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 לסטודנטים החדשים שלום!

 רפואית.-ברכות להצטרפותכם לטכניון ולפקולטה להנדסה ביו

 הפקולטה רואה חשיבות רבה ושמה דגש על מתן יחס אישי לסטודנט, על דלת פתוחה ואוזן קשבת. 

צוות הפקולטה יעמוד לרשותכם ויעשה כל מאמץ על מנת לעזור לכם לפתור נושאים ובעיות אם יתעוררו 

 במהלך לימודיכם, הן בעיות אקדמיות והן בעיות מנהליות. 

 לכל גורם בפקולטה שרלוונטי לשאלתכם.י הצורך, הנכם מוזמנים לפנות עפ"

 רבה!אנו מקווים כי תיהנו מלימודיכם ומאחלים לכם הצלחה 

 
 גב' חן רגב רכזת סטודנטים:

 bm.technion.ac.ilundergrads@ 9829412-04, טל' 303בניין סילבר, חדר 

 יליסייבה גב' אסיה אשכנזימתאמת הוראה: 

 asya@bm.technion.ac.il 8294123-04, טל' 303בניין סילבר, חדר 

  נתי קוריןפרופ"ח יועץ אקדמי ומילואים, מרכז לימודי הסמכה: 

 korin@bm.technion.ac.il 2, קומה 642בניין סילבר, חדר 

 פרופ"ח אמיר לנדסברג יועץ מסלול רפואה:

     amir@bm.technion.ac.il   3, קומה 346בניין סילבר, חדר 

 יואב שכטמן פרופ"ח יועץ מסלול פיזיקה:

 yoavsh@bm.technion.ac.il 8בניין אמרסון, קומה 

 גב' קרין גפן מגיורה ראש מנהל הפקולטה:

 karin.g@bm.technion.ac.il  8295502-04, טל' 303בניין סילבר, חדר 

 גב' לילך לורבר מנהלת קשרי תעשיה וחוץ:

 lilachl@bm.technion.ac.il  8291227-04בניין סילבר, טל' 

  חיים אזהריפרופ'  הפקולטה: ןדיק

 bmdean@bm.technion.ac.il 8291716-04' ע"פ תאום מראש בטל

 זרחיה-ד"ר אן וייל מנהלת המחשוב:

  anne@bm.technion.ac.il 8294997-04, טל' 352בניין סילבר, חדר 

 

  bmlib@technion.ac.ilספריה פקולטית: 

 http://www.bme.technion.ac.il: הפקולטהאתר                                                                   

 https://www.facebook.com/bme.technion  

 bme_technion  

 Biomedical Engineering Faculty Technion  

 Faculty of Biomedical Engineering, Technion 
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  הטלוקפה
 תיאופר-ויב הסדנהל
 

 
 יטירמא םירוספורפ
 ןד םדא
 קחצי תג
 חנ ןטול
 םרוי רינל
 ףסוי יחרזמ
 סילא סדורמ
 ןתיא למיק
 

 תינשמ תוכייתשהב
  סכלא ןייטשנורב
  ןרומ 'ץיבוקרב
  רואיל ןייטשפג

 יפיצ סוארק ץיבורוה
  ןולא ףלוו

  םאסוח קיאח
  רמתיא ןהאק
 לאירא ןלפק
 יבא רדורש
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ימדקאה לגסה ירבח
  הטלוקפה ןקיד
 םייח ירהזא
 

 םירוספורפ
 םייח ירהזא
 לבוי יניערג
 תימלוש גרבנבל
 תימע רלמ
 

 םירבח םירוספורפ
 זמאר לאינאד
 הנפד סיו
 ריבד ןילי
 לעי ביני
 רימא גרבסדנל
 רורד רטקילס
 לאנתנ ןירוק
 באוי ןמטכש
 האוזו'ג ןמטינש
 

 / הנשמ ירוספורפ
 םיריכב םיצרמ
 םיכאוי רהב
 ןירתק הנרודנו

 סאריפ יסאומ
 לאירא רשיפ
 רומיל דלפיירפ
 יטומ ןמיירפ
 )ימח( םחנמ גרבנטור
 יסוי יאמש

 
 הדיחיה רואת
 םיקסוע הב תימוחת-בר הדיחי איה תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה
 תוטיש חותיפל םינושה הסדנהה ימוחת לש םילכהו עדיה םושייב
 םע .תולחמ לש יגולויזיפה סיסבה רקחלו תויאופר לופיטו ןוחבא
 המרל השירדה תיילעו םלועב םייחה תלחותו םייחה תמר תיילע
 תוכרעמל השירדה הלוע ,תואירב יתורש לש בחר ןווגמלו ההובג
-ויבה קטיהה תיישעת ,ליבקמב .םיינשדח רושכמלו תויאופר
 ןווגמ .הלודיג בצקבו התמרב תוליבומה ןיב הניה תיאופר
 םירביא :ןוגכ םימוחת ללוכ תיאופר-ויבה היישעתה לש תויוליעפה
 ןוחבאל יאופר רושכמ ,םילתשומ םייתוכאלמ םירזע ,םייתוכאלמ
 ירזע ,תימוקיש הסדנה ,םייאופר הימדהו רותנצל דויצ ,לופיטו
 תיאופר-ויבה היישעתה .תומקר תסדנהו תימיכויב הסדנה ,םיכנ
 ,תונשדחב תנייפואמו אוציי תטומ ,עדי תריתע איה םלועבו ץראב
 .םישדח םירגתא רחא דימתמ שופיחו םוכחת
 ןושאר ראותל םידומיל לולסמ הטלוקפה תמייקמ 1999 תנשמ לחה
 תוינכת הטלוקפה העיצמ ,ןכ-ומכ .םיידוחיו םינווגמ םילולסמ ובו

 בלשל םינינועמה םיטנדוטסל רוטקודו רטסיגמ יראתל תומלתשה
 היגולויבה ,האופרה יעדמ םע ,םייסדנה ןכתו חותיפ ,רקחמ תוטיש
 םיבר רקחמ יחטשו םיסרוק העיצמ הטלוקפה .היגולונכטויבהו
 תודבעמ הטלוקפב .םייוסינו םיינויע  םימוחתב םיינכדעו

 .בטיה תודיוצמ םיבשחמ תוכרעמו םינושה םיחטשב תומדקתמ

-ויבה היישעתב םיבלתשמ תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה ירגוב
 חתפמ ידיקפת םישייאמ םירגובה .תורחא תוישעתב ןכו תיאופר
 יתורשב םירצומ םושייבו קווישב ,רוצייב ,חותיפ תוצובקב
 תיאופר-ויבה היישעתב תובר Startup)( קנזה תורבחב ןכו תואירבה
 .רתויב ריהמ בצקב םויכ תחתפתמה

 רקחמ ינוכמב הפנע תוליעפ תמייק תיאופר-ויבה היישעתל ףסונב
 הסדנהב ימוחת בר עדי םישרודה םיאשונב םיימדקא תודסומו
  .תיאופר-ויב
 

 הכמסה ידומיל
 

 תיאופר-ויב הסדנהב לולסמה
 טנדוטסל הנקמ ןוינכטב תיאופר-ויב הסדנהב םידומילה תינכת
 עדיו האופרהו םייחה יעדמב ,דוסי יעדמב קימעמו יסיסב עקר
 ,וז תנווגמ תיתלכשה תיתשת .תיאופר-ויב הסדנהב קימעמו בחר
 סופתל רגובל תרשפאמ ,םיאשונ רפסמב תוחמתהב תבלושמה
 לע קט-ייהה תישעתב םינוש תוליעפ ימוחתב יזכרמ םוקמ
  .יאופר-ויב רקחמ ינוכמבו םינושה הימוחת
 הריחב יסרוק לש בחר ןווגממו הבוח יסרוקמ תבכרומ  תינכתה
 ,הקיזיפ ,הקיטמתמ( דוסיה יעדמב םה הבוחה יסרוק .תומגמב
 ,הימיכויב ,הימוטנא( האופרהו םייחה יעדמב ,)םיבשחמו הימיכ
 םידעוימה םייסדנה תועוצקמב ,)היגולויזיפו אתה לש היגולויב
 תודוסי ,ילמשח ןכת ,תוכרעמו תותוא( בחר יסדנה סיסב תתל
 תודוסיו רבעמ תועפות ,םירמוח-ויב ,ינכמ ןכת ,הקינכמה
 םייטלוקפה הבוחה תועוצקמב םיללכנ ןכ ומכ .)הקיטפוא
 יתדבעמו ישעמ ןויסנ טנדוטסל קינעהל םתרטמש תועוצקמ
-ויב הסדנהב הדבעמ יסרוק 3 םהיניב ,תויתריציה תא דדועלו
 עדי טנדוטסה םשיימ םהב ,הישעתב טקיורפ יסרוק 2 -ו תיאופר
 ,׳ד הנשב .תויאופר-ויב תוכרעמו רושכמ לש ןכתב שכרש יסדנה
 תונשדח״ תומזי סרוק דומלל ןתינ ״טקיורפ״ סרוק םוקמב
 תדועת תלבקל דומלל ןתינ ,ןכ ומכ .״ןייזידויב לדומב תיאופר
 ,ףסונב .ךשמהב טרופמכ תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 יתבב תוינילק תוקלחמב יסדנה/ינילק טקיורפ סרוק םייקתמ
 הלעמו תינילקה הביבסה תא טנדוטסה ינפב ףשוחש ,םילוחה
 םוזיל ןתינ הז סרוק תועצמאב .הנעמ םישרודה םייסדנה םיכרצ
 ,תיעיברה הנשב םייקתמה יסדנהה טקיורפה סרוקל םיאשונ

  .תיאופר-ויבה היישעתה םע הלועפ ףותישב עצבתמה
 .תוחמתה תומגמ 2 דומלל טנדוטסה לע הבוחה תועוצקמל ףסונב
 תמגמ ,םייאופר תותואו הימדה תמגמ :ןניה הריחבה תומגמ
 .םירמוח-ויבו תומקר תסדנה תמגמו המירזו הקינכמויב
-ויב הסדנהב םיעדמל ךמסומ .B.Sc ראות הנקמ הז לולסמ
 .תיאופר

 

 העיצמ תיאופר-ויב הסדנהב לולסמל ףסונב
  :םיאבה םילולסמה ינש תא הטלוקפה
 הקיזיפבו תיאופר-ויב הסדנהב תבלושמה תינכתה
 תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל בלושמה םידומילה לולסמ
 תדעוימה תינשדח תינכת וניה ןוינכטב הקיזיפל הטלוקפלו
 יגולונכטו יעדמ עדי חתפל םיניינועמה ,*םינייטצמ םיטנדוטסל
 םיילקיזיפ הנבהו עדי םע בולישב תיאופר-ויבה הסדנהה ימוחתב
-ויב הסדנהב םיינרדומ רקחמ ילכו תועפות לש רתוי םיקומע
  .תיאופר
 יסרוק ללוכ לולסמה ,תיאופר-ויבה הסדנהב הרשכהל ףסונב
 תיטסיטטס ,תיטנווק הקיזיפבו תיטילנא הקינכמב םיבחר הבוח
 םיסרוק ןיב תובר הריחב תויורשפאו תיטנגמ-ורטקלאו
 .תיאופר-ויב הסדנהב ןהו הקיזיפב ןה םייטנוולר
 ילעב ויהי רשא םינעדמ/םיסדנהמ רישכהל איה לולסמה תרטמ
 היאר .הקיזיפב ןהו תיאופר-ויבה הסדנהב ןה קימעמ עדי

 לש חותיפה תיזחב תרבוג הדימב םויכ תשרדנ וזכ הבחר-תבלושמ
 לע ךמתסמה יאופר-ויב רושכמ לש חותיפהו היגולונכטויבוננה
-ויבה הקיטפואה ימוחתב לשמל ,תובכרומ תוילקיזיפ תועפות
 יאשונ ,ןכ-ומכ .האופרוננהו יטנגמהו יניערגה תומידה ,תיאופר
 הבר הדימב םויכ םיכמתסמ םיבר םימדקתמ םייאופר-ויב רקחמ
 רוקמב וחתופש םימדקתמ םייטרואיתו םיינויסינ םילכ לע דואמ
  .םדקתמ יסדנהו ילקיזיפ עדי לע םיכמתסמו ,הקיזיפב
-ויב הסדנהב םיעדמל ךמסומ .B.Sc ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 .םינש 4 -כ ךשמנה לולסמה ,הקיזיפבו תיאופר

 
 לע .תוניחב ןיב וא/ו תועשה תכרעמב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי *
 .םאתהב תומלשהל גואדל היהי םיטנדוטסה
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  לופכ ראותל םידומילה תינכת
  האופרבו תיאופר-ויב הסדנהב
 

 תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה ,האופרל הטלוקפלו
  .דחוימב הובג

 קימעמ עדי ילעב ויהי רשא םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו הסדנהב ןה
 היישעתהו חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ
 יתנחבאה הדיצב ,תינרדומה האופרה .םהינשב עדי םישרודה
 ברה עדיה בקע ,רתויו רתוי תבכרומל תכפוה ,ילופיטה הדיצבו

 םישמשמה רושכמהו דויצה ,תוטישה תובכרומו רבטצמה
 רתויו רתוי םוקמ ספות האופרה אשונש ןוויכ .הנחבאלו לופיטל
 םיימואלה ,םיישונאהו םיילכלכה םיבאשמהו ונייחב בושח
 ךלוה ךרוצ םייק ,םילדגו םיכלוה הז אשונל םינפומה םיישיאהו
 איה םג תחתפתמ קט-ייהה תיישעת .ןמוימ םדא חוכב םג רבוגו
 תוקסוע ץראב קנזהה תורבחמ תיצחמכ םויכו ריהמ בצקב
 םישנאה .םייגולויבו םייאופר םירצומו תוטיש חותיפב
 הקינילקבו חותיפב ,רקחמב יברעמה םלועב םויה םיליבומה
 תיעדמ/תיסדנה – תבלושמ הלכשה ילעב םבורב םה תיאופרה
 .תיאופרו
 םיניינועמו האופר ידומילל  ולבקתהש םידימלת ודמלי תינכתב
  .תיאופר-ויב הסדנהב ראות ףסונב דומלל
 )B.Sc.( םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 יעדמב )B.Sc.( םיעדמל רגוב ראותו תיאופר-ויב הסדנהב
 ללכ םויס םע רשפאתת MD האופרב ראות תלבק .האופרה
 תנשו תוינילק םינש 3 -ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת האר( 'זאטס
 
 

 תינכתה רואת
   .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 ,הסדנהב ,םיקיודמ םיעדמב סיסבה דמלנ תונושארה םינשב
  .האופרבו םייחה יעדמב
 תועוצקמל ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ םידמלנ תינכתה ךשמהב
 .תיאופר-ויב הסדנהב
 תיאופר-ויבה הסדנהה ידומיל תא תיעיבר הנשב םייסל ןתינ
  .דבלב האופרה תועוצקמ תא דומלל תישימחה הנשבו

 הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 .תיטנוולרה
 
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראותה ותוא תושירד
 

 תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל תינכתה
 
 

 הדימל ירזעו תודבעמ
 ירזעו רקחמ תודבעמ לש הרוש תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל
 ףסונב םיטנדוטסה תושרל םידמוע רשא ,םימדקתמ הדימל
 :הכאלמ יתבו םיבשחמ תווח ,תיטלוקפ הירפסל

 
 דנואסרטלואב תודידמל הדבעמ -
 םדא ןד סוטירמא 'פורפ  
 
 תיאופר היימדהל הדבעמ -
 ירהזא םייח 'פורפ  
 האופרב תיתוכאלמ הניבל הדבעמ  -
 רהב םיכאוי ר"ד   
 
 הקימניד-וננו הקיזיפויבל הדבעמ  -
 יניערג לבוי ׳פורפ   
 

 
  הקינורטקלאויבו תיטתניס היגולויבל הדבעמ -
 לאינאד זמאר ח"פורפ  
 
  םיעצפו ןטרס לש היגולויבונאכמל הדבעמ -
 סיו הנפד ח"פורפ  
 
 תינילק הרפ תיתכרעמ בר תומידל הדבעמ  -
 הנרודנו ןירתק ר"ד   
 
  תיאופר-ויב הקיטפואל הדבעמ -
 ןילי ריבד ח"פורפ  
 
 תוילמשח-ויבו תויטגרנאויב תוכרעמל הדבעמ -
 ביני לעי ח"פורפ   
 
  עזג יאתו תומקר תסדנהל הדבעמ -
 גרבנבל תימלוש 'פורפ   
 
 םירמוח-ויבל הדבעמ -
 ןטול חנ סוטירמא 'פורפ  
 
 רירשה רקחו תירלוקלומ היגולוידרקל הדבעמ -
 גרבסדנל רימא ח"פורפ   
 
 העונתה םוקיש תסדנהו רקחל הדבעמ -
 יסאומ סאריפ ר"ד   
 
 היגולונכטוננ-ויבל הדבעמ -
 רלמ תימע 'פורפ  
 
 םירמוח-ויבו תומקר תסדנהל הדבעמ -
 רטקילס רורד ח"פורפ   
 
 שיבל רושכמו תימושיי הקינכמויבל הדבעמ -
 רשיפ לאירא ר״ד   
 
 תיבושיח MRI תדבעמ -
 ןמיירפ יטומ ר"ד   
 
 הסדנה-וריונל הדבעמ -
 דלפיירפ רומיל ר"ד   
 
 תירלוקסווידרק האופרוננ תסדנהל הדבעמ -
 ןירוק לאנתנ ח"פורפ   
 
 אתה לש הקינכמויבו ילופיט דנואסרטלואל הדבעמ -
 למיק ןתיא סוטירמא 'פורפ  
 
 םיינכמ-ויבו םיילמשח-ויב םיקשממל הדבעמ  -
 )ימח( גרבנטור םחנמ ר"ד   
 
 הקיטפואויב-וננל הדבעמ -
 ןמטכש באוי ח"פורפ  
 
 ןטרסל תבשחוממ האופר-וננ תסדנהל הדבעמ -
 יאמש יסוי ר"ד   
 
 םייגולויב םימרוזל הדבעמ -
 ןמטינש האוזו'ג ח"פורפ  
 
  םייאופר םינקתהו דלש-רירש תכרעמב תויעב רקחל הדבעמ -
 םישיבל   
 רשיפ לאירא ר"ד   
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 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
                 תיאופר-ויב הסדנהב
 

 םידומילה תינכת
 תודוקנ 160.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל

                                                   הבוח תועוצקמ 'קנ 121.0
 יטלוקפה לולסמב הריחב תועוצקמ  'קנ   27.0
 הרשעה 'קנ 6.0 :תינוינכט הריחב תועוצקמ 'קנ   12.0

 תישפוח הריחב 'קנ 4.0                                              
 ינפוג ךוניח 'קנ 2.0   

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה

 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
     044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104018 'מ1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

19.5       
 
 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב

     
 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104135 'ת ר"דמ 2 1 - 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 124801 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2 1 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 3 - - 3.0

21.0      
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 104221 'לרגטניא תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 3 2 - 4.0
 104223 היירופ ירוטו ח"דמ 3 2 - 4.0
 124503 'ב 1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - 2.5
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 334274 םדאה לש הימוטנאל אובמ 2 - - 2.0

19.0      
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 - 3.5
 336537 םיסדנהמל היגולויזיפוריונו הקיזיפויב 2 2 - 3.0
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 - 2.5
 335009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 2 2 - 3.0
 334222 תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0

21.0      
 

 תרגסמב )'קנ 1.0(  334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוק דומלל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיטלוקפ הריחב

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - 3.5
 276011 םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 3 1 - 3.5
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2 - 4.0
 336022 המקרל אתמ 2 1 - 2.5
 336533 הקינוטופו הקיטפוא תודוסי 2 2 - 3.0
 337403 תויגולויזיפ תוכרעמב רבעמ תועפות 2 2 - 3.0

19.5      

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - 3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 - 3.0
 יסדנה-ינילק טקיורפ 1 - 2 1.5

 םייטלוקפ הריחב יסרוק
335016 

10.0      
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 4.0
 335002 2 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
6.0      

 הריחבכ )'קנ 1.0( 336026 ״םיינכדע םירקחמ״ סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תישפוח
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 3.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
5.0      

 
 .335015 םוקמב )'קנ 4.0( 334015  ימזי – 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ דומלל ןתינ
 

 תורעה
 ץלמומ ןכל ,תרשרשמ קלח םיווהמו הנשל תחא םינתינ םיסרוקהמ קלח
 .ראותה םויסב בוכיע עונמל תנמ לע תצלמומה תינכתה י"פע םתחקל דאמ
 טנדוטס לכ לע הבוח םידומילה תינכתב םיידיתע םייוניש ונכתיש רחאמ
 .ולוחי םאב ,םייונישה יטרפב תימדקא הנש לכ תליחתב ןכדעתהל



(2021-2022)ב "מתקבלי תשפ" - רפואית-מוסמך למדעים בהנדסה ביו"תכנית לימודים מומלצת לקראת התואר 
(בחירה חופשית'  נק4.0+ חינוך גופני '  נק2.0+ העשרה '  נק6.0)בחירה חופשית '  נק12.0, בחירה פקולטית'  נק27.0, חובה'  נק121.0: ' נק160.0כ "סה:דרישות להשלמת התואר

פיזיקהסמסטר
המלצה לבחירה 

פקולטית

נקודות 

לסמסטר

10401610401811407112500113405844102334021324032

1ביולוגיה כימיה כלליתמ1פיזיקה מ1א "חדומ1אלגברה 
בטיחות במעבדות 

חשמל

-מגמות בהנדסה ביו

רפואית

אנגלית מתקדמים 

'א
חינוך גופני

0.019.5(בחירה חופשית)5.05.03.53.03.00.0

104135104013114052124801234128324033

שפת פייתוןב1כימיה אורגנית 2פיזיקה ת2א "חדור ת"מד
אנגלית מתקדמים 

'ב

2.55.53.52.54.03.021.0

10422110422312450313401933427444105

ב1כימיה פיזיקלית ח ופוריה"מדפונקציות מרוכבות
ביוכימיה 

ואנזימולוגיה
חינוך גופנימעגלים חשמלייםאנטומיה של האדם

4.04.02.52.52.04.019.0

10403433653733422133500933422244131334331

'הסתברות ח
ביופיזיקה 

ונוירופיזיולוגיה
מכניקת זורמיםחומרים רפואיים

מכניקת מוצקים 

רפואית-להנדסה ביו
אותות ומערכות

מפגשים עם 

התעשיה

3.53.02.53.04.05.021.0

336533134113336022276011334011337403

מתא לרקמהמסלולים מטבולייםאופטיקה ופוטוניקה
פיזיולוגיה 

למהנדסים
העשרהתופעות מעברחשמלי-תכן ביו

3.03.52.53.54.03.019.5

334023335010335016335001

פרויקט קליני הנדסיתכן ביומכנימבוא לסטטיסטיקה
'  בהנד1מעבדה 

רפואית-ביו
העשרהבחירה פקולטית

3.53.01.52.010.0

334014335002

1פרויקט 
'  בהנד2מעבדה 

רפואית-ביו
העשרהבחירה פקולטית

4.02.06.0

335015335003

2פרויקט 
'  בהנד3מעבדה 

רפואית-ביו
בחירה פקולטית

3.02.05.0

' כ נק"סה

חובה
10.0121.0 33.030.544.53.0

7

8

המלצה לחובה טכניוניתהנדסה בסיסית ומעבדותמדעי החיים וכימיהמתמטיקה

1

2

3

4

5

6



סווג בפיזיקה
(מכניקה)

סווג בפיזיקה
(שמלח) סמסטר

1

2

3

4

5

6

7

בטיחות  
במעבדות חשמל

0441020.0

כימיה כללית
125001

3.0

1ביולוגיה 
134058

3.0

'מ1פיזיקה 
114071

3.5

פייתוןשפת 
234128

4.0

כימיה אורגנית 
124801'ב1

2.5

2פיזיקה 
114052

3.5

פונקציות 
מרוכבות

1042214.0

ביוכימיה  
ואנזימולוגיה

1340192.5

אנטומיה  
334274

2.0

ח וטורי"מד
104223פורייה 

4.0

מעגלים  
שמליים  ח

0441054.0

כימיה פיזיקלית 
124503' ב1

2.5

'הסתברות ח
104034

3.5

מוצקיםמכניקת
334222

4.0

מכינקת זורמים
335009

3.0

חומרים רפואיים  
334221

2.5

ביופיזיקה  
ונוירופיזיולוגיה  

3365373.0

אותות ומערכות
044131

5.0

אופטיקה 
ופוטוניקה

3365333.0

חשמלי-תכן ביו
334011

4.0

תופעות מעבר  
337403

3.0

מסלולים 
מטבוליים

1341133.5

מתא לרקמה
336022

2.5

פיזיולוגיה
276011

3.5

סטטיסטיקה
334023

3.5

פרויקט קליני  
הנדסי
3350161.5

1מעבדה 
335001

2.0

ביומכניתכן 
335010

3.0

8

1פרויקט 
334014

4.0
2פרויקט 

335015
3.0

סווג  
במתמטיקה

'מ1אלגברה 
104016

5.0

'מ1א "חדו
104018

5.0

'ר ת"מד
104135

2.5

'ת2א "חדו
104013

5.5

(2021-2022)ב "תשפשרשור קורסי חובה 

!הקטלוג הוא המחייב–אם יש אי התאמה בין השרשור לקטלוג * 

2מעבדה 
335002

2.0
3מעבדה 

335003
2.0

מסלול ראשי
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 ראותל תבלושמה םידומילה תינכת
  םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו תיאופר-ויב הסדנהב
 

                           םידומילה תינכת
 תודוקנ 178.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל

                                               הבוח תועוצקמ  'קנ 143.0
  יטלוקפה לולסמב הריחב תועוצקמ  'קנ  23.0
 הרשעה 'קנ 6.0 :תישפוח הריחב תועוצקמ  'קנ   12.0

 תישפוח הריחב 'קנ 4.0                                              
 ינפוג ךוניח 'קנ 2.0                                             

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה

 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
  044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104031 'מ1 יפניא 4 3 - 5.5
 114020 'מ 1 הקיזיפב הדבעמ - - 3 1.5
 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

23.0      
 

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104035 'ח2 יפניאו  ר"דמ 4 2 - 5.0
 114076 'פ 2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 124801 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2 1 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 3 - - 3.0

25.0      
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 104221 'טניא תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 3 2 - 4.0
 104223 הירופ ירוטו ח"דמ 3 2 - 4.0
 114021 'מ2 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.5
 114086 םילג 3 1 - 3.5
 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 334274 םדאה לש הימוטנאל אובמ 2 - - 2.0

25.5      
      
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
  104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 114035 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 334222  תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0
 335009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 2 2 - 3.0
 336537 םיסדנהמל היגולויזיפוריונו הקיזיפויב 2 2 - 3.0

25.0      
 :תיטלוקפ הריחב תרגסמב םיאבה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ הז רטסמסב
  )'קנ 1.0( 334331 "הישעתה םע םישגפמ"
 )׳קנ 2.5( 334221 ״םייאופר םירמוח״ ׳ב הצובקמ תיטלוקפ הריחב סרוק
 )'קנ 3.5( "םימרוז לש הקיזיפ" 116027 סרוק דומלל ןתינ טנדוטס תריחבל
 )'קנ 3.0( "םייגולויב םימרוז תקינכמ" 335009 סרוק םוקמב

 

 

 

 

 

 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 115204  2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 276011 םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 3 1 - 3.5
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2 - 4.0
 337403 תויגולויזיפ תוכרעמב רבעמ תועפות 2 2 - 3.0

15.5      
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 ״המקרל אתמ״ ׳ב הצובקמ תיטלוקפ הריחב סרוק דומלל ץלמומ הז רטסמסב

 )'קנ 3.0( 336533 "הקינוטופו הקיטפוא"ו )׳קנ 2.5( 336022
     
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - 5.0
 114037 'חמ 4 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.5
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - 5.0
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - 3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 - 3.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
20.0      

 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 4.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 6 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
6.0      

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 3.0
  םייטלוקפ הריחב יסרוק    

3.0       
 
 גואדל היהי םיטנדוטסה לע .תוניחב ןיב וא/ו תינכתב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי
  .םאתהב תומלשהל

 

 תיטלוקפ הריחב יסרוק
   .'קנ 23.0 רובצל שי
 :דומלל טנדוטסה לע
  דועו 'א הצובקמ דחא סרוק תוחפל – היקיזיפב הריחב
  'ב הצובקמ םיסרוק ינש תוחפל – תיאופר-ויב הסדנהב הריחב
 - ףסונבו
 תיאופר-ויב הסדנהב הריחבהמ תחא המגמ תוחפל םייסל שי
 .)תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק ואר( המגמה יללכ י"פע
 )33xxxx ( הטלוקפהמ ויהי הריחבה יסרוקמ 6 תוחפל
 
 - תיטלוקפ הריחבכ ורכוי םיאבה םיסרוקה םג

 )'קנ 2.0(  2 הדבעמ 335002
 )'קנ 1.5( יסדנה ינילק טקיורפ 335016

 
 :'א הצובק - הקיזיפב הריחב

   'ה 'ת 'מ 'קנ
 114210  *הקיטפוא 3 1 - 3.5
 114250 ת5 הדבעמ - - 6 3.0
 116004 םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 116029 הקיזיפויבל אובמ 3 1 - 3.5
 116031 תיטנווקה היצמרופניאה תרות 3 1 - 3.5
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 116354 היגולומסוקו הקיזיפורטסא 3 1 - 3.5

 
 :'ב הצובק - תיאופר-ויב הסדנה

   'ה 'ת 'מ 'קנ
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 - 2.5
 336022 המקרל אתמ 2 1 - 2.5
 336533 *הקינוטופו הקיטפוא תודוסי 2 2 - 3.0

 .* -ב םינמוסמה םיסרוקה ינשמ דחא קר דומלל ןתינ *
 



(2021-2022)ב "מתקבלי תשפ" - רפואית ופיזיקה-מוסמך למדעים בהנדסה ביו"תכנית לימודים מומלצת לקראת התואר 
(בחירה חופשית'  נק4.0+ חינוך גופני '  נק2.0+ העשרה '  נק6.0)בחירה חופשית '  נק12.0, בחירה פקולטית'  נק23.0, חובה'  נק143.0: ' נק178.0כ "סה:דרישות להשלמת התואר

סמסטר
נקודות 

לסמסטר

10401610403111407411402012500113405844102334021324032

1ביולוגיה כימיה כלליתמ1מעבדה בפיזיקה פ1פיזיקה מ1אינפי מ1אלגברה 
בטיחות במעבדות 

חשמל

מגמות בהנדסה 

רפואית-ביו

אנגלית  מתקדמים 

'א

0.023.0(בחירה חופשית)5.05.55.01.53.03.00.0

104035104013114076124801234128324033

שפת פייתוןב1כימיה אורגנית פ2פיזיקה ת2א "חדוח2ר ואינפי "מד
אנגלית מתקדמים 

'ב

5.05.55.02.54.03.025.0

10422110422311408611403011410113401933427444105

מכניקה אנליטיתמ2מעבדה בפיזיקה גליםח ופוריה"מדפונקציות מרוכבות
ביוכימיה 

ואנזימולוגיה
מעגלים חשמלייםאנטומיה של האדם

4.04.03.51.54.02.52.04.025.5

10403411520311403533653733500933422244131334331334221

3מעבדה לפיזיקה 1פיזיקה קוונטית 'הסתברות ח
ביופיזיקה 

ונוירופיזיולוגיה
מכניקת זורמים

מכניקת מוצקים 

רפואית-להנדסה ביו
אותות ומערכות

מפגשים עם 

התעשיה
חומרים רפואיים

3.55.01.53.03.04.05.025.0

115204276011334011337403336533336022

2פיזיקה קוונטית 
פיזיולוגיה 

למהנדסים
העשרהחינוך גופנימתא לרקמהאופטיקה ופוטוניקהתופעות מעברחשמלי-תכן ביו

5.03.54.03.015.5

334023114036114037114246335010335001335016

מבוא לסטטיסטיקה
פיזיקה סטטיסטית 

ותרמית

מעבדה בפיזיקה 

מח4
תכן ביומכניאלקטרומגנטיות

'  בהנד1מעבדה 

רפואית-ביו
העשרהחינוך גופניפרויקט קליני הנדסיבחירה פקולטית

3.55.01.55.03.02.020.0

334014335003

1פרויקט 
'  בהנד3מעבדה 

רפואית-ביו
העשרהבחירה פקולטית

4.02.06.0

335015

בחירה פקולטית2פרויקט 

3.03.0

' כ נק"סה

חובה
143.0

המלצה לחובה טכניוניתהמלצה לבחירה פקולטית מדעי החיים וכימיה

36.043.519.541.03.0

7

8

הנדסה בסיסית ומעבדותפיזיקהמתמטיקה

1

2

3

4

5

6



סווג בפיזיקה
(מכניקה)

סווג בפיזיקה
(חשמל) סמסטר

1

2

3

4

5

6

7

בטיחות  
במעבדות חשמל

0441020.0

כימיה כללית
125001

3.0

1ביולוגיה 
134058

3.0

'פ1פיזיקה 
114074

5.0

פייתוןשפת 
234128

4.0

כימיה אורגנית 
124801'ב1

2.5

'פ2פיזיקה 
114076

5.0

פונקציות 
מרוכבות

1042214.0

ביוכימיה  
ואנזימולוגיה

1340192.5

אנטומיה  
334274

2.0

ח וטורי"מד
104223פורייה 

4.0

מעגלים  
שמליים  ח

0441054.0

מעבדה בפיזיקה  
מ2

1140301.5

'הסתברות ח
104034

3.5

מוצקיםמכניקת
334222

4.0

מכינקת זורמים
335009

3.0

פיזיקה קוונטית 
1

1152035.0

ביופיזיקה  
ונוירופיזיולוגיה  

3365373.0

אותות ומערכות
044131

5.0

פיזיקה קוונטית 
2

1152045.0

חשמלי-תכן ביו
334011

4.0

תופעות מעבר  
337403

3.0

פיזיולוגיה
276011

3.5

סטטיסטיקה
334023

3.5

אלקטרומגנטיות
114246

5.0

1מעבדה 
335001

2.0

ביומכניתכן 
335010

3.0

8

1פרויקט 
334014

4.0
2פרויקט 

335015
3.0

סווג  
במתמטיקה

'מ1אלגברה 
104016

5.0

מ1אינפי
104031

5.5

'ח2ואינפיר "מד
104035

5.0

'ת2א "חדו
104013

5.5

(2021-2022)ב "תשפשרשור קורסי חובה 

!הקטלוג הוא המחייב–אם יש אי התאמה בין השרשור לקטלוג * 

3מעבדה 
335003

2.0

מסלול פיזיקה

מעבדה בפיזיקה  
מ1

1140201.5

מכניקה אנליטית 
114101

4.0

גלים
114086

3.5

מעבדה בפיזיקה  
3

1140351.5

מעבדה בפיזיקה  
מח4

1140371.5

פיזיקה 
סטתרמית

1140365.0
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  לופכ ראותל םידומילה תינכת
 תיאופר-ויב הסדנהו האופרב
 

     םידומילה תינכת
 תאו תיאופר-ויב הסדנהב ראותה תא םילשהל תנמ לע
 תודוקנ 237.0 רובצל שי האופרב םיינילק-הרפה םידומילה
  :אבה טורפה יפל
 

                                                הבוח תועוצקמ 'קנ  214.5
 הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ    18.5
 'קנ      2.0
 'קנ      2.0

 האופרב הריחב תועוצקמ
 ינפוג ךוניח
 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 תיאופר-ויב הסדנהב     

         044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - -  0.0
 104016 'מ1 הרבגלא 4 2 -  5.0
 104018 'מ1 א"ודח 4 2 -  5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0

  האופרב     
 274109 *הפוחד האופרל אובמ 1 - 3 - 2.0

20.5       
 

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתני הז סרוק *
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 -  5.5
 104135 'ת ר"דמ 2 1 -  2.5
 114052  2 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2  4.0

  האופרב     
 125802 *מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3  3.5

24.0       
  125801 תינגרוא הימיכ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*

  'קנ 5.0
 םימדקה םימייקש יאנתב בשקותמ תינגרוא הימיכ 125800 דומלל ןתינ

 .םישרדנה
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 -  4.0
 תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 3 2 -  4.0

 'גטניא
104221 

 104223 היירופ ירוטו ח"דמ 3 2 -  4.0
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 -  2.5
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - -  3.0

  האופרב     
 274241 *תיללכ הימיכויב 4 1 - - 4.5
 274258 תיאופר היגולוכיספל אובמ 2 - - 2 2.0

24.0       
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב 

 הימיכויבל אובמ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*
 )'קנ 2.5 ( 134019 היגולומיזנאו
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 -  5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 -   3.5
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 -  2.5

-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 -  4.0
  תיאופר

334222 

 335009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 2 2 -  3.0
  האופרב     
 274165 *תיללכ הקיטנג 3 1 - 3 3.5
 274253 **תיאת היגולויזיפ 3 2 - - 4.0

25.5       
 3.5( 134020 תיללכ הקיטנג סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל* 

 )'קנ
 הקיזיפויב סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל** 

 )'קנ 3.0( 336537 היגולויזיפוריונו
 334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיאופר-ויב הסדנהב תיטלוקפ הריחב  תרגסמב )'קנ 1.0(

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2  -  4.0
 336022 המקרל אתמ 2 1 -  2.5
 337403 תויגולויזפ תוכרעמב רבעמ תועפות 2 2 -  3.0

  האופרב     
 274142 )1( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - 2.0
 הרקב ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 3 - - - 3.0

 םיירלוקלומ
274243 

 274259 'א הימוטנא 4 - 3 4 5.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 3.0

24.5       
 
 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 -  3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4  2.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 -  3.0

  האופרב     
 274143 )2( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 1 2 4 1.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274263 'ב הימוטנא 4 - 3 4 5.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0

24.0       
 

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9  4.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 6  2.0
 336533 הקינוטופו הקיטפוא תודוסי 2 2 -  3.0
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     6.0

  האופרב     
 274255 )3( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274323  1 היגולויזיפ 4 1 1 4  4.5
 274348  2 היגולויזיפ 3 1 1 4  4.0

25.5       
 
 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 3 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9  3.0
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     12.5
  האופרב     
 274246                                                ןטרסל ירלוקלומה סיסבה  2 - - - 2.0
 274256 )4( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0

23.5      
 

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 4 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב
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 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 האופרב

2.5 - -  274247 היגולוריו 2.5 -
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - 2.0
 היגולויזיפ-היגולונירקודנא 3 - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328

3.0 1 -  274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 -
2.5 - 2 - 2 274361 הימוטנאוריונ
 274370 )5( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
4.5 3 2 - 4 274372  היגולוירטקב
 האופר הריחב  יסרוק 2.0

21.5 

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 5 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 10 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 האופרב

2.0 - - - 2 274251 היצולובא
2.0 2 -  274318 היגולוימדיפא 2 -
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 2.0
 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 2.0
4.0  274367 תיסיסב היגולוקמרפ  3     2 - 1
5.0 6 3 -  274368 תיללכ היגולותפ 4
3.0 6 - - 3 274369 היגולוטמה
 274371 )6( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0

22.0

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 6 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 :תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק
       תוחפל םילשהלו תיטלוקפ הריחב 'קנ 18.5 דומלל טנדוטסה לע
  .תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה לש םידומילה תינכתמ תחא המגמ
 .)33xxxx( תיאופר-ויב הסדנה לש ויהי המגמה יסרוק לכ



(2021-2022)ב "מתקבלי תשפ" - מוסמך למדעים במדעי הרפואה-"ו" רפואית-מוסמך למדעים בהנדסה ביו"תכנית לימודים מומלצת לקראת התואר 
חינוך גופני'  נק2.0, בחירה ברפואה'  נק2.0, בחירה בהנדסה'  נק18.5, חובה'  נק214.5: ' נק237.0כ "סה:דרישות להשלמת התואר

פיזיקהסמסטר
המלצה לבחירה 

פקולטית

נקודות 

לסמסטר

10401610401811407112412027410944102334021

רפואה דחופהיסודות הכימיהמ1פיזיקה מ1א "חדומ1אלגברה 
בטיחות במעבדות 

חשמל

מגמות בהנדסה 

רפואית-ביו
חינוך גופני

20.5(בחירה חופשית)5.05.03.55.02.00.0

104135104013114052125802274167234128

2פיזיקה ת2א "חדור ת"מד
כימיה אורגנית 

*מ"רב
שפת פייתוןביולוגיה של התא

2.55.53.55.03.54.024.0

10422110422312450327424127425844105324033

מעגלים חשמלייםפסיכולוגיה רפואית*ביוכימיה כלליתב1כימיה פיזיקלית ח ופוריה"מדפונקציות מרוכבות
אנגלית מתקדמים 

'ב
חינוך גופני

4.04.02.54.52.04.03.024.0

10403427416527425333422133500933422244131334331

מכניקת זורמיםחומרים רפואיים*פיזיולוגיה תאית*גנטיקה כללית'הסתברות ח
מכניקת מוצקים 

רפואית-ביו' להנד
אותות ומערכות

מפגשים עם 

התעשיה

3.53.54.02.53.04.05.025.5

274142274242274243274259274260334011337403336022

מתא לרקמהתופעות מעברחשמלי-תכן ביוהיסטולוגיהאנטומיה אביולוגיה מולקולריתגנטיקה של האדם1שלישי קליני 

2.02.03.05.03.04.03.02.524.5

334023274143274237274262274263276310335010335001

2שלישי קליני מבוא לסטטיסטיקה
מעבדה בביוכימיה 

קלינית
תכן ביומכניביוכימיה קלינית'אנטומיה באמבריולוגיה

'  בהנד1מעבדה 

רפואית-ביו

3.52.01.03.55.04.03.02.024.0

336533274255274323274348334014335003

1פרויקט 2פיזיולוגיה 1פיזיולוגיה 3שלישי קליני אופטיקה ופוטוניקה
'  בהנד3מעבדה 

רפואית-ביו

בחירה פקולטית 

בהנדסה

3.02.04.54.04.02.019.5

274256274246274261335015

4שלישי קליני 
הבסיס המולקולרי 

לסרטן

אימונולוגיה 

בסיסית וקלינית
2פרויקט 

בחירה פקולטית 

בהנדסה

2.02.04.03.011.0

274370274247274252274328274336274361274372

וירולוגיה5שלישי קליני 
פתוגנים 

אאוקריוטים
אנדוקרינולוגיה

נויקופיזיולוגיה 

מערכתית
בקטריולוגיהנוירואנטומיה

בחירה פקולטית 

ברפואה

2.02.52.03.03.02.54.519.5

274371274251274318274320274352274367274368274369

המטולוגיהפתולוגיה קליניתפרמקולוגיה בסיסיתתזונה קליניתאתיקה ומשפטאפידיולוגיהאבולוציה6שלישי קליני 

2.02.02.02.02.04.05.03.022.0

' כ נק"סה

חובה
10.0214.5

(' נק3.0) ביופיזיקה ונוירופיזיולוגיה 336537, (' נק3.5) גנטיקה כללית 134020, (' נק2.5) מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה 134019, (' נק5.0) כימיה אורגנית 125801: לסטודנטים במסלול צבירת קורסים לתואר כפול בלבד יוכרו גם קורסים הבאים*

המלצה לחובה טכניוניתהנדסה בסיסית ומעבדותמדעי הרפואה וכימיהמתמטיקה

33.0125.043.53.0

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6



סווג בפיזיקה
(מכניקה)

סווג בפיזיקה
(חשמל)

1

2

3

4

5

6

7

בטיחות במעבדות  
חשמל
0441020.0

יסודות הכימיה
124120

5.0

של התאביולוגיה 
274167

3.5

'מ1פיזיקה 
114071

3.5

פייתוןשפת 
234128

4.0

כימיה אורגנית  
מ"רב

1258025.0

2פיזיקה 
114052

3.5

פונקציות  
מרוכבות

1042214.0

כללית  ביוכימיה 
274241

4.5

כימיה פיזיקלית  
124503' ב1

2.5

ופוריהח"מד
104223

4.0

שמליים  חמעגלים  
0441054.0

פסיכולוגיה  
רפואית

2742583.5

'הסתברות ח
104034

3.5

מוצקיםמכניקת
334222

4.0

מכינקת זורמים
335009

3.0

חומרים רפואיים
334221

2.5

פיזיולוגיה תאית
274253

4.0

אותות ומערכות
044131

5.0

גנטיקה של האדם
274242

2.0

חשמלי-תכן ביו
334011

4.0

תופעות מעבר  
337403

3.0

היסטולוגיה
274260

3.0

סטטיסטיקה
334023

3.5

מעבדה בביוכימיה  
קלינית
2742371.0

1מעבדה 
335001

2.0

ביומכניתכן 
335010

3.0

8

1פרויקט 
334014

4.0

2פרויקט 
335015

3.0

סווג  
במתמטיקה

'מ1אלגברה 
104016

5.0

מ1א"חדו
104018

5.0

'ר ת"מד
104135

2.0

'ת2א "חדו
104013

5.5

(2021-2022)ב "תשפשרשור קורסי חובה 

!הקטלוג הוא המחייב–אם יש אי התאמה בין השרשור לקטלוג * 

3מעבדה 
335003

2.0

רפואה דחופה
274109

2.0

גנטיקה כללית
274165

3.5

2שלישי קליני 
274143

2.0

אמבריולוגיה
274243

3.5

מסלול רפואה

1שלישי קליני 
274142

2.0

3שלישי קליני 
274255

2.0

4שלישי קליני 
274256

2.0

ביולוגיה  
מולקולרית

2742433.0

'אנטומיה א
274259

5.0

'אנטומיה ב
274263

5.0

ביוכימיה קלינית
276310

4.0

1פיזיולוגיה 
274323

4.5

2פיזיולוגיה 
274348

4.0

אופטיקה
336533

3.0

הבסיס המולקולרי
274246

2.0

אימונולוגיה
274261

4.0

מתא לרקמה
336022

2.5
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 תיטלוקפ הריחב יסרוק
   :'קנ 27.0 רובצל שי
 םישגדומהמ הביל יסרוק 2 ,תוחפל תומגמ 2 דומלל טנדוטסה לע
 .המגמ לכב תוחפל םיסרוק 5 כ"הסו
  .)33xxxx( הטלוקפהמ ויהי הריחבה יסרוקמ 8 תוחפל
 תריחב יפל תומגמה תחאב קר בשחי תומגמ רפסמב עיפומה סרוק
 .טנדוטסה
  

 םיסרוקו תמדקתמ הדבעמב תוסנתה יסרוק םיללוכ הריחבה יסרוק
 .תומזיב
 

 םע םואתב ,םירקוחה תודבעמב םימייקתמ תמדקתמה הדבעמה יסרוק
 דחא תמדקתמ הדבעמ סרוק .הכמסה ידומיל זכרמ רושיאבו רקוחה
 .תישפוח הריחבכ ינשהו תיטלוקפ הריחבכ רכוי

 םילוכי )'קנ6.0( 336024/5 2-ו 1 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח יסרוק
 1.0 .)'קנ 7.0( 335015-ו 334014 2-ו 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ ףילחהל
 .תיטלוקפה הריחבב םלשות שרפה 'קנ

   'ה 'ת 'מ 'קנ
  334019 1 תיאופר-ויב .הב תמדקתמ הדבעמ - - 6 2.0
 334020  2 תיאופר-ויב .הב תמדקתמ הדבעמ - - 6 2.0
 334305 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ - - 8 4.0
 334331 הישעתה םע םישגפמ 1 - - 1.0
 336001 יאופר רושכמב ינילק רקחמו היצלוגר 2 - - 2.0
 336024 1 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח 2 - 2 3.0
 336025 2 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח 2 - 2 3.0
 336543 תומזי סרוק 2 1 - 2.0

 
 םייאופר תותואו הימדה תמגמ

  336020  תוילמשח-ויב תועפות 2 1 - 2.5
  336023 תיאופר-ויב הקיטפוא ימושיי 2 1 - 2.5
 336027 תויאופר תונומת דוביע 2 1 - 2.5
  336208 םייגולויב תותוא לש הזילנאב תוטיש 2 2 - 3.0
  336502  הימדה תונורקע 2 1 - 2.5
 336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ 2 2 - 3.0
 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5

      
 MRI 336028-ב הקומע הדימל 2 - - 2.0
 336325 האופרב דנואסארטלוא 2 1 - 2.5
 336504  תיטנגמ הדוהת תונורקע 2 - - 2.0
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521  

 336536 בצעה יעדמב תוטיש 2 1 - 2.5
 תשיחל םייסדנה-ויב תונורקע 2 1 - 2.5

 תולוקלומ
336538 

 336540 בשחוממ יאופר רושכמ ןכת 2 1 - 2.5
 336544 םייטנג םילגעמ 2 1 -  2.5
 336545 היפרתוידרו תיניערג האופר 2 - -  2.0
 336546 תואירבה םוחתב תודמול תוכרעמ 2 2 -  3.0
 336547 יבושיח יטפוא תומיד 2 1 -  2.5
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - 3.0
 044101 הנכת תוכרעמל אובמ 2 1 - 3.0
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - 3.0
 046041 תויבושיח-תויגולויב תויבצע תותשר 2 1 - 3.0
 046195 תודמול תוכרעמ 2 1 - 3.0
 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 2 1 - 3.0
 046200 תונומת חותינו דוביע 2 1 - 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביעל אובמ 2 1 - 3.0
 046332 העימשו היאר תוכרעמ 2 1 - 3.0
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע 2 1 -  3.0
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו 'תירוגלא 2 1 - 3.0

 
 

 
 

 המירזו הקינכמויב תמגמ
 

 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5
 336506 תימוקיש הקינכמויב 2 1 - 2.5
 336517 אתה לש הסדנה-ויב 2 1 - 2.5
  336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ 2 2 - 3.0
 *336539 המישנה תוכרעמב המירז 2 1 - 2.5
 *336541 תירלוקסווידרקה תכרעמב המירז 2 1 - 2.5

 
 הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ 2 1 - 2.5

  היגולואירו
336021  

 336520 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש 2 1 - 2.5
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521 

 336520 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש 2 1 - 2.5
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521 

 336540 בשחוממ יאופר רושכמ ןכת 2 1 - 2.5
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - 3.0
 035001 הקיטובורל אובמ 2 1 - 2.5
 035189 המירזה תרותב בשחמה שומיש 2 1 - 2.5
 036049 הקיטסונגאידו הרקבל תויבצע תותשר 2 1 - 2.5
 036076 המירז-ורקימו-וננב הקיטניק ורטקלא 3 - - 3.0
 084225 הקימניד 3 2 - 4.0
 086574 יטואנוריוא הסדנהב םייפוס םיטנמלא 2 2 - 3.0

 הריחבכ בשחהל לכוי ינשה ,שגדומ הביל סרוקכ בשחי םינמוסמהמ 1 סרוק קר*
 .)שגדומ אל( המגמב
 

 םירמוח-ויבו תומקר תסדנה תמגמ
 הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ 2 1 - 2.5

  היגולואירו
336021  

  336517 אתה לש הסדנה-ויב 2 1 - 2.5
  336528 תופורת לש רקובמ רורחש 2 1 - 2.5
  336529  םייגולויב םיפילחתו תומקר תסדנה 2 1 - 2.5

 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5
 336405 'כטויבבו היגולויבב םייסדנה תודוסי 2 1 - 2.5
  336520 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש 2 1 - 2.5
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521  

 336538 תולוקלומ תשיחל םייסדנה-ויב תונורקע 2 1 - 2.5
 336544 םייטנג םילגעמ 2 1 - 2.5
 336548 םייטנג םילגעמ ןכתל הדבעמ - - 4  2.0
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 054413 היגולונכטויבב םהימושיו םירמילופ 2 1 - 2.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3 1 - 3.5
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2 1 - 2.5
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2 1 - 2.5
 134121  היגולוריוו היגולויבורקימ 3 - - 3.0
 134069 תוחתפתהה לש היגולויב 2 1 - 2.5
 276413 תיסיסב היגולונומיא 4 - - 4.0

 

  תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 תואכז - תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה תרגסמב תורשואמ תומאתה
 :)תימזי תוגיהנמב םיטרפ האר( תימזי תוגיהנמב תוחמתה תדועתל
 :שרדנה עדיה םוחתב םאה תטלוקפב תוחמתה סרוק .1

   1+2  1ןייזדויב לדומב תיאופר תונשדח 336024+336025
 )'קנ 6.0(

  וא
 )'קנ 2.0(  תיאופר-ויב הסדנהב תומזי 336543

 תראותמה המישרל ףסונב תחקל ןתינ הריחבה ידומיל תרגסמב .2
  :סרוק תינוינכטה תינכתב

 )'קנ 2.0( יאופר רושכמ חותיפב ינילק רקחמו היצלוגר 336001
 סרוקהו הדימב םא .םיטקיורפ סרוקל הפולחכ סרוקה תא תחקל ןתינ 1
 'קנה ןיינמל הנבשחת 'קנ 2 קר ,יטלוקפ םיטקיורפ סרוקל הפולחכ ןתינ

 תוחמתה תדועת לבקל תנמ לעו ,תימזי תוגיהנמב תוחמתהה לש
 םיעצומה םיסרוקה ללכמ 'קנ 8 ,ול ףסונב םילשהל שי תימזי תוגיהנמב
  .תוחמתהב 'קנה ןיינמל הנבשחת 'קנה 6 לכ ,תרחא .תוחמתהה תרגסמב



 

 

 פואית ר-הפקולטה להנדסה ביו

 ברוכים הבאים !

 .מברך אתכם עם הצטרפותכם לפקולטה רפואית-בפקולטה להנדסה ביוועד הסטודנטים 

ירו תכלאחר תקופת הסתגלות קצרה  אךקלים,  ופה מעניינת ומאתגרת. הלימודים אינםתק תקופת הלימודים הינה

וגם  ,לתחילת הדרךעצות טובות  המכיל זהאנו שמחים להעניק לכם דף מידע ל. כדי לסייע לתחילת לימודיכם, הכ

  .להמשך

 

כחלק מאגודת  רפואית הינו הגוף המייצג של הסטודנטים בפקולטה-הסטודנטים בפקולטה להנדסה ביוועד 

ותפקידה לתת מענה לצרכי אס"ט. אס"ט מורכבת מסטודנטים כמונו וכמוכם,  - או בקיצור הסטודנטים בטכניון,

 אל מול הטכניון וגופים אחרים.  אותנוולייצג  הסטודנטים

 

 ?אז מה בעצם כדאי לדעת

לכם בנושאים  . תפקידו לעזורהסטודנט המייצג את השנה שלכם בוועד הפקולטה נציג/ת סמסטר.
 אתכם לגורם המתאים. חפשו אותו / אותה. ונושאים חברתיים או להפנותת סטודנטים אקדמיים, זכויו

יש לכם בעיות אקדמיות? אתם חשים שנעשה לכם עוול בקורס מסוים? פנו לנציג  נושאים אקדמיים.
 הסמסטר שיסייע לכם בעזרת הרכז האקדמי.

סרטוני הרצאות אם יצא לכם להיעדר מהשיעור, למרבית הקורסים בשנה הראשונה קיימים  וידאו.
מצולמים. זהירות! ויתור גורף על הגעה לכיתה וצפייה בהרצאות בוידאו אינו דבר נדיר בטכניון, אך לא 

 דרושה משמעת עצמית ולא תמיד החומר מעודכן. שווה להתייעץ לפני.  - מתאים לכל אחד

גם מקררים  , וכן נמצאיםאוכל ושתייה יש בקפיטריות בפקולטות השונות ובבית הסטודנט קפה.
 למידה הפקולטיה במרכזהנמצאת  לקפוץ ולבקר בפינת הקפה שלנו. בנוסף, מוזמנים גלומכשירי מיקרו

 "הצוללת". -

מילואים במהלך תקופות הסמסטר והמבחנים ב המשרתיםהטכניון מסייע לסטודנטים  מילואים.
 למבחנים וזכויות נוספות., מועדי מילואים באמצעות סיוע בהשלמת הפערים עם החזרה ללימודים

 . אס"ט מעניקה מספר רב של שירותים לרווחת הסטודנטים:אס"ט שלכם ובשבילכם 

  בבית הסטודנט(. 0קומה בחנות החוברות של אס"ט ) נמכרותמבחנים וחוברות קורסים 

 פרטים נוספים באתר  בחינם! ייעוץ בנושא מס וארנונה ושירותי עורך דין כר דירה,לכל מי ששו(
 (.0, בית הסטודנט קומה ט"ט ובמזכירות אס"אס

 המק"ק(. - ועוד רבים וטובים )בבית הסטודנט ובמרכז קנדה ספורט, סלסה מגוון חוגי 

  אס"ט"  -ל"פורום קמפוס ורווחה מעונות? כביסה בקמפוס? מכונות שתייה? פנו הבעיות עם
 בפייסבוק.

 מאוד מומלץ לקרוא! -לסטודנט החדש בטכניון" שון אס"ט וובחוברת "שימבאתר אס"ט  ועוד כל זאת

ומסיבות של אס"ט )אחת לחודש בית קולנוע , בבית הסטודנט נמצאים פאב "החונטה" וקצת לנפש.
 תתאווררו! - בערך(. העיקר

 
תשקיעו, אבל קחו את זה בקלות. מרבית הסטודנטים מוצאים את הלימודים בטכניון תובעניים ומאתגרים. חשוב לדעת 

אנחנו כאן צמכם שוקעים במרמור קל, להפיק את המירב מהתקופה המיוחדת והמהנה הזו. אם מצאתם את עגם 

  !בה יותר נחמד לנסות ולעשות את הדברים עם חיוך ואופטימיות, וזכרו שהרבשבילכם
 

  שיהיה לכם המון המון בהצלחה!!!

 בשבילכם, כאן

 רפואית-פקולטה להנדסה ביובועד הסטודנטים 

 



 

 

 פואית ר-הפקולטה להנדסה ביו

 
 

 סיוע בלימודים:

 המועדים המדויקים יפורסמו בסילבוס הקורסים ב שעות קבלה של מרצים ומתרגלים בקורסים(-
moodle.) 

 בחינם מטעם פרויקט החונכות של  פייתוןיקה, בכימיה ובשפת זסיוע בהכנת שיעורי בית בקורסים בפי
. מיקום 4הסטודנט בקומה  יתבב מתקיימים) ועוד "פייתון"שפת  ,לי"-לי", "כימיקל-יקלז"פיאס"ט: 
 בתחילת הסמסטר(. יפורסםמעודכן 

  ודת ם אגשיעורי עזר בקבוצות קטנות הניתנים במגוון מקצועות מטעפרויקט קבוצות לימוד:  -פק"לים
 בעלות נמוכה.וע"י סטודנטים מצטיינים הסטודנטים 

 הנבחרים ע"י היחידה לקידום סטודנטים של  הניתנים ע"י סטודנטים מצטיינים שיעורי עזר פרטניים
 )ישנן הנחות לסטודנטים חדשים ולמשרתי מילואים(. נמוכההטכניון, בעלות 

 :כאשר מוצאים את השותף/הקבוצה המתאימה, זה מאוד עוזר! להתייעץ עם חברים וללמוד יחד 
  

 אתרים ועזרים:

 :מכיל מידע אודות נהלים, הנחיות ומידע לסטודנט )גיליון ציונים, תוכניות לימודים  אתר לימודי הסמכה
 ugportal.technion.ac.ilועוד( 

 Moodle :של כל קורס  אתר ניהול המידע של הקורסים. תמצאו בו מצגות, תרגולים ועדכונים / מודל
moodle.technion.ac.il 

 :אתר הרישום לקורסים .technion.ac.il/rishum3ug 

  ולקבל באמצעותה עדכונים על פרסום ציונים ומידע נוסף:   האפליקציה של הטכניוןמומלץ להוריד את
 . "הטכניון"חפשו 

  ציוני מבחנים ובחנים(: אתר הציונים(grades.technion.ac.il/login.aspx 

 :שרת הדואר האלקטרוני הטכניוני mail.campus.technion.ac.il 

  :כניסה עם שם משתמש + סיסמה של המייל הטכניוני(צפייה בהרצאות ובתרגולים מוקלטים( 
video.technion.ac.il   ,www.panoptotech.technion.ac.il    ,www.youtube.com 

http://multimedia.net.technion.ac.il/courses- .הרשימה העדכנית ביותר של הקורסים המצולמים  

 :אתר ניהול חשבון ההזדהות הטכניוני bin/newuser-techwww.technion.ac.il/cgi 

 רפואית:-אתר הפקולטה להנדסה ביו bme.technion.ac.il 

 רפואית: -דף הפייסבוק של הפקולטה להנדסה ביוwww.facebook.com/bme.technion 

 תרפוא-של הפקולטה להנדסה ביו אינסטגרםדף ה :bme_technion 

 (אגודת הסטודנטים) אס"ט :www.asat.org.il 

 :ועד הסטודנטים להנדסה ביורפואית בטכניון" דף הפייסבוק של ועד הפקולטה"  

 ועד הפקולטהשל  אינסטגרםדף ה :bme_vaad 

 סטודנטים בביורפואית בטכניון" הפקולטה: הסטודנטים שלשל  קבוצת הפייסבוק" 

 2025 מחזור בטכניון, ביורפואית "הנדסה ק של השנתון שלכם:קבוצת הפייסבו" 

 רפואה"-ביו 2025"מחזור  הווטסאפ של השנתון שלכם: קבוצת 

 מערכת שעות: בניית choicefreak.appspot.com/tech-בתשלום 
/https://cheesefork.cf- בחינם -פותח ע"י סטודנטים ממדמ"ח מהטכניון   

 אס"ט"-אס"ט", "תרבות וחברה" ,אס"ט"-"הפורום האקדמי, "סטודנטים בטכניון"ת הפייסבוק וקבוצ 

  דפדפןלחשוב תוסף :TechnionPlus 
 

 ותמיד לשירותכם 

  לענות לכם על כל  וישמח :והרכז האקדמי של הועד, סיו"ר ועד הסטודנטים הסטודנטיםיו"ר ועד
  :שאלה

syor_bmed@asat.technion.ac.il    
racaz.bmed@asat.technion.ac.il  

 yor_bmed@asat.technion.ac.il  

 ייעוץ לימודי ותמיכה נפשית  :מזכירות הפקולטה  8294129-04 undergrads@bm.technion.ac.il  

  04-8295555רישום, תשלומים וכו'  :)ממ"ט( טכניוניהמידע המרכז 

http://ugportal.technion.ac.il/
http://moodle.technion.ac.il/
http://ug3.technion.ac.il/rishum
https://grades.technion.ac.il/login.aspx
http://mail.campus.technion.ac.il/
http://video.technion.ac.il/
http://www.panoptotech.technion.ac.il/
http://www.youtube.com/
http://multimedia.net.technion.ac.il/courses-
http://techwww.technion.ac.il/cgi-bin/newuser
http://bme.technion.ac.il/
http://www.facebook.com/bme.technion
https://www.instagram.com/bme_technion/
http://www.asat.org.il/
https://www.facebook.com/technionbiomed
https://www.facebook.com/technionbiomed
https://www.instagram.com/bme_vaad/
https://www.facebook.com/groups/551080918281309/
https://www.facebook.com/groups/551080918281309/
https://www.facebook.com/groups/332532921889942/
https://chat.whatsapp.com/DGpfeUayhqq4QIMP7RrVVj
http://choicefreak.appspot.com/tech
https://cheesefork.cf/-
https://www.facebook.com/groups/technionstudents/
https://www.facebook.com/groups/technionstudents/
https://www.technionplus.ml/
mailto:syor_bmed@asat.technion.ac.il
mailto:racaz.bmed@asat.technion.ac.il
mailto:yor_bmed@asat.technion.ac.il
mailto:undergrads@bm.technion.ac.il


  

 

 קשרי תעשיה ויזמות

 

 PHILIPS ,GEכמו , הפקולטה מייצרת קשרים ושיתופי פעולה עם החברות המובילות בתחום

HEALTHCARE שתלבות במקומות עבודה החיבור לתעשיה במהלך הלימודים מכין אתכם לה. ועוד

 .ומעניק בסיס רחב לצורך סלילת דרככם המקצועית

 

 :קורסים ופעילויות

 הרצאות מגוונות וביקורים בחברות -'( שנה ב)ה שים עם התעשיקורס מפג 

  אפשרות לבצע פרויקט בתעשיה בהנחיית מהנדסים  -'( שנה ד)קורס פרויקטים 

  לגייס אתכם החברות מגיעות לכאן –יריד תעסוקה בפקולטה 

 הרצאות חוקרים ובוגרים על מחקר ופיתוח של טכנולוגיות רפואיות 

 האקתון BME-Hack – מרתון פיתוח טכנולוגיות רפואיות בליווי מהנדסים ורופאים 

 סדנאות הכנה לתעסוקה 

   https://bme.technion.ac.il/jobs דף משרות באתר הפקולטה

 .מוזמנים להצטרף –קבוצת ווטסאפ לפרסום משרות לסטודנטים 

 :ייעוץ בנושאי תעסוקה

 lilachl@bm.technion.ac.il  8291227-04'טל, בניין סילבר לילך לורבר' גב תעשיהמנהלת קשרי 

 

 הפקולטה להנדסה ביו-רפואית

 

bme_technion 

 

Biomedical Engineering Faculty 

 

Faculty of Biomedical Engineering 

 

 https://bme.technion.ac.il/אתר הפקולטה 

https://bme.technion.ac.il/%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa/
https://bme.technion.ac.il/%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa/
https://bme.technion.ac.il/jobs
mailto:lilachl@bm.technion.ac.il
https://www.facebook.com/bme.technion
https://www.instagram.com/bme_technion/
https://www.youtube.com/channel/UCet7jpFttPiZnv6shwcPRDg
https://www.linkedin.com/school/faculty-of-biomedical-engineering-technion/
https://bme.technion.ac.il/
https://www.facebook.com/bme.technion/
https://www.instagram.com/bme_technion/
https://www.youtube.com/channel/UCet7jpFttPiZnv6shwcPRDg
https://www.linkedin.com/school/20082435/admin/
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