
ודגבשעות

8:00-9:00

מבוא לכלכלה

ודגבשעות

8:00-9:00

1מבני פלדה 

תרגיל

 תרגיל1מבני פלדה 

חשבונאות פיננסית 
תרגיל

ניהול בטיחות למהנדסים אמיר 
פרי

א

 תרגיל1מבני בטון 

שיטות מדידה של חישה מרחוק 1מבני בטון 

תרגיל
מבוא לניהול פיננסי

שיטות מדידה של חישה מרחוק 

תרגיל

מבוא לניהול פיננסי תרגיל

'סמסטר א' מערכת שעות מומלצת למסלול ניהול  שנה ג

א

אספקטים משפטיים

קורס בחירה תכן ותפעול דרכים

ה

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

יש להרשם לקורס בחירה אחד בלבד', קורסי הבחירה נלמדים בסמסטר א
.'או ב' בנוסף למערכת המוצגת יש להרשם לקורס למעבדה הנדסית בסמסטר א

.הרישום יפתח בתקופת הרישום המאוחרת (קורס חובה החל מהשנה)שרטוט ותכנון באמצעות המחשב 

12:00-13:00

13:00-14:00

קורס בחירה שיטות מדידה של 
חישה מרחוק

תכן ותפעול דרכים תרגילגיאולוגיה

תכן ותפעול דרכים תרגיל

15:00-16:00

16:00-17:00

עיקרי תכן מבנים סדנא לבחירה 10:00-11:00

11:00-12:00

עיקרי תכן מבנים

מבוא לכלכלה תרגיל

 תרגיל1מבני בטון 

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

14:00-15:00

20:00-21:00

קורס בחירה  מבוא לבניה ירוקה

מבוא לבניה ירוקה תרגיל

ה

מבוא לבניה ירוקה תרגיל

'סמסטר ב' מערכת שעות מומלצת למסלול ניהול שנה ג

12:00-13:00

בטון דרוך

13:00-14:00

גיאומכניקה מעבדה 
לבחירה

14:00-15:00

בטון דרוך תרגיל

בטון דרוך תרגיל

עיקרי תכן מבנים סדנא לבחירה

9:00-10:00

גיאומכניקה מעבדה 
לבחירה

ניהול התכנון תרגיל

ניהול התכנון תרגיל

1מבני פלדה 

ניהול התכנון והביצוע

חשבונאות פיננסית

18:00-19:00

עיקרי תכן מבנים סדנא לבחירה

גיאומכניקה

16:00-17:00

17:00-18:00

15:00-16:00

גיאומכניקה תרגיל

19:00-20:00

גיאומכניקה מעבדה ניהול בטיחות תרגיל
לבחירה

20:00-21:00

עיקרי תכן מבנים 

סדנא לבחירה



ודגבשעות

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

תכן ותפעול דרכים תרגיל12:00-13:00

תכן ותפעול דרכים תרגיל13:00-14:00

 תרגיל1מבני בטון 14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

קורס בחירה ניתוח 17:00-18:00

מערכות

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

והדגבשעות

8:00-9:00

עיקרי תכן מבנים סדנא לבחירה9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

גיאומכניקה תרגילניהול התכנון תרגיל15:00-16:00

ניהול התכנון תרגילבטון דרוך תרגיל16:00-17:00

17:00-18:00

ניהול בטיחות למהנדסים אמיר 

פרי

עיקרי תכן מבנים סדנא לבחירה18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

חשבונאות פיננסית 

תרגיל

גיאומכניקה מעבדה ניהול בטיחות תרגיל

לבחירה

הא

גיאומכניקה

ניהול התכנון והביצוע1מבני פלדה עיקרי תכן מבנים

בטון דרוך

גיאומכניקה מעבדה תרגיל- 1מבני פלדה 

לבחירה

חשבונאות פיננסיתבטוןד רוך תרגיל

עיקרי תכן מבנים סדנא לבחירה

גיאומכניקה מעבדה עיקרי תכן מבנים סדנא לבחירהעיקרי תכן מבנים סדנא לבחירה

לבחירה

מבוא לניהול פיננסיקורס בחירה מבוא לבניה

מבוא לניהול פיננסי תרגילניתוח מערכות תרגילמבוא לבניה ירוקה תרגיל

מבוא לבניה ירוקה תרגיל

'סמסטר א'  מומלצת למסלול ניהול  שנה ג2מערכת שעות 

א

'סמסטר ב'  מומלצת למסלול ניהול שנה ג2מערכת שעות 

קורס בחירה תכן ותפעול  דרכים

ניתוח מערכות תרגיל

מבוא לתכנון תחבורה 

תרגיל

מבוא לכלכלה

מבוא לתכנון תחבורה 

תרגיל

מבוא לכלכלה תרגיל

אספקטים משפטיים

גיאולוגיה

קורס בחירה מבוא לתכנון 

תחבורה

1מבני בון 


