
 

 
 

  

 

 

 מחלקה להנדסה אזרחיתל מדעי הכימיהאפיק מעבר מהמחלקה ל
 

 שנים 4 -משך הלימודיםבהנדסה אזרחית.   B.SC לקראת תואר 
 

 הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.  סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם ∙

 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי. 4 ∙

לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה  105, בציון מבחן יע"ל -דרישות ידע בעברית

 עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

מעבר לקה להנדסה אזרחית יוצע להתקבל לאפיק א עמדו בתנאי הקבלה של המחסטודנטים ממכינה  ייעודית שלל

 .במדעי הכימיה בהתאם לתנאי הקבלה שלהם מהמכינה

 אלו תנאי הקבלה של המחלקה להנדסה אזרחית מהמכינה:

 

 ממוצע 

מכינה 

 ייעודית

 

יח"ל  4/5 -יח"ל במתמטיקה או ציון נכשל ב 3בעלי 

ייעודית וקבלתם תותנה מכינה מתמטיקה יופנו ל

 85 ומינמוםלפחות, )מתמ'+ פיזיקה( 90בממוצע 

 בכל קורס.

 לפחות.  70לא יחשב בממוצע אך נדרש ציון  אנגלית

 

   זכאות לבגרות/דיפלומת הנדסאים 

 תנאי הקבלה של המחלקה למדעי הכימיה מהמכינה:

 

 ממוצע 

מכינה 

 ייעודית

 

יח"ל  4/5 -יח"ל במתמטיקה או ציון נכשל ב 3בעלי 

ייעודית וקבלתם תותנה מכינה מתמטיקה יופנו ל

 לפחות, )מתמ'+ פיזיקה( 80בממוצע 

 לפחות.  70לא יחשב בממוצע אך נדרש ציון  אנגלית

 

   זכאות לבגרות/דיפלומת הנדסאים 

 

  
 מיועד למתחילי אוקטובר בלבד - להנדסה אזרחית  מדעי הכימיהמאפיק מעבר 

 

)תוך לימוד  הכימיהלמדעי מחלקה ולימוד שנה ראשונה בהינו מסלול המאפשר קבלה ללימודים  "אפיק מעבר"מסלול 

מן בסטטוס  הראשונה בתום השנה לסטודנט/ית להתקבלהמאפשר (, בסמסטר ב' מקצוע נוסף מהנדסה אזרחית

 .המפורטים לעילבתנאים  - אזרחית להנדסהמחלקה בהמניין 

 80בציון  1כימיה כללית ;   85 בציון 1בסמסטר א'  חדוו"א מותנה בסיום  מחלקה להנדסה אזרחיתלמעבר לשנה ב' 

פיזיקה  במחלקה להנדסה אזרחית(;   2)יינתן פטור בכימיה  80בציון  2כימיה כללית באזרחית(;  1)יינתן פטור מכימיה 

 .  90אלגברה לינארית בציון ;  90מכניקה בציון 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

למחלקה להנדסה אזרחית רשימה של סטודנטים שעמדו בתנאי סף  תעבירבתום סמסטר א' המחלקה למדעי הכימיה 

 אלו.

מחלקה המפורטים להלן כתנאי לקבלה לבסמסטר ב' על הסטודנט ללמוד את הקורסים הבאים ולעמוד בתנאי הסף 

 להנדסה אזרחית.

 כאשרלהנדסה אזרחית )במחלקה המקצוע מכניקה הנדסית ילמד יבנוסף ; 85פיזיקה חשמל בציון ;  85בציון  2חדוו"א 

בסמסטר זה, הסטודנט ילמד . 90של  םמינימוציון בו להנדסה אזרחית( ויקבל המחלקה מזכירות הרישום יבוצע על ידי 

. בסוף ומעבדה בכימיה כללית 1כימיה אורגנית  -מקצועות נוספים לפי תכנית הלימודים במחלקה למדעי הכימיה

  לפחות ללא נכשלים. 80.0מצטבר של הסמסטר, על הסטודנט לעמוד על ממוצע 

 

' המחלקה למדעי הכימיה תעביר למחלקה להנדסה אזרחית רשימה של סטודנטים שעמדו בתנאי סף בבתום סמסטר 

 אלו.

 

להשלים את הקורסים החסרים להם ועבר למחלקה להנדסה אזרחית תנאים אלו ב ועמדשכמו כן יהיה על הסטודנטים 

ס מבוא קור  , כדלהלן:סמסטר קיץ )בשנת המעבר למחלקה להנדסה אזרחית(ב במחלקה להנדסה אזרחית 'משנה א

 .קה הנדסיתקורס הנדסה תיאורית וגרפישנה ב', בסמסטר א' בלתכנות, ו

 הערה חשובה! הכניסה למסלולים בהנדסה אזרחית הינה על בסיס מקום פנוי בהתאם לנהלי המחלקה.

מדעי ליוכל להמשיך את לימודיו בשנה ב' במחלקה  להנדסה אזרחיתסטודנט שלא יעמוד בתנאי המעבר למחלקה 

 .למדעי הכימיה , בכפוף לתנאי המעבר של המחלקההכימיה

 
 סמסטר א'

 הערות נ"ז מחלקה שם קורס קוד קורס
תנאי מעבר של למחלקה 

 להנדסה אזרחית

 3.5 הנדסת חשמל אלגברה לינארית 4310110
הקורס יוכר במחלקה להנדסה 

 אזרחית
90 

 5.0 הנדסת כימיה 1חדוו"א  4110310
הקורס יוכר במחלקה להנדסה 

 אזרחית
85 

 4.0 מדעי הכימיה 1כימיה כללית  7212710
הקורס יוכר במחלקה לאזרחית כקורס 

 נ"ז 2.5 עם 1כימיה 
80 

2כימיה כללית  7211910  4.0 מדעי הכימיה 
הקורס יוכר במחלקה לאזרחית כקורס 

נ"ז 2.5 עם  2כימיה   
80 

 4.0 הנדסת כימיה פיזיקה מכניקה 4113710
הקורס יוכר במחלקה להנדסה 

 אזרחית
90 

   20.5   

 

 סטודנטים שעברו  את תנאי הקבלה של סמסטר א' -סמסטר ב'

 הערות נ"ז מחלקה שם קורס קוד קורס
תנאי מעבר  הערות

להנדסה של למחלקה 
 אזרחית

2חדוו"א  4110510  85 הקורס יוכר במחלקה להנדסה אזרחית 5.0 הנדסת כימיה 

חשמלפיזיקה  4113810  85 הקורס יוכר במחלקה להנדסה אזרחית 4.0 הנדסת כימיה 

 90 קורס של המחלקה אזרחית 4.5 הנדסה אזרחית מכניקה הנדסית 4410910

1כימיה אורגנית  7211810  קורס של מחלקה למדעי הכימיה 5.0 מדעי הכימיה 
לא יוכר במחלקה 

 להנדסה אזרחית

02. מדעי הכימיה מעבדה בכימיה כללית 7212030  קורס של מחלקה למדעי הכימיה 
לא יוכר במחלקה 

 להנדסה אזרחית

 80 ללא נכשלים 20.5   ממוצע סופי



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 סמסטר קיץ

 הערות נ"ז מחלקה שם קורס קוד קורס

03. הנדסה אזרחית מבוא לתכנות 4410810  לאחר קבלה למחלקה 

 

 סמסטר א' שנה ב'

 הערות נ"ז מחלקה שם קורס קוד קורס

4410310 
הנדסה תיאורית וגרפיקה 

 הנדסית
03. הנדסה אזרחית  לאחר קבלה למחלקה 

 

 

 


