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   תיאור התכנית

 

מערכות מידע הן מערכות תכנה מורכבות התומכות בתפעולם של ארגונים מודרניים. מערכות 
תהליכי  מידע מסייעות בניהול תהליכים ארגוניים שונים, כגון: ניהול קשרי לקוחות, תהליכי רכש,

נוש, תהליכי הבטחת איכות וכו'. ייצור, תכנון מלאים, קבלת החלטות ניהוליות, ניהול משאבי א
אפשרות הקמת מערכות מידע בהיקף, בתחכום ובאמינות ההתפתחויות הטכנולוגיות המתמידות מ

 גדלים והולכים. 

ית ומקצועית התכנית להנדסת מערכות מידע מכשירה לתחום זה מהנדסים מיומנים ברמה אקדמ
ולהנדסת תעשייה וניהול, והיא גבוהה. התכנית ניתנת במשותף ע"י המחלקות להנדסת תכנה 

 ת בתעשייה ובאקדמיה.עדכנית ודינמית בהתאם למגמות המתפתחו

מהנדסי מערכות מידע עוסקים בניתוח, אפיון, תכן, הטמעה, תחזוקה וניהול מערכות מידע. 
מהנדסים אלו מגדירים את צורכי המידע של הארגון ומעצבים במטרה להגיע לפתרונות מיטביים, 

ידע רחב ערכות המידע ואת תהליכי התפעול שלהן. מהנדסי מערכות מידע נדרשים ללפיהם את מ
 במדעי מחשב, תכן ותפעול של מערכות ארגוניות, ושיטות ניתוח כמותיות של מערכות מורכבות. 

ח שונים, כגון: ניתוח פיתוח מערכות, ניהול מהנדסי מערכות מידע משתלבים בתפקידי מפת
מידע, או ניהול התמיכה הארגונית במשתמשי המערכת. בוגרי  פרויקטים להטמעת מערכות

בדים בחברות המובילות במשק, כולל מגוון של חברות הייטק, חברות הזנק )סטארט התכנית עו
ודים לתארים מתקדמים אפ(, וחברות ביטחוניות ותעשייתיות גדולות. חלקם ממשיכים ללימ

 באוניברסיטאות השונות. 

  

 :הערות

בנוהל האקדמי המתייחס לרישום חוזר לקורסים תקף  4.8סעיף  - לקורסיםרישום חוזר  .1
רישום חוזר )שלא עקב כישלון( לקורס חובה של  למעט תכנהגם במחלקה להנדסת 

בקורסי  . סמסטרים אחרי קבלת ציון עובר בקורס 3התוכנית, אשר יתאפשר עד 
 ר ציון במשך כל התואר.ניתן לשפ מתמטיקה: אלגברה, חדו"א, משוואות דיפרנציאליות, 

 
סטודנט המבקש לעבור למחלקה להנדסת תוכנה ממחלקה /  – מעבר ממחלקה למחלקה .2

כנית להנדסת מערכות מידע( יגיש בקשה בכתב לראש )כולל התתכנית לימודים אחרת 
המחלקה שבה הוא לומד. אם בקשתו אושרה ע"י מחלקת האם, יגיש הסטודנט בקשה 

בור.  אם אושרה הבקשה במחלקה לתוכנה, קש לעוא מבלראש המחלקה אליה ה
המחלקה לתוכנה תטפל בפרוצדורה המנהלית לקבלת הסטודנט למחלקה. טרם הגשת 

 קשה על הסטודנט לוודא כי הוא עומד בתנאים הבאים: הב
 

 סמסטרים 2רק אחרי  -הגשת בקשה למעבר למחלקה להנדסת תכנה  א.
 רים סמסט 2נ"ז לאחר  32צבירת של מינימום  ב.
 מצב אקדמי תקין  ג.
 ומעלה 80ממוצע  ד.

 
 

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים, ט.ל.ח
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 (6102)רביזיה ף "תש – מערכות מידע תכנית לימודים
 

 1נ"ז בלימודים כלליים,  6נקודות זכות, מהן  160ת לתואר על הסטודנט לצבור לפחות אולצורך זכ
. בנוסף יש לקחת בשנה הראשונהללמוד חובה ש" נ"ז עבור הקורס "מיומנויות יסוד הנדסיות
 נ"ז.  1.0קורס בספורט במהלך הלימודים בהיקף של 

, 2018תית וקהילתית התשע"ח ברבהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות ח – שימו לב
נ"ז בגין פעילות חברתית ו/או שירות מילואים במקום קורס  2הוחלט לאפשר לסטודנטים להמיר 

בחירה מחלקתי. )יש לבדוק זכאות באתר המכללה, נהלי דקנאט ב"נוהל מעורבות  או קורס כללי
חילת הפעילות, כי לא ת לוודא, לפני סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"(. באחריות הסטודנט

 השלים עדיין את מכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים. 
 

 מקרא לקיצורים שבטבלאות 
 - קו תחתינקודות זכות,  - נ"זפרויקט ,  - פשעות מעבדה,  - משעות תרגול,  - ת, צאהות הרשע - ה

 קורס צמוד או מקביל 

 1סמסטר 
מס' 

 אי קדם והערותתנ נ"ז מ ת ה שם הקורס הקורס

 85-99ציון פסיכומטרי באנגלית  -     - 4 - 1אנגלית בסיסי 11063

 100-119 טרי באנגליתסיכומן פציו - - 4 - 1אנגלית מתקדמים א' 11064

  - - 2 4  2מבוא לפיזיקה אקדמית 11179

 90-119ציון במבחן יע"ל  - - 3 - 3אוריינות בעברית 11351

  1.0 - 2 - הנדסיות ד מיומנויות יסו 11961

  5.0 - 2 4 מ1חדו"א  11004

  4.0 - 2 3 מח 1אלגברה  11102

  2.5 - 1 2 מערכות ספרתיות 61740

  4.0 2 2 2 עי המחשב למד מבוא 61741

  2.0 - - 2 1קורס כללי  

  1.0 - - - ספורט  

 סה"כ
)ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה 

 ואוריינות(
13 9 2 19.5  

 
מוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים ללחובה  .1

 בתשלום נוסף.
הנדסה -ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם 75וקיבל ציון יח"ל לימוד  5יקה ברמת שלמד פיזניתן פטור למי  .2

 במכללה.
פטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי ש סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי .3

 סף  ע"ל.מוסד לימודים בישראל )תיכון ומעלה( ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן י
יתקבל בבחינה,  119 – 90לפחות בבחינת יע"ל. מי שיקבל ציון  90ללימודים הוא ציון  ההרשמה

היקף ב יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיוהסטודנט . ללימודים על תנאי
 טר העוקבש"ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמס 3של 

 (34עמוד  4בשנתון, סעיף  1בלבד )לפרטים נוספים ראה פרק 
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 2סמסטר 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 5.0 - 2 4 מ2חדו"א  11006
 מ1חדו"א  11004
 מח 1ברה גלא 11102

  מח 1אלגברה  11102 4.0 - 2 3 מח 2אלגברה  11020

 2.0 - 4 - ים ב'*אנגלית מתקדמ 11060
 או  120-133ציון פסיכומטרי באנגלית 

 אנגלית מתקדמים א' 11064

  3.0  - 2 2 1מתמטיקה דיסקרטית  61743

 3.5 2 1 2 ארגון ותכנות המחשב  61744
 מבוא למדעי המחשב  61741
 מערכות ספרתיות 61740

 מבוא למדעי המחשב  61741 3.0 2 - 2 מבוא לתכנות מערכות  61745

  5..2 4 11 13  סה"כ
 234ומעלה או ציון של  134יינתן למי שהוציא בפסיכומטרי / מבחן אמיר"ם ציון  11060פטור מאנגלית *  

 במבחן אמי"ר

 
 

 

 3סמסטר 
 מס'

 ורסים צמודיםוקקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס הקורס

 4.0 - 2 3 הסתברות  51709
 מ 1חדו"א  11004
   1ית מתמטיקה דיסקרט 61743

 אנגלית מתקדמים ב'  11060 3.5 - 1 3 *מערכות ארגוניות וניהול  51957

  1מתמטיקה דיסקרטית  61743 2.5 - 1 2 לוגיקה  61746

 3.5 - 1 3 מבני נתונים  61747
  מבוא לתכנות מערכות 61745
 1מתמטיקה דיסקרטית  61743

 2.5 - 1 2 2מתמטיקה דיסקרטית  61749
 1 דיסקרטיתמתמטיקה  61743
 מח 1אלגברה  11102

 מבוא לתכנות מערכות 61745 4.0 - 2 3 מבוא להנדסת תכנה 61750

  2.5 - 1 2 * מבוא להנדסת מערכות מידע 61830

  22.5 - 9 18  סה"כ

  בלבד, יש לעקוב אחר פרסומי המחלקה אחת לשנה נוינתיהמסומנים בכוכבית החובה קורסי *
 החל משנה"ל תשפ"א  6לסמסטר  3עבר מסמסטר  51957" ת וניהוליוארגונ מערכותהקורס " -שימו לב 

    החל משנה"ל  1עבר לסמסטר  61830" סימול קורס קורס "מבוא להנדסת מערכות מידעה                  
 תשפ"א                  
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 4סמסטר 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 מבוא להנדסת תכנה  61750 3.5 - 1 3 תכנות מונחה עצמים  61751

 3.5 2 1 2 מערכות הפעלה  61752
 ארגון ותכנות המחשב  61744
 נתונים מבני  61747

 2 4 אלגוריתמים  61753

- 

5.0 

 *מח 0אלגברה  33101
 *מ0א חדו" 33114
 3מתמטיקה דיסקרטית  43521
  מבני נתונים 43525

 מבני נתונים  61747 4.0 - 2 3 י נתונים מ סדמערכות מ 61755

 מבוא להנדסת תוכנה  61750 3.0 - - 3 **ניהול פרויקטי תוכנה  61762

  2.0 - - 2 2קורס כללי  

  ..21 2 6 17  סה"כ

 )תשע"ח( 2018שהחלו לימודיהם החל משנת קורסי הקדם המסומנים בכוכבית יחולו על סטודנטים *

בתוכנית הלימודים ויחול על  חובה חדשהינו קורס  61762" סימול קורס טי תוכנהניהול פרויקהקורס "**
הקורס משובץ במערכת מסטר חורף + אביב(.)תשע"ח ס 2018הסטודנטים שהחלו לימודיהם החל משנת ל כל

 .5בסמסטר  קורס זה מהווה קורס קדם לשלושה קורסים - שימו לבבלבד.  4של סמסטר  המומלצת

 

  5סמסטר 
 מס'

 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז פ מ ת ה שם הקורס הקורס

  אנגלית מתקדמים ב' 11060 1.0 - - 2 - תכנה  –יישומית  יתאנגלית טכנ 11069

 3.5 - - 1 3 מודלים דטרמיניסטים בחקב"צ 51702
 מח 2אלגברה  11020
 * 2מתמטיקה דיסקרטית  61749

 מ2חדו"א  11006 4.0 - - 2 3 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ 51703
 הסתברות  51709

 הסתברות   51709 3.5 - - 1 3 סטטיסטיקה למערכות מידע * 51958

61756 
יטות הנדסיות לפיתוח מערכות ש

 תכנה**
2 3 - 3 5.0 

 תכנות מונחה עצמים  61751
 מערכות מסדי נתונים מ 61755
 מבוא לבדיקות תכנה  61757
 ממשק אדם מחשב  61769
 ה פרויקטי תוכנניהול  61762

 2.0 - 2 - 1 **מבוא לבדיקות תכנה 61757

 שיטות הנדסיות לפיתוח     61756
 מערכות תכנה           
 שב מחממשק אדם  61769
 וכנה ניהול פרויקטי ת 61762

 

 2.0 - - - 2 **ממשק אדם מחשב 61769

 שיטות הנדסיות לפיתוח      61756
 מערכות תכנה            
  לבדיקות תכנה ואמב 61757
 ניהול פרויקטי תוכנה  61762

  ..21 3 2 9 14  סה"כ

 ( 0202שנת הלימודים תש"ף )החל מעל סטודנטים שהחלו לימודיהם  ובכוכבית יחול ניםהמסומ הקדם יקורס*

  .בלבד, יש לעקוב אחר פרסומי המחלקה אחת לשנה נוינתיהמסומנים בכוכבית  החובהקורסי *

  61769 "ממשק אדם מחשב"והקורס  61757" מבוא לבדיקות תכנהקחת את הקורס "ה לחוב בסמסטר זה**
 . 61756קוד קורס " הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה שיטותלקורס " בצמוד
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 6סמסטר 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 קה אקדמית מבוא לפיזי 11179 3.5 1 2 2 מכניקה להנדסת תוכנה **** 11158

 4.0 - 2 3 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון  51132
 מ 2 חדו"א 11006
  סטטיסטיקה למערכות מידע 51958
 מודלים דטרמיניסטים בחקב"צ  51702

  2.5 - 1 2 חשבונאות פיננסית  51617

 מ 1חדו"א  11004 3.0 - 2 2 *מבוא לכלכלה מיקרו 51956

 4.0 - 2 3 **כריית נתונים ומערכות לומדות 61761
 הסתברות 51709
 אלגוריתמים   61752

 2.5 - 1 2 *בוזריםמסדי נתונים מ 61834
 אלגוריתמים 61753
 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה  61756

 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה  61756      3.0 - - 3 ***6ניהול פרויקטי תוכנה  61772

 2.0  - - 2 3קורס כללי  

  21.5 1 .1 16  סה"כ

  לעקוב אחר פרסומי המחלקה בלבד, יש אחת לשנהי החובה המסומנים בכוכבית יינתנו קורס *

לפרויקט גמר. הנ"ל יחול  קורס קדם והינ 61761סימול קורס  ",כריית נתונים ומערכות לומדותהקורס "**
 סמ' חורף + אביב. )תשע"ח( 2018שהחלו לימודיהם בשנת  על סטודנטים

שהחלו לימודיהם  אך ורק לסטודנטים מיועד - 61772" סימול קורס 6ניהול פרויקטי תוכנה " הקורס ***
 "תוכנה שיטות הנדסיות לפיתוח מערכותאת הקורס "ולמדו ( סמסטר חורף + אביב 2018)"ח בשנה"ל תשע
 טר א' תשפ"א.נתן בפעם האחרונה בסמסיקורס זה י. 61756סימול קורס 

 . 61772 את הקורסלא צריכים ללמוד , 61762סטודנטים שלמדו את הקורס  - שימו לב

החל מסמסטר ב' ,6לסמסטר  4 עבר מסמסטר 11158 " סימול קורסקה להנדסת תכנהמכניהקורס "****
 תש"פ

. תש"פמסמסטר ב' החל  6לסמסטר  8עבר מסמסטר  51956" מבוא לכלכלה מיקרוהקורס " הערה חשובה:

רק שהיה תקף  51605" מבוא לכלכלה למהנדסיםבשנה"ל תשע"ט היה קורס חליפי זמני "לקורס זה 

 . 51605למוד את הקורס החליפי קוד קורס לא ניתן ל החל משנה"ל תש"ף לשנה"ל תשע"ט,
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 7סמסטר 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 חשבונאות פיננסית  51617 2.5 - 1 2 *ניהולית ומימון  חשבונאות 51955

 4.0 - 2 3 אבטחת מידע וקריפטולוגיה 61767
 מח  2רה אלגב 11020
 2רטית סקימתמטיקה ד  61749
 אלגוריתמים  61753

 2.5 - 1 2 *ניהול ידע 61831
 מערכות ארגוניות וניהול  51957
 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה  61756
 סטטיסטיקה למערכות מידע  51958

 4.0 - - - שלב א' -פרויקט גמר במערכות מידע  61833

 תכנה –ת אנגלית טכנית יישומי 11069
 תכנה סתדמכניקה להנ 11158
 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51132
 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ 51703
 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה 61756
 *נתונים ומערכות לומדות כריית 61761

 
      קורסי בחירה 

  ..13 - 4 7 )ללא קורסי בחירה( סה"כ

 ד, יש לעקוב אחר פרסומי המחלקהלבבבכוכבית יינתנו אחת לשנה  המסומנים החובהקורסי  *

 )תשע"ח(   2018המסומנים בכוכבית יחולו על סטודנטים שהחלו לימודיהם החל משנת  הקדםקורסי  *

 

 

 

 8 סמסטר
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 שלב א'מידע  תפרויקט גמר במערכו 61833 4.0 - - - שלב ב'פרויקט גמר במערכות מידע  61835

  ..4    )ללא קורסי בחירה( סה"כ 

 

 
 

 חשובה: הערה
 כנית הלימודים "רביזיהתווהם שייכים לאמורים להתחיל פרויקט בהנדסת תוכנה שלב א' הסטודנטים 

  61833 ולא 61998סימול קורס לפי  "פרויקט מסכם שלב א'"  ירשמו לקורס" , 2016
  61835ב ב' ירשמו לקורס סטודנטים שאמורים להירשם לפרויקט בהנדסת תוכנה של
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 קורסי בחירה

 
קודות זכות נ 160.0הדרוש להשלמת יש לבחור קורסי בחירה בהיקף בנוסף לקורסי החובה, 

לקחת קורס אחד לפחות  חובהבנוסף לקחת קורס אחד מכל אשכול, לפחות. כל סטודנט חייב 

נקודות זכות, יש לקחת קורסים נוספים  160.0ת להשלמת ות זכוד. במידה וחסרות נקובאנגלית

 מכל אחד מהאשכולות. 

 
 אשכול מדעים 

 

 מס'
 הקורס

 דיםוקורסים צמוקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 4.0 - 2 3 טורים התמרות ומשוואות דיפרנציאליות 11129
 מח 2אלגברה  11020 
 מ2חדו"א  11006 

 מכניקה להנדסת תכנה  11158 3.5 1 2 2 *הסת תכנדחשמל ומגנטיות להנ 11159
 חשמל ומגנטיות להנדסת תכנה   11159 3.0 - - 3 פיזיקה מודרנית  11198

41942 
רית וגנטיקה מבוא לביולוגיה מולקול

 להנדסת תכנה 
 אלגוריתמים  61753 3.0 - - 3

 3.0 - - 3 תורת המשחקים 61957
 מח 1לגברה א 11102
 1ת יסקרטידמתמטיקה  61743
 הסתברות   51709

 3.0 - - 3 תורת המידע  61958
 2מתמטיקה דיסקרטית  61749
 מ 2חדו"א  11006

 3.0 - - 3 אנליזה נומרית 61959
 דעי המחשב מבוא למ 61741
 מ2חדו"א  11006
 מח 2אלגברה  11020

 מ2 חדו"א 11006 2.5 - 1 2 מבוא לאופטימיזציה 61960

61967 
איים ים אקרמסמינר באלגורית

 )באנגלית( 
3 - - 3.0 

 הסתברות  51709
 אלגוריתמים  61753
 תכנה  –אנגלית טכנית יישומית  11069

61968 
סמינר באלגוריתמים מתקדמים 

 ת()באנגלי
3 - - 3.0 

 אלגוריתמים  61753
 תכנה  –אנגלית טכנית יישומית  11069

 2.5 1 - 2 ות אקולוגיות מעבדה במידול מערכ 61982
 מ2ו"א חד 11006
 מח  2אלגברה  11020

 מח 2אלגברה  11020 3.0 - - 3 מחשבים קוונטים  61989

 3.0 - - 3 תכנות מדעי  61991
 אלגוריתמים  61753
 רות תבהס 51709

 אלגוריתמים  61753 3.0 - - 3 מבוא לחישה ולמידה    61992

 3.0 - - 3 מית תורת המשחקים האלגורית  61993
 מח 1ה ראלגב 11102
 אלגוריתמים  61753
 הסתברות  51709

 
61994 

 
 

 2.5 - 1 2 למידה עמוקה עבור ראיית מכונה 
 תכנות מונחה עצמים  61751
 ת לומדות ערכוכריית נתונים ומ 61761

שהחלו  )תשע"ו/ז(. סטודנטים 2016/17הקורס הינו קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת *
 ( ילמדו את הקורס כקורס בחירה בלבד. 2018) תשע"ח ללימודיהם החל משנה"
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 אשכול הנדסת תכנה 
 

 מס'
 הקורס

 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 3.5 1 - 3 יםרשתות מחשב 61765
 תכנות מונחה עצמים  61751 
 אלגוריתמים  61753 

 דות מכריית נתונים ומערכות לו 61761  2.5 - 1 2 אחזור מידע 61961

 2.5 1 - 2 ויזואליזציה של מידע  61964
 מבוא לתכנות מערכות  61745 
 תכנות מונחה עצמים  61751 

 3.0 - - 3 סמינר במערכות לומדות )אנגלית( 61966
 כריית נתונים ומערכות לומדות  61761 
 תכנה -אנגלית טכנית יישומית  11069 

 2.5 - 1 2 נים דחיסת נתו 61975
 ם נתוני ימבנ 61747 
 מח 2אלגברה  11020 
 1מתמטיקה דיסקרטית  61743 

 4.0 2 - 3 מתקדם WEBטכנולוגיות  61977
 מערכות מסדי נתונים מ 61755 
 עצמים תכנות מונחה  61751 

 מערכות מסדי נתונים מ 61755  2.5 1 - 2 מחשוב ענן    61979
 ממשק אדם מחשב  61769 

 2.5 - 1 2 שפות תכנות 61980
 בני נתונים מ 61747 
 תכנות מונחה עצמים  61751 

  תכנהמבוא להנדסת  61750  2.5 - 1 2 הנדסת דרישות  61981

 2.5 1 - 2 מעבדה בתכנות מקבילי והטרוגני  61983
 תכנות מונחה עצמים  61751
 מערכות הפעלה  61752

 2.5 1 - 2 מעבדה בפיתוח יישומים באנדרואיד  61985
 עלה פמערכות ה 61752
 תכנות מונחה עצמים  61751

 מבוא להנדסת תכנה  61750  2.5 - 1 2 מעבדה בסחר אלקטרוני 61986

 2.5 1 - 2 מעבדה בכריית נתונים  61987
 ני נתונים מב 61747 
 הסתברות  51709 

 2.5 1 - 2 מעבדה בעיצוב תבניות בתכנה 61988
 ה מבוא להנדסת תכנ 61750
  םתכנות מונחה עצמי 61751

61990 
מעבדה בטכנולוגיות תכנות צד לקוח 

 ושרת
2 - 1 2.5 

 מבוא להנדסת תכנה  61750
 תכנות מונחה עצמים  61751

 2.5 1 - 2 לגוריתמים לטקסטים ורצפיםא 61995
 אלגוריתמים  61753
 הסתברות  51709
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 אשכול תכן, תפעול וניהול 
 

 מס'
 ורסים צמודיםקוקורסי קדם  נ"ז מ ת ה ורסשם הק הקורס

  בארגון תכנון ותפעול תהליך האספקה 51132 2.5 - 1 2 מערכות מלאי   51106

 4.0 - 2 3 ניהול מערכות ייצור  51131
 מ2חדו"א  11006
 מודלים דטרמיניסטים בחקב"ץ 51702
 סטטיסטיקה למערכות מידע  51958

 3.0 2 - 2 ים תכנון משאבים ודרישות חומר 51147
 בארגון  ותפעול תהליך האספקה  תכנון 51132
 מבוא להנדסת תכנה  61750

 בארגון תכנון ותפעול תהליך האספקה 51132  3.0 2 - 2 וניות ומערכות ארג ERPמבוא ל  51154

 סטטיסטיקה למערכות מידע  51958 2.5 - 1 2 אמינות 51202

 דע יסטטיסטיקה למערכות מ 51958 4.0 1 1 3 ניהול איכות סטטיסטי 51213

 3.0 2 - 2 תכנון פרויקטים וניהולם 51430
 מודלים דטרמיניסטים בחקב"ץ  51702
 חשבונאות ניהולית ומימון 51955
 הסתברות  51709

 3.0 2 - 2 פרתית סימולציה ס 51724
 מבוא למדעי המחשב  61741
 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ    51703

 מ2דו"א ח 11006 2.5 1 - 2 טימיזציהמעבדה באופ 61984
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 לימודי תואר ראשון בהנדסה להנדסאים מדופלמים
 

ם ללימודים ילמדו את תכנית הלימודים הרגילה ויוכלו לקבל פטוריהנדסאים מדופלמים המתקבלים 

השנים שקדמו  6פטור ינתן עבור קורסים בהנדסאות שנלמדו במהלך מקורסים המפורטים בטבלה שלהלן. 

שעות  ומעלה ובתנאי מינימום של 80זכאות לפטור מותנית בציון התחילת הלימודים האקדמיים. ל

 בקורס/ים המקביל/ים בלימודי הנדסאים עבור כל אחד מהקורסים במקבץ.

נדסת תעו"נ המופיעים ברשימת הפטורים בתכנית של טורים הניתנים ע"י המחלקה לההנדסאי תעו"נ יקבל פ

( 2.0x2בור שניים מתוך שלושה קורסי לימודים כללים )ענ"ז:  6יזוכה הנדסאי בעוד בנוסף הנדסת תעו"נ. 

 ( . 1.0x1( ועבור הקורס "מיומנויות יסוד הנדסיות" )1.0x1עבור ספורט )

 נ"ז.  2ל בהיקף ש ף עוד קורס כללי אחדחייב ללמוד בנוסהסטודנט 
 

 התנאים לקבלת פטור:

רשותו גיליון ציונים ונספח בנדסאי מדופלם, דהיינו שיש יכול להגיש בקשה לפטור מקורסים רק ה .1

 מלווה דיפלומה. 

את הבקשה יש לשלוח במייל למזכירת המחלקה רק לאחר הודעת קבלה מהמכללה ולאחר תשלום  .2

 וד. מקדמה במדור שכר לימ

 רת המחלקה ליועץ אקדמי לבדיקת הזכאות ומתן הפטור.הבקשות יועברו ע"י מזכי .3

יליון ציונים מתחנת המידע החל מהשבוע גהפטורים שאושרו יש להדפיס על מנת לראות את  .4

 הראשון לסמסטר.

 נ"ז. 80הפטור הינו פטור על תנאי עד לצבירה של  .5

פטור על קשה למזכירת המחלקה להפיכת הנ"ז הסטודנט יהיה רשאי להגיש ב 80לאחר צבירת  .6

 תנאי לפטור מלא. 

פטור מקורסים  סאים אשר עבורם ניתן  לבקשבטבלה המצ"ב מפורטים הקורסים בלימודי הנד

 .המסוימים בלימודי הנדס
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מס' קורס 
 בהנדסה

שם הקורס 
 נ"ז שנה בהנדסה

קורסים מלימודי 
הנדסאות 

המקנים זכאות 
 לפטור

נימום מי
שעות 

בלימודי 
 הנדסאים 

  הערות

מיומנויות יסוד  
 1.0 א' הנדסיות

  

 לא ילמדהסטודנט 
לימודיו במהלך 

קורס ספורט ואת 
רס "מיומנויות והק

יסוד הנדסיות", 
אבל חייב בעוד 
קורס כלל אחד 

 נ"ז. 2בהיקף של 

 1.0 א' ספורט 

 4.0  קורסים כלליים 

מערכות  .6174
 2.5 א' ספרתיות 

אלגברה 
בוליאנית, מבוא 

וניקה לאלקטר
 ספרתית / מיתוג 

98  

מבוא למדעי  61741
  C 98שפת  4.0 א' המחשב)מל"מ(

ן ותכנון וארג 61744
אסמבלר / מיקרו  3.5 א' המחשב )את"מ( 

 112 מחשבים 

מותנה בקבלת 
פטור מקורס מל"מ 

ומקורס  61741
מערכות ספרתיות 

61740 

מבוא לתכנות  61745
 3.0 א ערכות )מת"מ(מ

קורס מתקדם 
וכן  Cת בשפ

תכנות מונחה 
 עצמים 

84 
מותנה בקבלת 

פטור מקורס מל"מ 
61741 

    19.0 סה"כ

 
יווג הנדסאים לקורסים באנגלית ייעשה באמצעות בחינת אמיר"ם שתתקיים לפני תחילת ס  *

 שנה"ל.


