולטה על הלימודים בפקולטה, בעלי התפקידים, 
 עות וכד׳ ולהגיע ליום ההכוון עם שאלות בנושאים שאינם ברורים.מערכת הש

 
 המידע לסטודנטים בתואר ראשון )הסמכה( מוצג בקישורים הבאים:

 
 מידע לסטודנטים

 
 מידע כללי על הפקולטה

 
 מידע על המעבדות הקיימות בפקולטה

 
 מידע על רישום לקורסים המשלים את התקנון הטכניוני

 
 מערכת שעות

 
 

 :נושאים נוספים
 

 את הטופס המצורף )כולל תמונה(.להביא ליום הכוון בפקולטה למלא וש י 
 

 .אין צורך בקניית ציוד או חומרים מראש, פרטים ימסרו ע"י המורים השונים עם תחילת הלימודים 
 

 ישי. מצורפת קונפיגורציה אנו ממליצים לכל סטודנט/ית להתחיל את שנת הלימודים עם מחשב נייד א
 מומלצת לרכישת מחשב: 

 
 
 

 

 Intel i7 Quad Core processor 

 Windows 8.1 or 10 - x64 

 8GB of RAM minimum, 16GB recommended 

http://architecture.technion.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%94/
http://architecture.technion.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94/
http://architecture.technion.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94/
http://architecture.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94/
http://architecture.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94/
http://architecture.technion.ac.il/files/A11/%20%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98.pdf
http://architecture.technion.ac.il/files/A11/%20%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98.pdf
http://architecture.technion.ac.il/files/2018/%20%D7%90.pdf
http://architecture.technion.ac.il/files/2018/%20%D7%90.pdf
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 Dedicated video processor should be one of the following or greater: NVIDIA® Quadro® 
K2100M/K1100M, Nvidia Geforce 750M, AMD Radeon R9 M370X, AMD FirePro M4000 Mobility Pro 

 500GB hard drive (SSD hard drive preferred( 

 Wireless Ethernet (at least 802.11 g/n( 

 Three-year warranty (recommended ( 

 Theft and damage insurance (recommended ( 

 
 
 

 נוכי עומדים לרשותך בכל התייעצות דרושהמזכירת לימודי הסמכה בפקולטה, טליה וא
 קשר: ליצירת

 04-8294006טל' 
 arcstud@technion.ac.ilמייל 

 
 

 ומוצלחת, הבברכת שנת לימודים פוריי
 
 
 
 

 
 יאשה גרובמן מפרופ"

 ענייני סטודנטיםדיקן לגן ס
 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
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 ב ר ו כ י ם     ה מ צ ט ר פ י ם
 
 

 לה:אאבקשכם למלא את הפרטים הבאים וכן להודיע על כל שינוי בפרטים 
 

 שם פרטי:

 תמונה

 שם משפחה:

 תעודת זהות )כולל ספרת ביקורת(: 

 :כתובת

 טלפון בבית:

 לפון סלולרי:ט

 אר אלקטרוני:וד

 
 
 
 

 בהצלחה בלימודים!
 

 


