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 אור המחלקהית

ארגוני של מערכות מורכבות בתעשייה ובהול וני , תפעולתכנון ,יהול עוסק בתכןמהנדס תעשייה ונ
שירות. על מהנדס תעשייה וניהול להיות בעל ידע רחב הן בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה והן בתחומי 

צור ושרות, ין ולתפעל מערכות ינתעשייה וניהול צריך לדעת לתכמדעי החברה והניהול. מהנדס 
שיווק ובניהול  אלכלית, להיות בקיהמערכת הכ ין היטב אתידע, להבמערכות מליישם לנתח ולאפיין, 

 ולהכיר את מערך האיכות בארגון.

ול המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מכשירה את בוגריה לעסוק במגוון רחב של תחומים כגון: תפע
, גוןראמידע במערכות ושילוב  ניתוחאפיון, יצור ומערכי עבודה, יוניהול של מערכות, תכן מערכי 

יצור ימערכות ותפעול עבודה, תכן  תשל מערכות מורכבות, חקר שיטוואופטימיזציה  ניתוח אנליטי
וש, פתרון בטחת איכות, פתרון בעיות בהנדסת אנהמשולבות מחשב, ניתוחים כלכליים, שיווק, ניהול ו

 מפעלים ומערכות שינוע.מערכי בעיות תפעוליות מורכבות, תכן 

לבת ידע תיאורטי ומעשי. התכנית כוללת לימודי תשתית שמשייה וניהול סת תעבהנד ודיםהלימ תכנית
שומיים בכל שטחי הנדסת התעשייה והניהול. יהנדסה וקורסים תיאורטיים וי ,במתמטיקה, מדעים

המעשה  הרחב הושם דגש רב בתכנית על הקניית ידע מעשי והתנסות בעולםבנוסף לידע התיאורטי 
סגל במחלקה מהלך הלימודים. בהנערכים  מייםיישופרויקטים וכן  התנסות בתעשייהבאמצעות 

, המקדיש תשומת לב רבה לצרכים האישיים סיון באקדמיה ובתעשייהימיומן ומקצועי בעל נ אקדמי
 . של כל סטודנט

חלקם מאיישים תפקידים ו קלטים בהצלחה במגוון מקומות עבודה בכל ענפי המשקבוגרי המחלקה נ
ממשיכים לימודיהם לתארים מתקדמים באוניברסיטאות ם . חלק מהבוגרישוניםירים בארגונים בכ

  וכן במכללה. ובעולם המובילות בארץ
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 תכניות הלימודים
 בהרכב הבא: )נ"ז(  זכות נקודות 160 לפחות לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור

  קורסי חובה •

 מודים כלליים של לי קורסיםממגוון ה קורסים שלושה •

 וטכנולוגיה דעאשכול ממאחד  רסקו •
 ספורט ה יקורסממגוון  אחד רסקו •
פרויקט גמר או  גמר יקטפרו, התמחות בתעשייה :(םסמסטרי 3י על פנ) התנסות מעשית •

  הנדסית-בחדשנות עסקית

 שיתלול ההתנסות המעסמבהתאם לבחירת  יםחלקתימקורסי בחירה בנ"ז  160-השלמה ל •
 ו בהמשך(על פי כללים שיפורט)

 

 : ותהער
פ"ב, הסטודנטים מחויבים ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית, לימודים תשהחל משנת ה .1

 לפחות אחד מהם יהיה קורס תוכן.

 .ת הלימודיםרך כל תקופלימודים כלליים וספורט  לאורסים של הקואת  לבלש תןני .2
  
 

 מקרא לקיצורים שבטבלאות 
 , סמינר/ אולפן /קטויפרשעות  –פ מעבדה, ות עש - משעות תרגול,  - ת, צאהשעות הר - ה

 מודצקורס  - קו תחתית, וזכ נקודות - נ"ז
 

 1ר סטמס
מס' 

 קורסה
 תנאי קדם והערות "זנ מ ת ה רסהקושם 

  4.0 - 2 3 אלגברה 11001

  5.0 - 2 4 1חדו"א  11003

 85-99  באנגלית פסיכומטריציון  - - 6 - 1אנגלית בסיסי 11063

 וא 119 - 100 באנגלית ומטרייכספון יצ - - 4 - 1אנגלית מתקדמים א' 11064
 נגלית בסיסיא11063  

  - - 2 4  2יתפיזיקה אקדמא לומב 11179

  2.0 (2)  - 2 3מבוא להנדסת תעשייה 51104

  4.0 2 2 2 לתעו"נ מבוא למדעי המחשב 61903

  1.0 - 2 - 4יסוד הנדסיותיות מנומיו 251961

  16.0 2 10 15 )ללא אנגלית( סה"כ
  

אמיר"ם או אמי"ר רית/ מבחן ה הפסיכומטחינבבת ליגנאה פרקן בלית בהתאם לציונגא לוד שרשרת הלימש את מודללחובה  1 
 בסדר הבא: 

 , אנגלית מתקדמים ב', אנגלית טכנית יישומית.אנגלית מתקדמים א' אנגלית בסיסי,
      קבפר דנטים שקיבלווטלס םיניתנ ,תית טכנית יישומילגאנ למעט, אנגליתה קורסישרשרת הלימוד של פטורים מכל 

 ומעלה. 134 לש וןיצ תמטריסיכולית בבחינה הפנגא
 לסיים את כל קורסי האנגלית עד הסמסטר הרביעי )כולל(. בהחו   
 .ללימודי אנגלית פרטים נוספים בנושא אנגלית ניתן למצוא בפרק של היחידה   

 
   . ח"לי 5 ה שלמרה בבחינת הבגרות בלעמו 75 לש יינתן פטור מהקורס לבעלי ציון  2    

 בדות.טר יתקיימו מעסמהסמי חצת ואורצמהסמסטר יתקיימו הי צח  3
  2או   1ובה ללמוד בסמסטר ח 4

 
ומטרי והם בוגרי מוסד לימודים יכפס ממבחן סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים :ההער

לפחות  90ון ציוא ה יםסף הקבלה ללימוד  ל."מבחן יע יידרשו לעבור ת,ריראה בו אינה עבוהה תשפש (ון ומעלהבישראל )תיכ
 3 לבחינה, יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף שב 119 – 90ע"ל. מי שיקבל ציון ינת יבבח

 ראהם י)לפרטים נוספ בדבלבסמסטר העוקב  תישנ יואל י להירשםטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאסש. ש"
 (בשנתון 1ק רפ
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 2מסטר ס
 מס'

 רסוקה
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  זנ" מ ת ה הקורס שם

 5.0 - 2 4 2חדו"א  11005
 אלגברה 11001
  1חדו"א  11003

 2.0 - 4 - דמים ב'אנגלית מתק 11059
 או  120-133  גליתנבא פסיכומטריציון 

 'תקדמים אאנגלית מ 11064 

 IE1 2 2 1 3.5 יקהזפי 11209
 יתמבוא לפיזיקה אקדמ 11179

  1א "דוח 30011
  2.0 1 1 1 קה הנדסית לתעו"נפיגר 21127

  2.5 - 1 2 מתמטיקה דיסקרטית 51005

       1 חדו"א 11003 4.0 - 2 3 המבוא לכלכל 51600
  2.5 - 1 2 סיתנחשבונאות פינ 51617
  21.5 2 13 14  סה"כ

 
 3מסטר ס

 מס'
 הקורס

 ודיםוקורסים צמי קדם רסקו ז"נ מ ת ה סהקור שם

 1.0 - 2 -  טכנית יישומית אנגלית 11068
 דמים ב'אנגלית מתק  11059

  ומעלה 134של  ציון פסיכומטרי או

 2IE 3 2 - 4.0 הקפיזי 11210
 IE1 יקהזיפ 11209
 2 חדו"א 11005

 3.0 1 1 2 "נועתלד יכי עיבוהלחומרים ות 21218
 "נעולתנדסית פיקה הרג 72112

  IE1 יקהזפי 20911

  2.0 - - 2 ושאנדסת נה 51138

 2.5 - 1 2 ווקשימבוא ל 51302
 דמים ב'אנגלית מתק  11059

 מבוא לכלכלה  51600 

 אנגלית מתקדמים א' 11064 2.5 - 1 2 יותנוארג תמערכומבוא ל 51431

 ברהאלג 11001 3.5 - 1 3 צב"בחק  דטרמיניסטייםמודלים  70251

 4.0 - 2 3 רותתבהס 51709
  תקרטידיס מטיקהמת 51005
   1 חדו"א 11003

  22.5 1 10 17  כסה"
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 4סמסטר 
 מס'

 הקורס
 יםצמוד ורסיםקוקורסי קדם  נ"ז מ ת ה הקורס שם

51141 
 

ב שולבות מחשייצור מ כותמער
 מ(")מיב

2 1 - 2.5 
 ברהאלג 11001
 תגרפיקה הנדסי 21127
 נ"עולת מחשבמבוא למדעי  61903

 4.0 1 1 3 ה(דעבו רחק) ודהתכן שיטות העב 51215
 תעשייה  דסתמבוא להנ 51104
 הנדסת אנוש  51138
  סטטיסטיקה 51723

51310 
כות ערמויות לאמשוואות דיפרנצי

 קרהב
3 3 - 4.5 

 אלגברה 11001
 2א "חדו 11005

 ותניוגארמערכות מבוא ל 51431 2.5 - 1 2 ארגוניות תכורמעשל תכן וניהול  51432

 4.0 - 2 3 צ"בחקב יםוכסטידלים סטומ 51703
 2חדו"א  11005
 רותהסתב 51709

 הסתברות  51709 4.5 2 1 3 סטטיסטיקה 51723
  22.0 3 9 16  סה"כ

 
 

 5 סמסטר
 מס'

 סרוקה
 וקורסים צמודים קדם קורסי נ"ז מ ת ה הקורס םש

  2IE קהפיזי 11210 3.0 2 - 2 נעו"תל חשמלהנדסת ל ואבמ 31322

 2.5 1 - 2 תכן הנדסי 51013
 לתעו"נ ליכי עיבודהחומרים ות 18221

 יווקא לשמבו  13025

 4.0 - 2 3 ל מערכות ייצורהוני 51131

  2 חדו"א 11005
 ר עבודה(קח)ודה בעתכן שיטות ה 51215
 בחקב"צ  יניסטייםרמדטם מודלי 51702
 הסטיקיטסט 51723

 (יב"ממב )שחמ ולבותמערכות ייצור מש 3 1.5 14151 - - (CIMבמיב"מ )דה מעב 51159

 סטטיסטיקה 51723 4.0 1 1 3 ת סטטיסטיניהול איכו 51213

 וניותל מערכות ארגתכן וניהול ש 51432 4.0 2 - 3 וניתוח מערכות מידעאפיון   51429

 3.0 2 - 2 תיתיה ספרלצמוסי 51724
 

 ב"צחקב יםטוכסטיסדלים ומ 03175
 לתעו"נ שבחמה מדעיא למבו 61903

  22.0 11 3 15  סה"כ
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 6סמסטר 

 
 
 7 רסטמס

 מס'
 סרהקו

 םודימצוקורסים דם ק קורסי זנ" מ ת ה הקורס שם

 
  1שלב א' מעשיתהתנסות 

 לפי המפורט בהמשך()
 

- - - - 

 5סמסטר סוף סי החובה עד קורכל 
 הקספותפעול תהליך הא תכנון 51132

 גוןרבא
 בעיותלפתרון לוגיות ודמתו 51427

 3.0 1 1 2 העבודה ךמערתכן  51136
 עבודה( קרח)ה ודעבה תשיטותכן  51215
 צקב"בח סטייםנידטרמים ידלומ 51702

   תיולציה ספרתימס 72451
  - - - - לפי המפורט בהמשך() רהיבח יקורס 

  3.0 1 1 2 (והתנסות מעשית חירהורסי בללא ק) סה"כ

 המשך(.יה )מפורט בת להתנסות מעשית בתעשיויש לבחור באחד מהחלופ.  קדמי תקיןצב אמותנה במ 1      
 

 8 רסטסמ

 מס'
 הקורס

 צמודיםסים וקור םי קדרסקו ז"נ מ ת ה הקורס שם

 
    2'בשלב מעשית התנסות 

 לפי המפורט בהמשך()
 

 שלב א'מעשית התנסות  - - - -

  - - - - )לפי המפורט בהמשך( בחירה יקורס 
 שייה )מפורט בהמשך(.ה להתנסות מעשית בתעור באותה חלופחיש להמשיך לב', שלב אברה לבחי ךבהמש 2

 
 
 
 

 מס'
 הקורס

 יםדוקורסים צמום י קדקורס זנ" פ מ ת ה הקורס שם

 4.0 - - 2 3 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51132

  2 חדו"א 11005
 ר עבודה(קעבודה )חות התכן שיט 51215
 ב"צחקב יםדטרמיניסטי םילמוד 51702
 סטיקה יטטס 51723

 3.0 - 2 - 2 ולםהוני םיטפרויקתכנון  51430

 תכן הנדסי 51013
 ניהול פיננסי 51608
 צ"בקבח דטרמיניסטייםמודלים  51702
 הסתברות 51709

 3.0 1 - - 2 מתודולוגיות לפתרון בעיות 51427

 אנגלית טכנית יישומית 11068
 יסתכן הנד 51013
  תות ארגוניול מערכתכן וניהול ש 51432
 קהטיססטטי 51723

 ידעכות מרניתוח מעאפיון ו 51429 3.0 - 2 - 2 ניםונתמסדי  51519

 2.5 - - 1 2 ניהול פיננסי 51608
 לכלכלה מבוא  51600
 פיננסית  בונאותחש 51617
 הסתברות 51709

 תיסננפי תחשבונאו 51617 2.5 - - 1 2 ליתחשבונאות ניהו 51618
  18.0 1 4 4 13  סה"כ



 145 הולייה ונישתע להנדסת לקהמחה

 קורסי בחירה ופות להתנסות מעשית + לח

 לבים:ש שהשלוכוללת  נ"ז ללא קורסי בחירה( 13)סה"כ  בתעשייהתמחות ה .א

 נ"ז( 3) ון בעיותלוגיות לפתרמתודו 51427 •

 נ"ז( 5) א' שלביה יבתעשהתמחות  51014 •

 ז(נ" 5) ב' שלב הבתעשיי תחוהתמ 51020 •

 ותלפחרה חיסי בקור 6 •

 ייצור ושירות מערכותל של ותפעו תכןמאשכול ם יקורס 4-ל 2בין  לבחור שי 

 באה:צה הומהקב להיותחייב  הבחירה ירסוקמ לפחות אחד 

 80%ד לסטודנטים באחוזון ציונים של )מיוע 1נושא אישי בהנדסת תעשיה וניהול  51004 •
 בד(.באישור רמ"ח בלומעלה, 

 יאמערכות מל 51106 •

 השייבהנדסת תע םאירועי 51113 •

 השיבוץ תתור 51120 •

 עשייהסת תינר בהנדסמ 51128 •

 תרוכות שיערמ להנדסתוא מב 51156 •

  יותעב חוןבאל הסדנ 51428 •

 (עדישכול מערכות מנחשב לא) םנית נתוכריי 51525 •

  אשכולמה רסיםקו 2 בדיוקולקחת  - עידמ ותרכמעאו  ולהני - אשכולותה אחדלבחור ב יש 
 חר. בנה

 כול שלא נבחר.שאהת מים יש לקחיתר הקורס 
 .נ"ז לפחות 160 –לתואר ל  תזכות הנקודויש להשלים את 

  כנולוגיה(דע וטכול מאשמ סרולק המחלקה )בנוסף יסקורין ות הבחירה ברויאפשכוז יר 

 נ"ז  160ה ל למהש סה"כ ניהול מ("מערכות מידע )מ תכן ותפעול תרחיש
 מ"מ ל/וניה 6 2 2 2 1

 לוהני 6 1 2 3 2

 מ"מ 6 2 1 3 3

 לוניה 6 0 2 4 4

 מ"מ 6 2 0 4 5
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 ים:שה שלבושל כוללהרה( חיב ללא קורסינ"ז  9)סה"כ גמר פרויקט   .ב

 נ"ז( 3) ן בעיותרופתלמתודולוגיות  51427 •

 נ"ז( 3) שלב א' ויקט גמרפר 51018 •

 נ"ז( 3) שלב ב'פרויקט גמר  51019 •

 חותפל רהחיסי בקור 9 •

 ושירות רות ייצומערכ מאשכול תכן ותפעול שלקורסים  6 –ל  4בין  בחוריש ל

 ה:וצה הבאמהקב תוילה יםיבחי הבחירה יסרקומ םישניות לפח 

 80%ד לסטודנטים באחוזון ציונים של )מיוע 1נושא אישי בהנדסת תעשיה וניהול  51004 •
 בד(.באישור רמ"ח בלומעלה, 

 אימלת כורעמ 51106 •

 דסת תעשייההנב םיעאירו 51113 •

 וץבשיורת הת 51120 •

 סמינר בהנדסת תעשייה 51128 •

 כות שירותמער להנדסתמבוא  51156 •

  בעיות בחוןאל הסדנ 51428 •

 דע(יות מנחשב לאשכול מערכונים )כריית נת 51525 •

 הנבחר. ולכשמהא סיםקור 3או  2ת קחול – עת מידמערכואו  ניהול - תוולאשכהד חחור באלב  שי  
 ר. בחנ לאול שאשכהמ קחתל יש םיסקורה רתי 

 פחותז לנ" 160 – ללתואר  ות הזכותיש להשלים את נקוד. 
  

  יה(לוגוכנלקורס מאשכול מדע וט וסףהמחלקה )בנקורסי אפשרויות הבחירה בין ריכוז 

 יףוסן להנית 10 רסוק "כהס לניהו )מ"מ( דעמי מערכות תכן ותפעול תרחיש
 ניהול/מ"מ 9 2 3 4 1

 הול/מ"מינ 9 3 2 4 2

 ניהול/מ"מ 9 2 2 5 3

 ניהול 9 1 3 5 4

 מ"מ 9 3 1 5 5

 ניהול 9 0 3 6 6

 מ"מ 9 3 0 6 7

 ניהול/מ"מ 9 1 2 6 8

 מ"מול/ניה 9 2 1 6 9
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 השושל כוללה ללא קורסי בחירה( נ"ז 9) תהנדסי-קיתעס נותשדבח פרויקט גמר .ג

 :שלבים

  ("זנ 3) תפתרון בעיווגיות למתודול 51427 •

 "ז(נ 3) שלב א' תהנדסי-נות עסקיתשדבחגמר  טויקפר 51151 •

  נ"ז( 3) שלב ב' תהנדסי-נות עסקיתשדבחפרויקט גמר   51152 •

 (גמרהויקט רפ ,'ב רותאפשלה בדומ) תולפחרה י בחיקורס 9 •

 :תוליכלות הער

 לקראתרטים יפורסמו פ ת.לוואשכהמם סיירת הקורחבל בכלליםו ותשכולאנויים בשיו כנית •
 .די הרישוםעמו

בחירה הוקורסי  יות, החובה והבחירהרסי הלכל קוצבירת נ"ז לאחר רישום לב ל לשים שי •
 (.3.5או  3, 2.5, 2, 1ונה )שנ"ז  קיימים עם 

 אחד. כולשאמתר ביו תולואשכ ששייך לשני רסקוחשיב תן להלא ני •
 ם.סיכל הקור ונתניסמסטר י/נהל שבכלא  •

 :ייניםמצטים דנטוטס

לקחת אחד התנסות מחקרית, המעוניינים במצטיינים ולים סטודנטים יכ חלקהמה שר ראובאיש •
אלה ים . בקורס"עו"נא אישי בהנדסת תוש"נ 51004/51011:קורסים הבאיםם( מה)או שניי
יוך שיבוצע  הקלהמחאש ר לטתפי הח ללקה. עשל המח לגש סהנחיית איטודנט עבודה במבצע ס

 לפנות לראש המחלקה. יש םילפרט .תלוהאשכום לאחד יקורס/ה של

קר קט מחפרוי 11510/11511נושא אישי או  51004/51011קורסים במקביל ניתן ללמוד לא  •
 ינותבמצו

תכנית  פי על רהיחסי בקור חתקלכולים ימצטיינים סטודנטים  ור מיוחד של ראש המחלקה,באיש •
 שית. אי

 נולוגיהכטוע מד שכול:א
 'מס

 הקורס
 וקורסים צמודים םקד יקורס נ"ז מ ת ה הקורס םש

 2IEיקה פיז 11210 3.0 - - 3 ניתמודר יקהפיז 11198

11214 
ששינו את החשיבה  תועימד גליותת

 יתהאנוש
2 - - 2.0 

 2IEיקה פיז 11210

11215 
רות שים בעקרונות מדעי

 יהגולוהטכנ
 2IEה פיזיק 21011 2.0 - - 2

 1חדו"א  11003 2.0 - - 2 עטבת בסימטריו 11216

 2.0 - - 2 יזיקהשאים נבחרים בפונ 11217
 2IE הפיזיק 10112

 2"א חדו 11005
 ותברסתה 51709

  2.5 - 1 2 וא למחשביםבמ 31230

  2.5 - 1 2 ערכות ספרתיותוממיתוג  31511

  2.5 - 1 2 אה מיכי 41090

41942 
לקולרית ביולוגיה מוא לובמ

 הטיקוגנ
3 - - 3.0 

 

  2.5 - 1 2 ריתמטגיאו הקופטיניתוח בעיות בא 391407
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 ור ושירותיצי כותמערל של עוותפן תכ :אשכול

 

 מס'
 סורהק

 םם צמודיוקורסיקורסי קדם  נ"ז מ ת ה ורסקה שם

 2.5 - 1 2 מערכות מלאי 51106
 ארגוןב קהספיך האהלת ולנון ותפעתכ 51132
 רתיתציה ספסימול 51724

 2.5 - 1 2 דסת תעשייההנב םעיאירו 51113
 ור ייצ מערכותניהול  51131
  ןבארגו אספקההך תהליול ותפעתכנון  51132
  נסיינפ יהולנ 51608

 ל מערכות ייצורניהו 51131 2.5 - 1 2 וץתורת השיב 51120

 2.5 - 1 2 ול משאבי הארגוןלניה הסדנ 51124
  ייצור מערכות ניהול 51131
 בארגוןאספקה התהליך ול עותפתכנון  51132

 2.5 - 1 2 בהנדסת תעשייה רנמיס 51128
  ייצורת מערכול ניהו 51131
 בארגון  אספקההך תהליותפעול תכנון  51132

 2.5 - 1 2 נהערכות שינוע ואחסמ 51129
 ת מחשב )מיב"מ(מערכות ייצור משולבו 51141
 עבודהרך התכן מע 51136

ות כבמער RAMST שומיבוא ליימ 51130
 תהנדסיו

 היקסטטיסט 51723 2.5 - 1 2
 טיסטיסט יכותניהול א 51213

 ר עבודה()חק עבודההיטות ש תכן 51215 2.5 - 1 2 *ת שיטותבהנדסתקדמות גישות מ 51135

 2.5 - 1 2 הארגון ריון ויעילות ברמתמדידת פ 51140
 )חקר עבודה(עבודה התכן שיטות  51215
  קב"צבח  טייםדטרמיניסמודלים  51702
 לכלהמבוא לכ 51600

 2.5 - 1 2 קייםתהליכים עסהול ני 51142
 ייצור רכות מעניהול  51131
 בארגון קהאספה ךתהליותפעול  תכנון 51132

 3.0 2 - 2 מיב"מ מתקדם 51143
 ייצור מערכותניהול  51131
 יב"מ()ממחשב ור משולבות ערכות ייצמ 51141
 (CIM)במיב"מ  הבדמע 51159

 2.5 - 1 2  מחשברת עים בעזיצוחקר בומי ייש 51144

 ייצורות ערכמול ניה 51131
 וןבארג קהאספהתהליך תפעול ותכנון  51132
 צבחקב" םייסטוכסטים למוד 51703
 מידע וניתוח מערכות אפיון 51429
 ציה ספרתיתסימול 51724

51145 
רויקטים ונים בפוהערכת סיכ ניהול
 םייהנדס

  ייצורכות מעריהול נ 51131 2.5 - 1 2

 2.5 - 1 2 כותערדסת מבוא להנמ 51146
  הנדסיכן ת 51013
 לםווניה פרויקטיםתכנון  51430

 3.0 2 - 2 חומרים שתודרי םתכנון משאבי 51147
 ןבארגו אספקהההליך תותפעול תכנון  51132
  רכות מידעוניתוח מעאפיון  51429

 3.0 2 - 2 שומיםויי כנולוגיהלחוטי: טזיהוי א                   51148
 נלתעו" דעי מחשבלממבוא  61903
 2IEזיקה פי 11210

 רכות ייצורניהול מע 51131 2.5 - 1 2 משולבתתחבורה א לניתוח ותכנון מבו 51149
 נושהנדסת א 51138 2.5 - 1 2 רכת מערכות אימוןתיכון והע 51150

 2.0 - - 2 יםליסיכונים תפעוניהול   51153
 הסטטיסטיק 51723
 דה(בוחקר עעבודה )שיטות הכן ת 51215
  יתננספי נאותחשבו 51617

 3.0  2 - 2 וניותומערכות ארג  ERP -מבוא ל 51154
 צוריימערכות ל הוני 51131
 בארגון אספקההך תהליותפעול תכנון  51132
 ניהוליתחשבונאות  51618

 ייצור כותל מערניהו 51131 2.0 - - 2 *רזה לוהני תגישו פי על להתפעו לניהו  51155

 2.5     - 1 2 רות נדסת מערכות שילהמבוא  51156
 צב"בחק טייםססטוכים מודל 51703
 פרתיתססימולציה  51724
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 נדסת אנושה 51138 2.0 - - 2 י הנדסת אנוש במערכות שונותיישומ 51157
 

 ס'מ
 הקורס

 צמודים םורסיוקקורסי קדם  נ"ז מ ת ה הקורס שם

 סטטיסטיקה 51723 2.5 - 1 2 אמינות 51202
 סטיסטטיות איכ הולינ 51213 2.5 - 1 2 נדסת איכותה 51206
 איכות סטטיסטיל יהונ 51213 2.5 - 1 2 תיכוא סתנדלים מתקדמים בהכ 51211
 לכלכלה אמבו 51600 2.0 - - 2 כלכלת מיקום 51214

 2.5 1 - 2 ניםותדם משולב מדע נתקמתכנון       51218
 ןגותהליך האספקה באר ון ותפעולכנת 51132
 ת מידעמערכואפיון וניתוח  51429

 2.5 - 1 2 יותבעבחון אלסדנה   51428
 בעיותון תרת לפוימתודולוג 51427
 צורניהול מערכות יי 51131

 2.5 - 1 2 ניתוח כדאיות פרויקטים 51614
 סטטיסטיקה 51723
 יהול פיננסינ 51608

 2.5 - 1 2 עתיות וחיזויסדרות  51715
 סטטיסטיקה 51723
 ייצורת מערכו ל הוינ 51131

 רהבקכות רעמשוואות דיפרנציאליות ומ 51310 2.5 - 1 2 יהפטימיזצאו     51716
 צבחקב"  דטרמיניסטייםמודלים  51702

 צ"בם בחקטייססטוכים למוד 51703 2.5 - 1 2 מערכותמודלים הסתברותיים בתפעול  51718
           

 (: הקורסים נישמ חדרק א ניתן לקחתם )ים מקבילירס* קו   
         הרז ולניה תוגיש פי על התפעול ניהול  51155או  ותדסת שיטמות בהנת מתקדשוגי  51135



 

 

 150 הוליה ונייתעש תדסנלה המחלקה

 
 ידעמ : מערכותאשכול

 מס'
 רסהקו

 וקורסים צמודיםקדם קורסי  נ"ז מ ת ה הקורס שם

 3.0 2 - 2 יותת ארגונוכומער  ERP -בוא למ 51154
 ררכות ייצומע ניהול 51131
 ארגוןב אספקהתהליך ה ן ותפעולנוכת 51132
 תניהולי שבונאותח 51618

  2.0 - - 2 1יםמתנתונים ואלגורי המבנ 51514

 הנדסת אנוש 51138 2.5 - 1 2 מחשב-םשקי אדנפיתוח מ 51515

 2.5 - 1 2 ניהול מידע הנדסי 51517
 ות מידעערכוח מתיאפיון ונ 51429
 ן הנדסיתכ 51013

 רותבהסת  51709 2.5 - 1 2 יםבמחש תקשורת 51518

 2.5 1 - 2 תוניםריית נכ 51525
 טיקהסטטיס 51723
 שבחממדעי מבוא ל 61903

 ות מידעיתוח מערכאפיון ונ 51429 2.5 - 1 2 ם מונחי עצמיםיישומיפיתוח  51527

 2.0 - - 2 ארגוניםמידע ב ולניה 51528
 יותכות ארגונהול של מערכן ונית 51432

 כות מידעערמ ניתוחופיון א 51429

  2.5 - 1 2 1ת מחשבן בעזרכמודלים לת  51533
  שבור משולבות מחצמערכות יי 51141 

 ב"מ(מי)           
 

 רגוניותא ן וניהול של מערכותתכ 51432 2.0 - - 2 1ע הלכה למעשהניהול יד 51534

61739 
 

 2םא לאלגוריתמיים ומבומבני נתונ

 
3  1 - 3.5 

 יתרטיסקד מתמטיקה 51005

 3.0 2 - 2 1וחשבתקה ממפיגר 61764
 אלגברה  11001
 רכות ארגוניותעמ תכן וניהול של 51432

 2.5 - 1 2 1ניהול ידע 61831
 רגוניותוניהול של מערכות אתכן  51432
 טטיסטיקהס 51723

 3.0 - - 3 דעמיה ורתת 61958
ת כוומער ציאליותיפרנת דוואומש 51310
 בקרה
 תיטקריסמתמטיקה ד 51005

 אפיון וניתוח מערכות מידע 51429 2.5 - 1 2 תדרישות הנדס 61981

 מידע אפיון וניתוח מערכות 51429 2.5 1 - 2 נידה בסחר אלקטרובמע 61986
 

 

  ים(:ורסחת רק אחד משני הק)ניתן לקמקבילים סים קור1
  תממוחשב קהגרפי 61764ו שב אמח עזרתלים לתכן במוד 51533
 עיהול ידנ 61831או  למעשה כההל דעי ניהול  51534
 נתונים יבנמ 61747או  נתונים ואלגוריתמים המבנ  51514

 במל"מ או עם רקע קודם. Cשלמד שפת  למיל מוגב 2
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 ניהול: כולאש
 

 ס'מ
 הקורס

 סים צמודיםורוק רסי קדםקו נ"ז מ ת ה רסהקו םש

 אים(לון מייפטור בג)   2.0 - - - 1לתיתוקהי יתתלות חבריפע 11211
51009        

 
 

 -                                                                                   2ות א'ביזמקט פרוי 
 

 

- 
 

 

 - 
 

 

2.5 
 

 

 קיוומבוא לש 51302 
 נדסיתכן ה 10135

 הול פיננסיני 51608
 א'פרויקט ביזמות  51009 2.5 - - -                                                                                     2ת ב'ט ביזמוקפרוי 51010

 2.0 - - 2 3מותול יזיהפיתוח ונ 51111
 מבוא לשיווק 51302
 ניהול פיננסי 51608

 2.0 - - 2 שולבתאיכות מניהול  51209
 קוויא לשמבו 51302
  גוניותכות ארול של מערתכן וניה 51432
 יסטיטטת סיכול אהוני 51213

 לשיווק אמבו 51302 2.0 - - 2 3ופטנטיםיזמות  51222

51223 
ים עתירי חדשנות בארגונם יהול וייזונ

 3לוגיהנוטכ
2 - - 2.0 

 

 בוא לשיווקמ 51302

  2.5 - 1 2 ןסוניהול מצבי חירום וא  51224
 ת ייצורל מערכוניהו 51131

 רגוןאתהליך האספקה בל נון ותפעותכ 25113

 ערכות ארגוניותמ תכן וניהול של 51432 2.0 - - 2 שאים נבחרים בניהולונ 51225
 וא לשיווקמב 51302 2.0 - - 2 ה בינלאומיתתגים בראייומ יהולנ 51226
 כלהא לכלבומ 51600 2.0 - - 2 מיונלאבימסחר  51227
 קוומבוא לשי 51302 2.0 - - 2 3עשייתיוק תשיו 51304
  ק שיוווא למב 51302 2.0 - - 2 3יומאבינלוק שיו 51305
 קא לשיוומבו 51302 2.0 - - 2 3קיתוושיאסטרטגיה  51306
 יווקמבוא לש 51302 2.0 - - 2 שיווק באינטרנט 51307
 לכלכלהבוא מ 51600 2.0 - - 2 תוהתקשרויות חוזיוחוזים  הולני 51309
 מערכות ארגוניות שליהול תכן ונ 51432 2.0 - - 2 טותחשיבה וקבלת החל 51403
 של מערכות ארגוניותתכן וניהול  51432 2.0 - - 2 יתת ארגונרתקשו 51407

51410 
תיים ים קבוצניהול צוות ותהליכ

 בארגון
 ותשל מערכות ארגוניוניהול כן ת 51432 2.0 - - 2

  ארגוניות רכותשל מעתכן וניהול  51432 2.0 - - 2 תנהיגות מורכבמ 51418
 רגוניותא תכן וניהול של מערכות 51432 2.5 - 1 2 וצה תרבויותחל ניהו 51419
 א לשיווקמבו 51302 2.5 - 1 2 חשיבה אסטרטגית 51420
 טיסטית סטול איכוניה 51213 2.0 - - 2 ומים בתעשייהשיי ניהול לאיכות 51421
 רגוניותאת מערכוהול של ניתכן ו 51432 2.0 - - 2 עי ההתנהגותבמדת ורות נבחסוגי   51422
 להמבוא לכלכ 51600 2.0 - - 2 כלהבכלנבחרות בעיות  51601
  יתחשבונאות פיננס 51617 2.5 - 1 2 ושוק ההוןפיים כסחות "ניתוח דו 51610
 תניהוליחשבונאות  51618 2.5 - 1 2 בתמחיר ובקרה נבחרות סוגיות 51612
 תניהולי אותנבוחש 51618 2.0 - - 2 גוןולארלפרט המיסוי יסודות  51615
 א לכלכלהומב 51600 1.5 - 1 1 בהכלכלת סבי 51623

51733 
ות קיים באמצעעסויים שומים כלכליי

 משחקים
2 1 - 2.5 

 להמבוא לכלכ 51600
 טיים  בחקב"ציסטרמינמודלים ד 51702

 
 ם(ודים כלליילימ ול אומאשכול ניהלבחור )ניתן  הילתיתחברתית וק ותפעיל 21112 1
 זנ" 5"כ הס םמסטריס 2כמקשה אחת ' יינתן בפרויקט ביזמות א'/ 1010009/551 2
 (:קורסיםה משניאחד רק ת קחלניתן מקבילים ) סיםקור 3

 חניניין רוקמבוא ל 251506או ות יזמ תוח וניהולפי 51111או יזמות ופטנטים  51222
 ול חדשנות ויזמות פנים ארגוניתיהלנוא מב 251512או  הגיולירי טכנושנות בארגונים עתחדיזום וי ולניה 51223
  תיווקיטגיה שאסטר 51306ו אתי עשיישיווק ת 51304
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 קית בסיןשיוו יזמות 11515ו א בינלאומי וקיוש 51305

 
 ל עד ש בסךיזמות נדסי ולחינוך הלמרכז המים קורסלקחת גם  בחירה ניתןקורסי הת במסגר

 
 להלן:שט בטבלה עפ"י המפור נ"ז 3
 

 מספר
 קורס

 שכולא קדם קורסי ז"נ מ ת ה רסקו שם

 מבוא לחשמל 31322 3 - - 2 רב תחומי פרויקט 251100
 לניהו םקטיוין פרנותכ 51430

 זנקהה גישת - יזמות נדסתה 251504
 הרזה

2 - - 2 
 קלשיוו אומב 51302
 פיננסיתבונאות שח 51617

 ניהול

 הולינ  תנסיות פינשבונאח 51617 2 - - 2 1רוחני יןקניל אומב 251506

 ניהול  1 - - 1 ליזמות ואמב 251507

 קלשיוובוא מ 51302 2 - - 2 הזנק למיזמי עסקי תכנון 251508
 להמבוא לכלכ 51600

 ניהול

 ניהול סיתכן הנד 51013 2 - - 2 1אתיתהמצ בהחשי 251509

 תויזמו חדשנות לניהול מבוא 251512
 1ארגונית פנים

2 - - 2 
 תיוונארגערכות ממבוא ל 51431
הול של מערכות תכן וני 51432

 יותגונרא
 לוניה

 ניהול  2 - -    2 יצירתיתיבה שח 251513

 2 - - 2 1טיפוס אב פיתוחל אומב 251514
 הנדסיתכן  51013
 חשבהממבוא למדעי  61903

 "נלתעו

של  עולפתכן ות
ייצור  ותמערכ

 תושירו

 סינדהתכן  35101 2 - - 2 1יהשלישדסים לגיל מהנ 251965
של  ותפעול כןת

ייצור  ותמערכ
 ותרושי

 אדם קיפיתוח מנש 51515 2.5 - 1 2 יצוביתעוצר וחשיבה מ 251966
 מידע תרכומע מחשב

 ולניה יווקלשמבוא  51302  1 2 - - 1ןבסי תשיווקי זמותי 11515

 
 :(הקורסים ימשנאחד ק רניתן לקחת לים )ים מקביסורק1

 מותזול יהיפיתוח ונ 51111או  נטיםות ופטזמי 51222 או ין רוחנייקנמבוא ל 251506
  תיתיטש חשיבה יצירתית 251513ית או תחשיבה המצא  251509
 טכנולוגיה תירים עארגוניות בחדשנייזום ניהול ו 51223או  יתרגונאיזמות פנים ות ומבוא לניהול חדשנ 251512
 ישילשסים לגיל ההנדמ 251965 פוס אוח אב טייתומבוא לפ 251514

 לאומיינב שיווק 51305או  שיווקית בסין ותיזמ 11515
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 "טשל מה יםלמדופאים מדסראשון בהנדסה להנ רלתואמודים יל
 

טורים פ בקשל , אך יוכלוהרגילה דיםהלימו את תכניתילמדו  ,ם ללימודיםהמתקבלי ,דסאים מדופלמיםהנ
ן לא אם מצויקורס בודד )אב מעלהו 80ון בקבלת ציית פטור מותנהזכאות ללן. שלה להלטב םתאמקורסים בה

שר למבחן כאע ממוצע משוקלל וצ)יבבמקבץ קורסים רת( אחמצוין )אלא אם  הלעומ 80מוצע מאו  רת(אח
יש חובה שכל  ,יםץ קורסבימוד של מקמותנית בל אות להםבקורסים שהזכ (.50%ן משקל נתייי חיצונ

 פטור.  תןנייא ל ,ותראחד או ירס במקבץ קו . במידה וחסרלמדוי רסיםוהק
 

ממקצועות  ים, ככלל, לא יינתנו פטור22.12.20מיום מועצה להשכלה גבוהה( ה)מל"ג בעקבות החלטת 
 ספים ישת האקדמית. לפרטים נוכניהנלמדים בת )על בסיס לימודים לא אקדמיים(יסוד/ליבה/מבואות 

 ת האם.לקליצור קשר עם מח
 

 ר ת לפטודסאות המקנים זכאוהנדי קורסים מלימו פטור בליתן לקנ הול בהםוניייה סת תעשדנואר בהלת םים מלימודיקורס

 רסקומס' 
 הנדסהב

 
 קורס שם

 
 זנ"

 
 קורסשם ה

 ש"ש
 נדרש

 - מגמותה כל 7.0 ייםים כללימודלל קורסים ש3 -ספורט ו 10004

 טכניוט רטש 2.0 ו"נלתע יתסיקה הנדגרפ 72112
 3 ותגמכל המ

 3.0 נלתעו" דתהליכי עיבום ויחומר 81221
 מריםובוא לחמ

 עיבודהליכי וא לתמב
 הול האיכותנימגמת 

4 

 - להנדסאי חשמל ואלקטרוניקה 3.0 נמבוא להנדסת חשמל לתעו" 31322

 2.0 שהנדסת אנו 51138
 דסת אנושא להנבומ

 2 מגמותכל ה

 4.0 ות סטטיסטייכניהול א 51213

 חיצונית(ה )מותנה בבחינה טטיסטיקס
 כותאיהל סי ניהוקור

יכות"( יסטיות לאטות סטטיל "שול)כ 
 ומעלה 85צע ציוניהם ממוש
 כותול האיניה גמתמ

40 

 4.0 דה(בוהעבודה )חקר עטות שיתכן  51215

 (ניצוה )מבחן חיבודמדידת ע
 שיטות הנדסת

 1ת עבודה מדיד
 2ה ודדידת עבמ
 ודהא במדידת עבדנס
 ת ייצורת מערכוגממ

10 

025131 Introduction to Marketing 
 
2.5 

 ווקשיקורסי ה  לכ
 80ן לפחות ציובשיווק  מר )מה"ט(רויקט גפ

 יהולונ מגמת שיווק
34 

  גוניותארמבוא למערכות  51431
2.5 

 אנוש ול משאביהני
 הוליסודות הני

 גוןרורת האת
שיווק וניהול,  ור,מגמות: מערכות ייצ

 עדימ תכומער

7 

 ותיאכדניתוח ון ולמימ מבוא 2.5 סיניהול פיננ 51608
 6 תכל המגמו

 4.0 "נלתעוב מבוא למדעי המחש 61903

 דעניהול מערכות מי
 תקדםתכנות מ

 יםיסי נתונסבקבצים ו רגוןא
 םרת נתוניתקשו

 סביבת האינטרנטתכנות ב
 (VBAדו שפת בתנאי שלמ)

 ידעת מכומער מגמת ,מת ייצורמג

16 

 - תמוכל המג 1.0 סוד הנדסיותמנויות ייומ 251961

 

ת ליהאנגבשפה ס אחר ורת קלקח יםנדרשמקבלי פטור מקורס זה, ם טיסטודנ -יווק  שמבוא ל 13025 1
 .םיכנית הלימודבת

 כללה.מה יע" שיפורסםבמועד אמצעות מבחן אמיר"ם ב ת ייעשהם לקורסים בשפה האנגליאידסוג הנוסי
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 לבד(ר בייצומערכות  תגמלמ) דסאים להנדסהמהנ
 גר"בואר זכות אקדמיות לתו לצבור נקודות, שייה וניהולתע תת במגמונדסאדי הילמלת המאפשרתית נתכ

למידי הנדסאות לתמוצעת  מודי ההנדסאות. התכניתליך ך מהלות הוליבהנדסת תעשייה ונ(" B.Scבמדעים ).
 וקפייזההנדסה די ומד לליממועאות יתקבל הסדהני אחר סיום לימודדה ולה. במיסנדהם לאי רישוים בתנהעומד

ללימודי  כנית זוטודנטים בתס בלתלק אות. אין התחייבותלימודי ההנדסך ת שצבר במהלזכוהקודות נותו לזכ
 ועדת קבלה. ו ורר אישחלאלא אההנדסה 

 

 :כניתהנלמדים בתם האקדמייהקורסים 

 איםבהנדס 'א השנ ץ, בתוםסטר קיסמב

 נ"ז     ותשע שם קורס ספרמ

    00. 6 אקדמיתקה יזוא לפימב 11179

31106  

 או
64011  

 אנגלית בסיסי
 

 תקדמים א'לית מאנג

6 

 

4 

0.0 

 

00.  

 םלשנה ב' בהנדסאי במקביל מסטר חורף,בס
10011  4.0 5 רהאלגב 

 5.0 6 1חדו"א  11003

 םנה ב' בהנדסאיסטר אביב, במקביל לשסמב
90511  2.0 4 גלית מתקדמים ב'אנ 

 5.0 6 2חדו"א  11005

 יםנדסאי ההדמוליץ, בתום קי רבסמסט
   ויהיה צורךה השלמות במידד לעמיו 

    
 נ"ז 16נית ירה בתכפשריות לצבא כותת זסה"כ נקודו

 ץ.הציע קורסים בסמסטר קיל בתמתחיי נהאי ההמכלל ▪


