
 

 

 

1/12/2019 

 
 לפיזיקה והנדסה אופטיתהמחלקה 

 

 לסטודנטים שלום רב,

 

להנדסה למחלקה  הצטרפותכםעל  ת שנת הלימודים ברצוני לברך אתכםפתיח לקראת
תחל ביום א'  לימודים תש"ףשנת ה ומוצלחת. פורייהולאחל לכם שנת לימודים אופטית, 

ם יתקיימו על פי המערכת מודיוהלי, 8.3.2020סמסטר אביב יחל ביום א' ,  27.10.2019
 זה. החל מיום

צוות המחלקה ואני שמחים על כך שבחרתם בתכנית שלנו, ונשקיע כל מאמץ כדי שתקבלו 
 את ההכשרה שתפיק את המיטב מהפוטנציאל שלכם.

 אשר יסייע לכם בהכרת המכללה והשתלבותכם בלימודים., מכתב זה מכיל מידע ראשוני 
  .1.3.2020רך בתאריך יטה שייעביום הקליימסר  נוסףמידע 

 

 פגישת       תאמו בבקשהזה  יוםעד ל לאחר יום הקליטה. הרישום לקורסים לשנה א' יתחי              

 מחלקה.הכוונה אישית עם ראש ה              

 050-2185132/  04-9901940: ד"ר שמשון קלוש           ראש המחלקה              

  shimshonkallush@braude.ac.il  

 bilhast@braude.ac.il                     9901961-04  : בלהה סטמפלרעוזרת ראש המחלקה              

                                                             

המבנה נמצא מחוץ . 421חדר  ,Pבניין  פארק המדע,מים ב: ממוקמחלקהמשרדי ה
והמשרדים . חדרי הלימוד מהשער התחתון במרחק של כחמש דקות הליכהלקמפוס, 

 ( , כרמיאל2סנונית  בווייז:)ממוקמים בקומה הרביעית בבניין. 

 

  ראו נספח. : מלגות לסטודנטים להנדסה אופטית

 

הירשם לקורסים ולבנות מערכת שעות ללא לא ניתן ל שימו לב: : הוראת קבע דרהס
 נא דאגו לכך לפני תקופת הרישום הסדר הוראת קבע ותשלום מקדמה בגזברות.

 .לקורסים

 

באופן עצמאי ו נערך אינטרנטיתהרישום לקורסים  רישום לקורסים ובניית מערכת:
מועדי רישום והנחיות יישלחו ויים. ישום וכן במהלך תקופת השינפת הרבמהלך תקו

 בנפרד.

 

לימודים הראשונה חופפת כנית הלימודים בהנדסה אופטית בשנת ה: תכנית הלימודיםת
באתר המכללה:  תוכלו לעיין בתכניתכנית הלימודים בהנדסת חשמל. ברובה  לת

-8652-4601-EB5C-ac.il/?catid=%7B974C760Bhttp://www.braude.

8F66D410B049%7D 
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 :זכות נקודות 162 לצבור הסטודנטים על לתואר זכאות לצורך

 קורסים(,  3) לימודים כללייםקורסי חובה מחלקתיים,  כולליםה, חובה בלימודי זנ"  135
 .)קורס אחד( טורספ)קורס אחד(,   מיומנויות למידה

ים למידה חובה ללמוד במהלך השנה הראשונה, את הקורסים בלימודים כללי את הקורס במיומנות
 ובספורט ניתן ללמוד בכל שלב. 

)ההפרש יושלם בקורסי . נ"ז התמחות במוסד אקדמי 6נ"ז התמחות )סטאז'( בתעשייה או  10
 בחירה(

 לקה להנדסתהאופטיקה וקורסים מהמחהכוללים קורסים מתחום , בחירה בלימודי זנ" 17
 שמל.ח

 
בפרק האנגלית בבחינה חובה ללמוד את שרשרת הלימוד של האנגלית בהתאם לציונים  -אנגלית

 הפסיכומטרית, ולסיימם עד תום הסמסטר הרביעי.

 בשפה האנגלית. לפחות ללמוד קורס תוכן אחדחייב , כל סטודנט הלימודיםבמהלך 

  .נ"ז לפחות 16-בכל סמסטר יש להירשם ל

 סמסטר הראשון:להלן קורסי הלימוד ל

 , נ"ז=נקודות זכות(הרצאה, ת=תרגיל, מ=מעבדה)ה=

מס' 
 קורסה

 קורסי קדם וקורסים צמודים "זנ מ ת ה שם הקורס

  5.0 - 2 4 אלגברה מ 11002
  5.0 - 2 4 מ1חדו"א  11004
   5.0 2 2 3 מ1פיזיקה  11024
 90-99 ציון פסיכומטרי באנגלית - - 6 - 1אנגלית בסיסי 11063

 או 100-119ציון פסיכומטרי באנגלית  - - 4 - 1אנגלית מתקדמים א' 11064
 אנגלית בסיסי 11063

  3.0 2 - 2 לתכנות מבוא 22105
  2.5 - 1 2 כימיה א 41090
 חובה ללמוד במהלך שנה א 1.0 - 2 - מיומנויות יסוד הנדסיות 11961
  21.5 4 9 15 גלית()ללא קורסי אנ סה"כ

 

דו בהם הם מאתגרים ותובעניים, ועלולים להפתיע סטודנט שהיה רגיל להצליח הקורסים שתלמ
בתיכון בלי להתאמץ. חיוני להשקיע בהם באופן שוטף לכל אורך הסמסטר. לרוב הקורסים יש 

. לקורסים רבים יש הנחיות באתר, המסבירות את  moodle ,e.ac.ilhttp://moodle.braud-אתר ב
 דרישות הקורס ומספקות המלצות כדי להצליח בו. מומלץ מאוד לקרוא את כל ההנחיות.

לימודים שיכווין אתכם באופן אישי לגבי היקף הלימודים יעמוד איתכם בקשר יועץ במהלך 
 הלימוד והצרכים האקדמיים שלכם. 

 או בעיה,  בכל שאלהלרשותכם  נשמח לעמוד

 בברכה,        

 ד"ר שמשון קלוש        

 לפיזיקה והנדסה אופטית מחלקהראש ה                                                                       

 

 

http://moodle.braude.ac.il/


 

 

 

 נספח:

 

 זכאות למלגת לימודים בתוכנית הנדסה אופטית

 
בגובה שכר לימוד שנתי הראשונה  דוד לשנהלמלגת עיזכאי . סטודנט המתקבל להנדסה אופטית 1

 : *בתנאים הבאים₪(  10,000 -)כ

 590א. ציון פסיכומטרי לפחות  

 80יח"ל( לפחות  5ב. ציון בבגרות במתמטיקה ) 

 80יח"ל( לפחות  5ג. ציון בבגרות בפיזיקה ) 

 : הערות*  

 למלגת הפריפריה על פי חוק חיילים משוחררים.  אינו זכאי •

ל מימון חלקי של שכ"ל מהצבא, יהיה זכאי למלגת עידוד דאי המקבסטודנט עתו •
 לשנה הראשונה בגובה ההפרש בין שכ"ל בפועל לשכ"ל הממומן ע"י הצבא.

 , בתחילת שנה ב'המלגה תועבר לכרטסת הכספית של הסטודנט במדור שכ"ל  •
 .3בתנאי סעיף 

 
 :₪( 10,000 -שנתי )כר לימוד ג' בגובה שכ -מלגה בגין הישגים לימודיים בשנים א', ב' ו. 2

 36לפחות  תוענק לסטודנט אשר צבר בשנה א' בגין הישגים לימודיים בשנה א'מלגה  .א
תועבר לכרטסת המלגה  ומעלה. 86ל נ"ז וסיים את שנה א' בממוצע ציונים ש

 .3הכספית של הסטודנט במדור שכ"ל בתחילת שנה ג', בתנאי סעיף 
א' לסטודנט אשר צבר במצטבר בשנים  תוענק ב'בגין הישגים לימודיים בשנה מלגה  .ב

בממוצע ציונים שנתי ב' וסיים שנה  נ"ז 36לפחות נ"ז, צבר בשנה ב'  76לפחות  ב', -ו
תועבר לכרטסת הכספית של הסטודנט במדור שכ"ל בתחילת . המלגה ומעלה 86של 

 .3שנה ד', בתנאי סעיף 
בשנים במצטבר  אשר צבר תוענק לסטודנט בגין הישגים לימודיים בשנה ג'מלגה  .ג

בממוצע ג' וסיים שנה  נ"ז 36לפחות נ"ז, צבר בשנה ג'  116לפחות  ג', -א', ב' ובשנים  
תועבר לכרטסת הכספית של הסטודנט במדור . המלגה ומעלה 86ציונים שנתי של 

 .3שכ"ל בסוף שנה ד', בתנאי סעיף 
  .ד

 לקבלת מלגה בכל אחת מהשנים: הכרחי. תנאי 3
 שעות. 50מותנית בפעילות חברתית בהיקף שנתי של ל שנה בכמודים כל מלגת הלי .א
 שעות בשנה יזכה למחצית המלגה. 30סטודנט שיבצע פעילות חברתית בהיקף של  .ב
 שעות לא יהיה זכאי למלגה.   30 -סטודנט שיבצע פעילות חברתית בהיקף הקטן מ .ג
ת בהיקף ות חברתי, יבצע פעילמשכ"ל 20%הזכאי למלגת עידוד בגובה סטודנט עתודאי  .ד

 שעות בשנה בלבד. 10של 
 
 : ביטול זכאות למלגה. 4 

הלימודים,  סטודנט ששילם מקדמת שכ"ל, התחרט והחליט לא ללמוד במכללה בתכנית .א
ויחול עליו נוהל שכר לימוד המפורט בתקנון שכר לימוד  תבוטלמלגת הלימודים שקיבל 

 של המכללה.
, מלגת במהלך סמסטר א'ת סה אופטיסטודנט שהחליט לעזוב את התוכנית להנד .ב

הלימודים לה הוא זכאי תבוטל והוא יצטרך לשלם שכ"ל כמפורט ובהתאם לתקנון שכר 
 לימוד של המכללה.

נקודות בסמסטר, לא יהיה זכאי  16 -סטודנט שלא ניגש לבחינות או נבחן בפחות מ .ג
 למלגת לימודים עבור אותו סמסטר )למעט אותן נ"ז מהן הסטודנט פטור(.

 



 

 

 

 
 

  
 הצהרת הסטודנט/ית

 
אני 

____________________________________________________________________  
 שם משפחה                                       שם    פרטי                          ת.ז

   
תפעל  י המכללהמצהיר/ה כי קראתי בעיון תנאים אלה ומקבל/ת על עצמי תנאים אלה וידוע לי כ

 לפיהם.  
 

 חתימת הסטודנט ______________________  תאריך: __________________________

 


