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 המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

 שלום,לסטודנטיות והסטודנטים המצטרפים 

 .שמל ואלקטרוניקהח בהנדסת .B.Scללימודים לקראת תואר  כםעל הצטרפות כםברצוני לברך את

 . תנוועל כך תוד מובנת מאליה  בנו אינה כםבחירת

 דרך מול דרישות בלתי-ההישגים האקדמיים הם תוצאה של השקעה רצינית בלימודים ללא קיצורי

כל סטודנט זוכה  -מתפשרות להבטחת רמת הבוגרים הגבוהה. כל זה אינו בא על חשבון היחס האישי 

בות ומגוונות של גם במסגרות ר תוכלו להיעזר לליווי צמוד וקשוב של צוות המרצים וצוות המכללה.

  , אותן תכירו בהמשך.תמיכה ועזרה

 הצלחה בלימודים.  כםני מאחל לא

 

 

 בברכה,  

 

 פרופ' שמואל זקס 

 ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
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 שלום רב,   ,ריםיק סטודנטים
 

 להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. ברוכים הבאים למחלקה 
 

המחלקה, יועצים  שכולל את ראשמפגש עם סגל המחלקה יתקיים רד( ך נפ)שאת פרטיו קיבלתם במסמ הקליטה ם יובמהלך 
אנו  .תקדמותמ לקטרוניקה משניםלהנדסת חשמל וא סטודנטיםשהם  מזכירת המחלקה והחונכיםאקדמיים, עוזרת ראש המחלקה, 

 ( 1)ראה הערה  ונענה לשאלותיכםאתכם בתוכנית הלימודים ונדריך נעדכן 
 

 נים נבקשכםבכדי להגיע מוכ .ההשלמה לסטודנטים בעלי דיפלומת הנדסאי אלקטרוניקה תאודות תכנימידע  ימסרי הקליטה ביום
 .ך()מה"ט/משרד החינוהנדסאי  את הפרק הדן במסלול ההשלמה לבעלי דיפלומתבשנתון לקרוא 

 
לתחנה ע"י  ה. כניסבתחנת המידע לסטודנטמתבצע הינו אינטרנטי והשעות. הרישום   רישום למערכתביום הקליטה תועבר הדרכה ל

 הסברים ניתן למצוא באתר המכללה. עצמאית את מערכת הרישום. ילמד  הדרכה שייעדר מהסטודנט  (.2סיסמה )ראה הערה 
 

דרישות  זהאוג לסיים את כל הסידורים הנדרשים לקבלה למכללה ובכלל ת תיפתח יש לדעל מנת שהמערכ -שנה א' ת מערכרישום ל
  .)מקדמה+הוראת קבע( לימודשכר 

ולמערכת מו זמנים לד ותלוח ברישום.ותרגול התנסות המאפשרת  מערכת דמואנו פותחים  האמיתית י פתיחת מערכת הרישוםלפנ
לתרגל , במיוחד לסטודנטים בשנה א'  ואנו ממליצים,אינו אמיתי ואינו נשמר במערכת בדמו הרישום . בנפרד נשלחיםהרישום 

 .(3)ראה הערה  ולהתנסות
 

  :מסטר א' כפי שמופיעה בשנתוןלהלן תכנית הלימודים המוצעת לס
 ש"ש מע' ש"ש תר' ש"ש הר' נ"ז מקצוע מספר קורס

 - 2 4 5.0 אלגברה מ'  11002
 - 2 4 5.0 מ' 1חדו"א  11004

   4-6  ת ) עפ"י נתוני הקבלה (אנגלי 
 - 1 2 2.5 מבוא למחשבים 31230
 - 1 2 2.5 כימיה א  41090
 1 2 3 4.5 *מ' 1פיזיקה  11231
 - 2 - 1 הנדסיותמיומנויות  11961

    20.5 סה"כ 
 
 יח' 5ות בפיזיקה בבגר ומעלה 75בעלי ציון  מ' 1ללמוד קורס פיזיקה רשאים להתחיל  * 
 שעות(.  300הנדסה בפיזיקה )אקוויוולנטית -בקורס מכינה קדם ומעלה 75ציון או בעלי    
 מ'. 1חדו"א  11004מ' לאחר שילמדו את הקורס  1הקורס בפיזיקה יצטרכו ללמוד את  סטודנטים שאינם עומדים בתנאי זה   
 

 אים:ומטרי או בבחינת אמיר"ם להנדסרמת לימודי האנגלית נקבעת על פי ציון האנגלית בפסיכ
 ציון פסיכומטרי/אמיר"ם שם קורס מס' קורס

  90-99 אנגלית בסיסי 11063
 100-119 אנגלית מתקדמים א' 11064
 120-133 קדמים ב'אנגלית מת 11057

 ומעלה 134 פטור מלימודי אנגלית
 

 מומלץ: הקליטהעל מנת להגיע מוכן ליום 
 

 באתר המכללה תש"ףשנתון המופיעה ב יםתוכנית הלימודב לעיין .1

 ומשם למשוך את הסיסמה<תחנת מידע לסטודנט<דנטיםסטו <לשוניתאתר המכללה דרך- סיסמה לתחנת המידעלקבל  .2

לחיפוש לפי להיכנס  בחלקו השמאליובמסך זה  תחנת מידע לסטודנטל להיכנסהרישום. נפתח שעות עוד בטרם מערכת  ןנלתכ .3
  .ימים ושעות בהם הם נלמדים ולתכנן את מערכת השעות לראות את מגוון הקורסים, ניתןציה זו . באופמערכת שעות כללית

   )הרישום על בסיס מקום פנוי(.ם ורצוי לבנות מספר מערכות אלטרנטיביות למקרה שקבוצות מתמלאות בעת הריש
 

 
 בברכת הצלחה בלימודיך,

 
 לוי-יוספה מאיר

 טרוניקהחשמל ואלקלהנדסת עוזרת ראש המחלקה 


