יום הכוון תש"ף
ברוכים הבאים למסלול להנדסת הסביבה  -מתחילי תש"ף
פרופ"ח יוחאי כרמל  -ראש המסלול 04-8292609 ,חדר 629
קרן קובלר – רכזת הוראה ,04-8292623 ,חדר  606שעות קבלה :א'-ה' 9:30-12:00
יו"ר ועד הסטודנטים של הפקולטה –אופיר נוש
רכז אקדמי של מסלול סביבה – עידו היימן
סגן יו"ר ועד הסטודנטים של מסלול סביבה– טל שטג

ceeinfo.net.technion.ac.il

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
הנדסה אזרחית וסביבתית
מסלולי לימוד והכשרה לתואר ראשון בתחומים ייעודיים
ובתחום הכללי של הנדסה אזרחית

הנדסה
אזרחית

הנדסת

הנדסת

הנדסת

הנדסת

ה

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל  -הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית  -היחידה להנדסת סביבה ,מים וחקלאות

מקצועות חובה

לימודי חובה טכניוניים

קורסי ליבה
ייחודיים
למסלול הלימודים

התמחות 1
הסביבה הפתוחה

התמחות 2
טכנולוגיות בהנדסת
סביבה

 116.5נק'

 17.5נק' -התמחות 1
מקצועות
התמחות הבחירה  17.0נק' – התמחות 2
 22.5נק'– התמחות 3
 14.0נק' -התמחות 1
מקצועות בחירה
 14.5נק' – התמחות 2
במסלול
 9.0נק'– התמחות 3
מקצועות העשרה  6.0נק'
(מל"ג)
מקצועות בחירה
חופשית
סה"כ

התמחות 3
הנדסת תהליך

 4.0נק'
 158.0נק'

• הלימודים באחריות הסטודנט

• יש (כדאי) להיצמד למערכת המומלצת המופיעה
בקטלוג שפורסם בשנה הראשונה ללימודים
(מותר להיצמד לקטלוגים חדשים יותר)

ניתן לבקש שינויים בתוכנית
כל שינוי מחייב:
•

מילוי טופס בקשת סטודנט (אתר )UG
שירותים לסטודנט/טפסים/בקשת סטודנט

•

אישור מרכז המסלול !

•

אל תדחו לסוף – שלא יהיו הפתעות 

קורסי סיווג
-

בחינות הסיווג בפיסיקה :סטודנט חייב לעבור את בחינת הסיווג בפיסיקה (מכניקה) לפני הקורס
פיזיקה  . 1את חלק ב' של בחינת הסיווג (חשמל) יש לעבור לפני תחילת הסמסטר הרביעי
ללימודים.

-

בחינת הסיווג בכימיה :סטודנט חייב לעבור את בחינת הסיווג בכימיה בשנת הלימודים הראשונה.

פטור מבחינות סיווג
-

בחינות הסיווג בפיזיקה :בוגרי  5יח"ל בבגרות שקיבלו ציון  70ומעלה או מי שעבר את קורס
הסיווג במכינה בטכניון בציון  70לפחות פטורים מבחינת הסיווג.

-

בחינת הסיווג בכימיה :בוגרי  3יח"ל בבגרות שקיבלו ציון  70ומעלה או מי שעבר את הקורס
הסיווג במכינה בטכניון בציון  70לפחות פטורים מבחינת הסיווג.

בחינת הסיווג שיתקיימו:
כימיה
23.10.19
פיזיקה
23.1.20

הערה :התאריכים יכולים להשתנות .יש להתעדכן במועדי
בחינות הסיווג באתר  UGבלשונית הודעות.

איך ללמוד ולהצליח?
 .1להשקיע את המאמץ במטרה להבין את חומר הלימוד

!

 .2להבין את חומר הלימוד (לא רק איך פותרים תרגילים)

!!

 .3להבין את החומר (כי נבחנים גם על התיאוריה)

!!!

 .4להבין (כי זה חשוב לחיים המקצועיים שלכם)

!!!!

• נחמד וחיוני ללמוד יחד .במקביל צריך גם להתמודד לבד.
• הבעיה :עומס לימודים וחוסר זמן לעיכול החומר.
• איזונים....תכנון קדימה....אחריות....ניהול זמן....ריכוז ....רצינות....
• לא לעבוד !!!! (בטח לא בשנה ראשונה ומומלץ מאוד גם לא בשניה) חכו

לעבודה מקצועית (ותשאלו על מלגות ,מענקים ,הלוואות)... ,

•

חובה לצבור לפחות  27.0נקודות בשנה הראשונה  +לסיים אנגלית טכנית תוך  4סמסטרים +
ולהשלים את בחינות הסיווג !

•

מצב אקדמי תקין ☺ :ממוצע מצטבר  65ומעלה (מבוסס על הציון האחרון במקצוע)  +שיעור

הצלחות  0.66ומעלה (מבוסס על כל הניסיונות/בחינות).
מצב אקדמי לא תקין 
דיון  תכנית לימודים מחייבת
• במידה והסטודנט עומד בתוכנית מחייבת ( ☺ אבל ייתכן שיהיה צורך בעוד סמסטר
של תכנית מחייבת עד לחזרה למצב אקדמי תקין !!)

• במידה והסטודנט אינו עומד בתוכנית מחייבת דיון נוסף  הפסקת לימודים  
•

בחינות  ניתן לגשת במועד א' ו/או ב' .אין בטכניון מועד ג' !!!!
למועד מיוחד זכאים רק :מילואימניקים ,נשים שעוברות טיפולי פוריות ,בשמירת הריון ,או עקב
פטירה של קרוב מדרגה ראשונה בלבד ! ורק כאשר אירועים אלה מתנגשים במועד א' וגם ב'.

•

לימוד חוזר של מקצועות (לא אחרי כישלון אלא לשם שיפור ציון) עד שנה מהפעם הראשונה

סיורים במסגרת הקורסים השונים
(בתשלום סמלי עבור הסעות)

•

התנהגות לימודית
– לא להעתיק ,לא לשקר
– לא להשתמש בטלפונים או מדיה חברתית או טכנולוגיות אחרות במבחנים

•

לא להירשם למספר רב של נקודות ולהיכשל  .עדיף להפחית בנקודות ולהצליח ☺.

•

לפתוח דואר אלקטרוני  התקשורת שלנו אתכם

•

רצוי /מומלץ מאוד להיכנס לאתר המסלול sviva.technion.ac.il :ולדף פייסבוק של היחידה
להנדסת הסביבה ,מים וחקלאות.

•

חשוב מאוד שתבחרו נציג של מתחילי תש"ף לאס"ט

מילואים

• מועד מיוחד (אחריות המורה)
• עזרה מ"קידום סטודנטים" (אולמן )400
• צילומים
• חונכים
• וולת"ם (דיקן הסטודנטים)

תכנית לימודים לסמסטר חורף תש"ף
104003

חדו"א 1

5.0

104019

אלגברה לינארית מ'

4.5

124120

יסודות הכימיה

5.0

015904
134058

מבוא לאגרוביולוגיה
ביולוגיה ( 1קבוצה )20

3.0
3.0

114051

פיסיקה 1

2.5

סה"כ

20.0

מומלץ להיצמד לתוכנית הלימודים המומלצת !

רוב המקצועות בסמסטר ב' מחייבים מעבר של מקצועות סמסטר א' (שהם קורסי קדם)

תוכנית הלימודים בהנדסת הסביבה
מקצועות הליבה בשותפות עם הנדסה כימית והנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
כימיה אורגנית
מבוא להנדסה כימית,
ביוכימיה,

כימיה של הקרקע

כימיה של המים
ביולוגיה 1

מיקרוביולוגיה

יסודות הנדסת סביבה,

מכניקה יישומית

תהליכי הפרדה,

מכניקת זורמים

עקרונות הנדסת ראקטורים
תרמודינמיקה,

כלכלה הנדסית

תכנות,

שיטות נומריות

הידרוליקה,

הידרולוגיה הנדסית

תהליכי זרימה וזיהום בקרקע
זהום אוויר,

אקולוגיה למהנדסים

טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה
טיפול במים ושפכים,

תכן ,פרויקט

מקצועות בחירה  -תוכנית הלימודים בהנדסת הסביבה
דגש על קורסי הנדסה כימית
התמחות  - 3הנדסת תהליך
 054305תהליכי הפרדה 2
 054330מעבדת סימולציה
 054416תיכון אינטגרטיבי של תהליכים כימיים
 054315תרמודינמיקה ב' מתקדם
 054409עקרונות תכן ראקטורים

3.5
1.0
4.0
3.5
2.5

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל  -הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית  -היחידה להנדסת סביבה ,מים וחקלאות

סטודנט שרשום להנדסת הסביבה ומתכוון לעבור לתוכנית לימודים אחרת מתבקש
להודיע על כך למזכירות (קרן)

מעבר מסלול -אם מעבר המסלול לא יושלם בהצלחה בתום סמסטר ב' של
השנה הראשונה ללימודים יהיה על הסטודנט ללמוד לפי התוכנית של
המסלול להנדסת הסביבה .זה יהיה כרוך בהשלמות והדבקת תוכנית
הלימודים .אחרת ,לימודי הסטודנט במסלול להנדסת סביבה יופסקו.
נא לעדכן את המזכירות לגבי מצב המעבר בתום מועדי ב' בכל סמסטר.

קריטריונים למעבר לפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
 .1ע"ס סכם
רשאים לעבור עפ"י סכם מי שלמדו עד שני סמסטרים ,טרם החלו בלימודים בסמסטר
השלישי ,וקבלתם לטכניון לא הייתה ע"ס רקע אקדמי קודם .המעבר מותנה בסכם
המתאים למסלול המבוקש בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בזמן המעבר.
המעבר הסופי למסלול החדש מותנה בכך שהמצב האקדמי של הפונים ,בתום השלמת
החובות בסמסטר בו מתבצע המעבר יהיה "תקין" (ממוצע ציונים של  65או יותר ושיעור
הצלחות  66ומעלה) .אם המצב האקדמי יהיה "לא תקין" אחרי מועד א' ו/או מועד ב' –
ההעברה תבוטל.

קריטריונים למעבר לפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
 .2ע"ס ציונים
אחרי  2סמסטרים מעבר למסלולי להנדסה אזרחית* יהיה רק אחרי שהסטודנט יעבור את המקצועות
הר"מ בממוצע ציונים של לפחות  75ואחוז הצלחות תקין ( 66%ומעלה) ,וכאשר השלים לפחות 14
נקודות חדשות בסמסטר בממוצע (לא כולל ספורט ומקצועות הומניים) .את המקצועות ניתן ללמוד עד
פעמיים בכדי שיחשבו כחלק ממילוי דרישות המעבר.
נק'
שם המקצוע
מס' מקצוע
3.0
מידע גרפי הנדסי
014008
4.0
מבוא למכניקה הנדסית
014103
5.0
חדו"א 1
104003
5.0
חדו"א 2
104004
4.5
אלגברה לינארית מ'
104019
2.5
פיסיקה 1
114051
3.0
כימיה כללית
125001
4.0
מבוא למחשב  -שפת C
234112
 31.0נק'
סה"כ
את הבקשה יש להגיש באולמן – עפ"י המועדים המפורסמים על ידם.
* המעבר הוא למסלול הנדסה אזרחית כללית ,מעבר למסלולים אחרים בפקולטה יתבצע אחרי הקבלה
לפקולטה בהתאם לדרישות המעבר אליהם.

ראש המסלול להנדסת סביבה
פרופ"ח יוחאי כרמל
טל'  ,04-8292609דואר אלקטרוני yohay@tx.technion.ac.il

רכזת לימודי הסמכה
גב' קרן קובלר
טל'  04-8292623פקס'  04-8228898דואר אלקטרוניkovlerk@technion.ac.il :

אתר סביבה
sviva.technion.ac.il

פייסבוק של היחידה
הנדסת סביבה מים וחקלאות בטכניון

אינסטגרם של היחידה
Enviro.technion

