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מסלולי הלימוד
רישום להנדסה אזרחית

הנדסת מבניםהנדסת מים

הנדסת תחבורהניהול ובנייה

מסלול כללי

רישום להנדסת מיפוי
אינפורמציה-וגיאו

הנדסת מיפוי
אינפורמציה-וגיאו

רישום
להנדסת הסביבה

הנדסת הסביבה



שלמה בכור' פרופ

ברודאידוד ' ח/'פרופ

עידו חבר

Who is who :בעלי תפקידים

דיקן

סגן דיקן להוראה

יו״ר ועד הסטודנטים

,מרכזי מסלולי לימוד, ראשי יחידות
... , אחראי בנין



הכתובת לשאלות וברורים= המזכירויות 
:י מזכירות ההוראה וההסמכה בבניין רבין"השירות לסטודנטים בכל המסלולים נעשה ע

מזכירות מסלולי הלימוד בהנדסה אזרחית  
4מזכירות הפקולטה בקומה -יעל ועדי 

2201adiy@technion.ac.il  / yaelly@technion.ac.ilאו 2399' טל

סביבה ומים  
6קומה ,  קארין/קרן
2623kovlerk@technion.ac.il' טל

תחבורה
7קומה ,ציפי
2366transeng@technion.ac.il' טל

אינפורמציה  -גיאו
7קומה , עליזה

2361aliza@technion.ac.il' טל

ניהול ובנייה  , מבנים
8קומה , שרית

5879sarits@technion.ac.il' טל



מספרי הטלפון בטכניון

04 – 829 – XXXX
או

077 – 887 – XXXX

טלפון במקרה חירום' מס
04-829-2222



?איך ייראו הלימודים

שנה ראשונה ושניה
פקולטיםלימודי חובה טכניונים ומקצועות יסוד 

014008: שיטת מספור הקורסים



?איך ייראו הלימודים

שנה ראשונה ושניה
פקולטיםלימודי חובה טכניונים ומקצועות יסוד 

014008: שיטת מספור הקורסים

)ורביעית(שנה שלישית 
קורסי ליבה ומקצועות בחירה בתחום ההתמחות



?איך ייראו הלימודים

שנה ראשונה ושניה
פקולטיםלימודי חובה טכניונים ומקצועות יסוד 

014008: שיטת מספור הקורסים

)ורביעית(שנה שלישית 
קורסי ליבה ומקצועות בחירה בתחום ההתמחות

שנה רביעית
פרויקטים ומקצועות בחירה חופשית

מהלפישפהלקורסימעבר(באנגליתתוכןקורסי2לפחותתלמדוהלימודיםבמסגרת
המערכתלפישלומדמיאתיפגשובאנגליתהתוכןקורסי.)לקחתצריךאחדשכל

.קודםהאנגליתחובותכלאתלהשליםמומלץ.הרביעיהסמסטרלפנילאהמומלצת



קטלוג הלימודים מחייב
ניהול הלימודים היא באחריות הסטודנט•
כל סטודנט צמוד לקטלוג שפורסם בשנה הראשונה ללימודיו, עקרונית•
שפורסמו במהלך לימודיוחדשיםמותר להיצמד לתכנית הלימודים המופיעה בקטלוגים , אבל•



תוכניות לימודים דומות המקלות על מעבר בין מסלולי 
הנדסה אזרחית

:הראשוניםהסמסטריםבשניזהותתכניות
כלליאזרחית•
תחבורההנדסת•
מיםהנדסת•

:הראשוןבסמסטרזהותתכניות
מבניםהנדסת•
ובנייהניהולהנדסת•

)הנדסת חומרים: מבנים, ר"מד: ניהול(בתום הסמסטר השני התכניות נבדלות במקצוע אחד -

:  מופיע באתר האינטרנט–מומלץ מאוד ללמוד לפי המערכת המומלצת 
לימודים מומלצותלתכניותתרשימי זרימה קישור ל

זההמערכת=ובנייהניהול/מים/תחבורה/כלליאזרחית:הראשונההשנהבתום

https://cee.technion.ac.il/course-flowchart/


לא כולל הנדסת הסביבה  (מעבר בין מסלולי הנדסה אזרחית 
)אינפורמציה-וגיאווהנדסת מיפוי 

תוכלו לסיים  . בתכנית הלימודים של המסלול אליו אתם רשומיםיש להקפיד ללמוד את הקורסים 
.במסלול אליו אתם רשומיםרק אם תשלימו את תכנית הלימודים את לימודיכם

כרצונכםהבנייהניהול,מבנים,תחבורה,מים,כלליאזרחית-המסלוליםביןלעבורניתן
:תקיןהאקדמישמצבכםבתנאי

65≥ ממוצע ציונים •
66%≥ ממוצע הצלחות •

בשנת הלימודים הראשונה

ישנם כללים אחרים למעבר בין המסלולים  
.)ראשוןתוארבתפריט(הפקולטהבאתרהתנאיםאתלראותניתן

לאחר השנה הראשונה  

,מבחניםציוניקבלתלאחר,הסמסטרבסוףרקלהגישניתןמסלוללמעברבקשות
.הסמכהלימודיאתרבאמצעות



...איך מצליחים בלימודים: טיפים
הלימודחומראתלהביןכדיללמוד•

החומראתלהביןכדיבקבוצהלמידה+עצמיתלמידהלשלב•

לבדהחומרעםלהתמודדגםצריךאבלביחדללמודוכדאייעיל•

שלאומיגדולהלימודיםעומס.נכוןזמןניהול–בהתחלהבהנתקליםשכולםהבעיה•
זמןשלכרוניבמחסורבהמשךעצמואתמוצאהלימודיםחומרעםהזמןכלמתיישר
.החומרלעיכול

סביבתבניית,ריכוז,זמןניהול,אחריות,קדימהתכנון,איזונים,בוגרתהתנהלות:הפתרון•
תפקידיםהחלפתמאפשר("כמוך"סטודנטיםעםבחברותאלמידה,מתאימהלימודים
)בלימוד

,"בוגראח",חונכים,קבלהשעות,ווידאוספריית(לרשותכםהקיימיםהמשאביםכלניצול•
,בורוביץ,הספריה:למידהמרחבי,הפקולטהמזכירות,סטודנטיםלקידוםהיחידה
)...,קודמותמשניםמבחנים,בשרמןהפואייה



...איך מצליחים בלימודים: טיפים
עלשמוותרמיכי'אלמועדילגשתמומלץאבל('באו/ו'אלמועדלגשתניתןבחינות•

לחיילירקמיוחדמועדיש.בטכניון'גמועדאין.)הציוןלשיפורהזדמנותעלמוותר'א
)בהמשךיפורט(מיוחדיםומקריםמילואים

מקצועותשלחוזרלימוד•
o)הראשונהמהפעםשנהעד)עוברציוןשקיבללמי
o)הדיקןסגןבאישור(הבינלאומיס"בביאושניתןהבאבסמסטר)עברשלאלמי–

!)האנגליתלימודאתלהקדיםמומלץלכן–האנגליתלימודישלבהשלמהמותנה

ולהצליחבנקודותלהפחיתעדיף.ולהיכשלנקודותשלמדיירבלמספרלהירשםלא•
.שלכםהאקדמיהמצבעלמשפיעזה!!

הטכניוניהאלקטרוניהדואראתלפחותביוםאחתפעםלפחותלקרוא•

.המסלוליםלאתרילהיכנס,הלימודיםתכניתואתהקטלוגאתלהכיר,הכלליםאתללמוד•



http://ug.technion.ac.il/Forms.html

ייעוץ לסטודנטים/ בקשות סטודנט 
והןלפקולטההןשונותבקשותאלקטרוניבאופןלהגישניתןהטכניוןשלהסמכהמדורבאתר
:הסמכהלימודילמדור

.נושאבכלל"בדואאו/ובטלפוןהקבלהבשעותלמזכירויותלפנותניתןבנוסף

הסמכהלימודיבמזכירותפגישהלתאםיש–להוראההדיקןסגןשלהקבלהלשעות•
היחידהבמזכירותפגישהלתאםיש–המסלוליםמרכזישלהקבלהלשעות•

http://ug.technion.ac.il/Forms.html


מילואים
נוהל בדבר התאמות לסטודנטים  "

):בקטלוג" (המשרתים במילואים
ם  "נוהל וולת•
סיוע כספי •
סיוע בהשלמת חומר לימודי  •

)400אולמן , קידום סטודנטים(
מועד מילואים  •
תקנות וייעוץ אקדמי•

ריכוז הטיפול בסטודנטים המשרתים  
.י מדור לימודי הסמכה"במילואים נעשה ע

:  קישור לנושא מילואים
מילואים באתר לימודי הסמכה

https://ugportal.net.technion.ac.il/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9/


טופס בקשה להיבחנות מיוחדת

)ימים סמוך למבחן4(אשפוז .1
)דרגה ראשונה בלבד(אבל .2
מגבלות פיזיות קשות או ממושכות. 3
חילופי סטודנטים. 4

:במקרים הבאיםסטודנט יהיה זכאי לפנות בנוהל להיבחנות מיוחדת

יש להגיש בקשה להיבחנות מיוחדת באתר לימודי הסמכה

טופס בקשה–ייצוג הטכניון 
לבחינהלגשתבקשהלהגישיוכלו,)א"אסבתחרותהשתתפות,למשל(הטכניוןאתהמייצגיםסטודנטים

)...הבאבסמסטראומרזהלעיתים(מתקיימיםהםבוהבאבמועדלבחןאו



ב"סמסטר אביב תשפ, רישום למקצועות

הרישום לסמסטר אביב מתחיל בחודש ינואר•

20.1.2022–6.1.2022: רישום מוקדם•
אבל חפשו פרטים באתר ותתכוננו, תקבלו זימון אישי

20.3.2022: פתיחת סמסטר אביב•

3.4.2022–20.3.2022: תקופת שינויים•

1.5.2022–6.4.2022: )באישור המרצה(שינויים בתשלום •



מצב אקדמי לא תקין  
:מן התנאים הבאיםלפחות אחדאם מתקיים -לא תקיןמצב אקדמי 

65< ממוצע מצטבר משוקלל . 1

66%< שיעור הצלחות . 2

נקודות  27< הסמסטרים הראשונים ללימודים 2-צבירה ב. 3
.אליו אתם רשומיםבמסלול הלימודים מהתוכנית המומלצת 

בתוכנית  ולא עמד, סטודנט שהיה בסמסטר קודם במצב לא תקין. 4
.שנקבעה לוהמחייבתהלימודים 

מתמטיקהאו פיסיקהאת חובותיו בסיווג לא השלים סטודנט ש. 5
במועד הנדרש

עד תום הסמסטר הרביעי  אנגליתלימודי לא השלים סטודנט ש. 6
)אבל כפי שהסברתי קודם רצוי להקדים(

לימודי עברית עד תום הסמסטר השנילא השלים סטודנט ש. 7



מצב אקדמי לא תקין
מצב אקדמי לא תקין

דיון

תכנית לימודים מחייבת  

אי עמידה בתוכניתעמידה בתוכנית מחייבת

דיון נוסף

הפסקת לימודים



פרסים וקשרים עם התעשייה, מלגות

יתרונות של פקולטה גדולה
יחס אישי כמו פקולטה קטנה

)  בעיקר מהתעשייה(מלגות 100-כ
לשנה₪ מיליון 3-בשווי כ

מלגות מצטיינים•
מלגות עתידים לתשתיות  •

)אקונומי-כתלות במצב סוציו(

פרסים לסטודנטים ולמרצים מצטיינים  
לשנה₪ 300,000-כ 

תכנית צוערי עתידים



יריד תעסוקה
להכיר חברות בולטות  ות/ולבוגריםות/בסמסטר אביב מתקיים מדי שנה יריד תעסוקה שמאפשר לסטודנטים

.במשק ולבחון את האפשרות להשתלב בהן
של הפקולטה הינם ות/והבוגריםות/מצביעה על כך שהסטודנטים, השתתפות החברות שנה אחר שנה ביריד
.הון אנושי משמעותי ואיכותי לשוק העבודה

:חלק מהחברות שהשתתפו בירידי התעסוקה של הפקולטה בשנים האחרונות



טכניון–פרח 
תכנית לאומית להשפעה חברתית

אפשרויות מגוונות 
לפעילות בפרויקטים 

.  שונים בחיפה והסביבה
. מזכה במלגה



ל"פניות בדוא

,שלוםXXX' פרופ

עברתי על הנושא שהועבר היום  
בהרצאה ורציתי לשאול אם הבנתי  

.....נכון את הפיתוח של משוואת 

,בברכה

ישראל ישראלי

מבוא למכניקה הנדסית: קורס

מסלול הנדסת תחבורה

123456789. ז.ת

אנא הוסיפו , בפנייה
סמסטר  : בהתאם לצורך

,  מצב אקדמי, לימודים
..., נושא הבקשה

סיימו את המייל עם שמכם 
מסלול הלימודים , המלא

ז"ומספר ת





?שאלות

בהצלחה
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