
 

 
 

 

 

 

 מחלקה להנדסה אזרחיתאפיק מעבר מהמחלקה למתמטיקה ל
 מיועד למחזור אוקטובר בלבד

 

 שנים 4 -משך הלימודים  B.SC לקראת תואר 
  )כמותי/רב תחומי( על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב ∙

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

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

  דרישות סף בבגרות

 טרום הלימודים -מכינות השלמה/ מבחני כניסה ציון יח"ל מקצוע

 מתמטיקה
 ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה במתמטיקה. 90 4

  5 80 

 אנגלית
4 70 

 .ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה באנגלית
5 65 

 70 5 פיזיקה

 מחייב במכינת השלמה בפיזיקה. -חוסר בגרות בפיזיקה 

 5 חייב במכינת השלמה בפיזיקה. -70-בבגרות בפיזיקה בציון נמוך מ יח"ל 

 .הנדסאי נדרש במכינת השלמה בפיזיקה 

 

 

 תנאי קבלה

אפשרויות 

 קבלה
 דרישות נוספות תנאי קבלה

  בגרות בלבד
 לפחות 92ממוצע בגרות 

 

 מכינות השלמה במתמטיקה ופיזיקה*

 בהתאם לדרישות הסף.

 

ציון קבלה 

 משולב 

 .מכינות השלמה בהתאם לדרישות הסף ∙ קבלה משולב פסיכומטרי בגרות

 ציון הפסיכומטרי ייקבע בשקלול הכמותי או  ∙

 הגבוה מבין השניים.  –הרב תחומי
90 540  570  

 הנדסאי

 בניין

 ומעלה 80 ממוצע ציונים חיצונים

 פרויקט + הצגת דיפלומה כולל לא

 

 נדרש במכינה ייעודית 80 -ממוצע נמוך מ

 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 

לימודים 

אקדמיים 

 קודמים 

  –לימודים אקדמיים קודמים מתחומי המדעים 

 ומעלה  75נ"ז לפחות בממוצע  40צבירה של 

לימודים קודמים מתחום שאינו מדעים יעבור 

לשיקול דעת רמ"ח ודרישה למכינות השלמה 

 בכפוף לדרישות הסף בבגרות.

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

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

במקרה שציון הפסיכומטרי נמוך מהנדרש, אך הציון בפרק החשיבה הכמותית בפסיכומטרי הוא  - ועדת חריגים

 הדיון במועמדות יעבור לוועדת הקבלה המחלקתית. –מאוד בבגרות במתמטיקה לפחות ו/או בעלי הישגיים גבוהים  110

 ומעלה בחלק הכמותי, פוטר ממכינת השלמה במתמטיקה. 120ציון 



 

 
 

 

 

  

  
 מיועד למתחילי אוקטובר בלבד - ממתמטיקה להנדסה אזרחית אפיק מעבר 

 

, ובניית מערכת שעות מותאמת המאפשרת למתמטיקהמסלול אפיק מעבר הינו מסלול המאפשר קבלה ללימודים במחלקה 

 .בתנאים מסוימים אזרחית להנדסהלמחלקה  הראשונה מעבר בתום השנה

כאשר ציון המינימום בכל אחד  70בממוצע   במתמטיקהמותנה בסיום קורסי שנה א'  מחלקה להנדסה אזרחיתלמעבר לשנה ב' 

כאשר ציון המינימום בכל אחד מהקורסים  80אזרחית בממוצע הנדסה סיום קורסי הנדרש ע"י המחלקה, ו 65מהקורסים יהיה 

 כמו כן יהיה על הסטודנטים להשלים את הקורסים החסרים להם משנה א. לפחות. 75יהיה 

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

למתמטיקה, בכפוף יוכל להמשיך את לימודיו בשנה ב' במחלקה  להנדסה אזרחיתסטודנט שלא יעמוד בתנאי המעבר למחלקה 

 לתנאי המעבר של המחלקה.

 
 

 סמסטר א'
 הערות נ"ז ש"ס מחלקה שם קורס קוד קורס

 5 6 הנדסת מכונות 1חשבון אינפי  4610510
הקורס יוכר במחלקה להנדסה אזרחית במקום 

 1קורס חדו"א 

 מבוא לחישוב 7015710
 המחשבמדעי 

6 5 
הקורס יוכר במחלקה להנדסה אזרחית כקורס 

 נ"ז בלבד 2.5בסך  בחירה

 פיזיקה מכניקה  4411110
 הנדסה אזרחית

 הקורס יוכר במחלקה למתמטיקה כקורס בחירה 3.5 4

 אלגברה ליניארית  4410110
 הנדסה אזרחית

4 3.5 
הקורס יוכר במחלקה למתמטיקה במקום 

1אלגברה ליניארית   

 1פתרון בעיות בעזרת מחשב  7511010
 מתמטיקה

3 2.5 
במקום הקורס יוכר במחלקה להנדסה אזרחית 

נ"ז 3בסך  קורס "מבוא לתכנות"  

   23 19.5  

 

 סמסטר ב'

 הערות נ"ז ש"ס מחלקה שם קורס קוד קורס

  2חשבון אינפי  4610610
 הנדסת מכונות

6 5 
הקורס יוכר במחלקה להנדסה אזרחית במקום 

 2קורס חדו"א 

 משוואות דיפרנציאליות רגילות 7510910

 מתמטיקה

7 5.5 

הקורס יוכר במחלקה להנדסה אזרחית במקום 

נ"ז  3.5קורס משוואות דיפרנציאליות בסך 

 בלבד

 כקורס בחירההקורס יוכר במחלקה למתמטיקה  4.5 6 הנדסה אזרחית מכניקה הנדסית 4410910

   19 15  

 

 סמסטר קיץ

 הערות נ"ז ש"ס מחלקה שם קורס קוד קורס

 2.5 3 מתמטיקה גיאומטריה אנליטית 7510710
הקורס יוכר במחלקה להנדסה אזרחית כקורס 

 נ"ז 2.5בסך  בחירה

  5 6 מתמטיקה אלגברה ומבניים אלגבריים 7521710

 הקורס יוכר במחלקה למתמטיקה כקורס בחירה 5 6 הנדסה אזרחית  1תורת החוזק  4421510

  12.5 15     סה"כ



 

 
 

 


