
 

 

 

אוגדן הטיפים 

 הגדול
 

 

לסטודנט בפקולטה להנדסה 

 באוניברסיטת תל אביב

 
 מסלול הנדסה ביו רפואית

 

 

 

 זלקראת שנה"ל תשע" מעודכנתמהדורה 

  



 

 סטודנט/ית יקר/ה!

 ברוכים הבאים לפקולטה להנדסה!

 כולם מרגישים כמוך.. –קצת בהלם? זה בסדר גמור 

הכניסה לחיים הסטודנטיאליים מלווה בקשיים שבנובעים מהשינוי החד באורח החיים, 

 כמות החומר העצומה שיש לעכל, ריבוי המשימות וקושי בתעדוף. 

מטרת חוברת זו הינה לאגד טיפים ועצות )בתחומי מקורות החוץ, הרגלי הלמידה, 

יתופי, מרוכז ומסודר שיעורי הבית, התנהגות כללית ועוד..( כך שהיא מהווה כלי ש

 לניהול ושימור הידע בתחומים אלו.

תוכן חוברת זו נכתב על ידי סטודנטים שבחרו במסלול הלימודים שלך ומבוסס על 

 ניסיונם האישי כי אין חכם כבעל ניסיון..

 

 כמה המלצות לפני שאתם מתחילים לקרוא:

ם בשנים הראשונות לתואר קיימים הרבה קורסים במסלול שלך שחופפי -

מומלץ לקרוא גם את האוגדנים של מסלולים למסלולים אחרים בפקולטה. 

 , יתכן כי תהינה שם עוד עצות מועילות..אלה

זה יספק  –כדאי גם לקרוא את החלק הראשון )הערות כלליות( בכל האוגדנים  -

 לך ראייה יותר רחבה על תפיסת הלימודים.

עשו לכם  –מספיק לקרוא את החוברת הזו לפני תחילת כל סמסטר זה לא  -

, כשאתם לקרוא אותה מחדש שבוע לאחר תחילת הסמסטרתזכורת 

 יודעים טיפה יותר מה קורה מימינכם ומשמאלכם..

אכן כל העצות מבוססות על ניסיון, אבל  –לא מדובר "בדברי אלוהים חיים"  -

בסופו של יום כל בן אדם לומד אחרת, מעכל אחרת, מסגל הרגלי למידה 

 את/ה יודע/ת הכי טוב מה מתאים לך. –וסדרי עדיפויות שונים 

להיות  יםאותו ויכול ושכתב יםמצוינים פרטי הקשר של הסטודנטהאוגדן בסוף  -

 ר/ הבהרות במידת הצורך.לעז

 מומלץ להתעדכן ולהתייעץ באתר ועד הנדסה.  -

 

של אוגדן הטיפים הגדול. נשמח לשמוע עצות/ טענות/  השנייהזוהי המהדורה 

 הערות/ הארות/ תוספות כדי לשפר את המהדורות הבאות )למייל: 

Keren.sobol@gmail.com)  

 מך.תודות רבות נתונות לכל מי שלקח חלק בכתיבת המס

 מקווים שתשכילו ממנו, תהנו מהתואר ותצליחו!

 ועד הנדסה

 אוניברסיטת תל אביב. –הפקולטה להנדסה 

 



 

 

i.  הערות כלליות –חלק ראשון 

 ללמוד מדע ולהישאר בנאדם: -הנדסה ביו רפואית

מזל טוב על הצטרפות למשפחה האיכותית של תלמידי הנדסה ביו רפואית. כמו שבטח 

שמתם לב סביבכם, יש הרבה יותר סטודנטים להנדסת חשמל, מכונות, וכו', מאשר 

סטודנטים להנדסה ביו רפואית, מה שהופך אתכם לקבוצה מיוחדת עם הזדמנות להכיר 

אתם תבלו את ארבע השנים אז שווה לנצל את זה.  -ולהתגבש כבר מההתחלה

הקרובות עם אותם אנשים, תלמדו איתם, תכתבו איתם עבודות ותסמכו עליהם שיעזרו 

 לכם מתי שצריך, ולכן שווה להשקיע בגיבוש חברתי ולהכיר את האנשים שסביבכם. 

מה זה  -טוב, אז בואו נענה על השאלה הכי בוערת שיש לרובכם )אולי אפילו לכולכם(

יו רפואי?", "מה עושה מהנדס ביו רפואי?". נחלק את התשובה לשני בעצם "מהנדס ב

 חלקים. 

תחילה, נגיד לכם שלא משנה מה נגיד לכם )ומה כבר קראתם, בדקתם, שמעתם( 

אתם עדיין לא תבינו בדיוק מה זה מהנדס ביו רפואי. אל דאגה! זה מצב תקין, וכנראה 

מהנדס ביו רפואי רק בתחילת  שרק בהמשך הלימודים )אני ממש התחלתי להבין מהו

שנה שלישית( אתם תתחילו באמת להפנים את העולם הרחב והעשיר שהוא הנדסה 

 ביו רפואית. 

בחלק השני של התשובה, נסביר בצורה קצת יותר קונקרטית שמהנדס ביו רפואי הוא 

הכולל גם  רפואית פואה, בתחום של מכשור וטכנולוגיההשילוב בין הנדסה, ביולוגיה ור

הנדסת רקמות ותאים, חומרים לשימוש רפואי ושחרור מבוקר של תרופות מתוך 

. אם תרצו, תוכלו להנדס תאי גזע, או לבנות מכשיר אק"ג חדש, התקנים הנדסיים

לתכנן כסא שימנע פגיעות בגב או לבנות מכשיר שקורא את גלי המוח בצורה לא 

אכותי או בינתיים לכל , או שאולי תהיו אתם אלה שיבנו את הלבלב המלפולשנית

. כל דבר הפחות תיצרו התקן מושתל שמשחרר תרופות לאורך זמן באופן עצמי וקבוע

 תמציאו אותו בעצמכם! -שיעניין אתכם קיים ונגיש לכם, ואם הוא לא קיים

עקב האופי המגוון של התואר, צריך  -עכשיו לתכלס של לימודי הנדסה ביו רפואית

אין גישה אחת שתתאים לכל הקורסים בתואר.  -לדעת איך ללמוד בכמה צורות שונות

שנים  -כיתתי כמה שיותר מוקדם ולשתף חומרים ביניכם GOOGLE DRIVEמומלץ לפתוח 

מעליכם כבר אספו חומר רב אשר בטח ימצא את דרכו אליכם ויחסוך לכם חיפוש 

תרגילים או סיכומי הרצאות משנים קודמות. אם כבר יש לכם סיכומים ישנים, פתרונות ל

 מומלץ להדפיס אותם מראש ככה שאפשר לרשום הערות על הדפים במהלך ההרצאה.

מצריכים תרגול רב של החומר, ומעבר על מספר רב  -קורסים מתמטיים ופיזיקליים

ממליצים שאפילו אם  חנים. אנחנובביותר של תרגילים בכדי להבטיח הצלחה במ

השגתם את התשובות לתרגילים עוד לפני הגשתם )למשל חומר משנים קודמות שאתם 

(, עדייו תעשו מקסימום מאמצים לפתור את התרגילים בכוחות בדרייבמשתפים 

עצמכם, שלא תמצאו את עצמכם דקה לפני המבחן מנסים להבין תרגילים של השבוע 

מתבססים על שינון החומר, ומומלץ לפתור כמה הראשון בקורס. הקורסים האלו לא 

 ולהבין את דרך הפתרון והפיתוח. – נים מחוברת המבחנים לקראת המבחןשיותר מבח



 

מתבססים בעיקר על הבנת החומר הנלמד, יחד עם תרגולו. בשונה  -כימיה וביולוגיה

קליים, אם תרחיבו קצת בתשובות שלכם )במידה ואתם ימהקורסים המתמטיים והפיז

 –הרעיון בעיקר  – תולא ממש יודעים את התשובה( יש סיכוי שתרוויחו עוד כמה נקוד

 להבין עקרונות.

השינון. כן, אין מה לעשות, תצטרכו לשבת  -פה נכנסת שיטת למידה חדשה -פיזיולוגיה

יחד עם חברים ולשנן את שרירי הגוף, את האיברים השונים וכלי הדם שמזינים אותם, 

רבים. קחו בחשבון שהמרצה בטח ישאל בדיוק על הדבר הקטן ההוא  ועוד פריטי מידע

שאמרתם לעצמכם שהוא בטח לא ישאל, אז תתארגנו כבר בתחילת הסמסטר ואל 

תזניחו את הקורסים האלו! למרות שמטלות הבית לא קשות, שווה להשקיע כמה שעות 

זה לא  -זכרובשבוע ולהתחיל את תהליך השינון עוד לפני הלמידה הסופית למבחן. ת

 קורס כמו מה שהתרגלתם עד עכשיו.

ככלל, במעבדה משקיעים כמות זמן לא פרופורציונלית למספר הנקודות  -מעבדות

שהיא מזכה אתכם בתואר. המצב לא חדש, כולנו עברנו את תחושת המרמור הקשה 

 -על השקעת זמן רב מאוד בקורס שכמעט לא שווה נקודות, אבל תלמדו מניסיון עבר

ווה את זה! אתם אמנם לא מרוויחים הרבה נקודות, אבל הידע והניסיון המעשי זה ש

שאתם צוברים הוא יקר מפז, ובנוסף אם עושים את זה כמו שצריך המעבדות עצמן 

מאוד מהנות )וכן, יצא לכם לשחק עם חנקן נוזלי ולבנות מעגל חשמלי שעושה אורות 

 מהבהבים...(!

לא לחשוש! גם למי שאין  -לומר בנושאים אלו הואהדבר העיקרי שיש  -ב ותכנותאמטל

שום רקע בתכנות, אתם תלמדו את מה שאתם צריכים לדעת כדי לבצע את המטלות 

שידרשו מכם, ומה שלא נלמד בצורה מובהקת קל מאוד ללמוד ולגלות בעזרת גוגל 

וקצת ניסוי וטעיה. אלו נושאים קצת מלחיצים, אבל ברגע שמתרגלים אליהם מגלים 

 ם כלים נהדרים שנותנים המון.שה

את אלו תפגשו רק בשנים המאוחרות יותר  -קורסים מתקדמים בהנדסה ביו רפואית

בתואר, אבל פה הכיף באמת מתחיל. מכיוון שהקורסים האלו מאוד מגוונים, אין שיטת 

לימוד אחת שתתאים לכולם. הקו המנחה הוא להתעניין בהרצאות ובתרגולים, להקשיב 

נסות להבין את ההיגיון והעקרונות שעומדים מאחורי שהדברים שמלמדים ולהשתתף ול

 את רשימת הקורסים תוכלו למצוא בידיעון הפקולטה באתר האוניברסיטה.אתכם. 

באופן כללי, לרוב אין סיבה ממשית לקחת ספרים מספרות זולה,  -בנוגע לספרים

רים ממוחשבים. שווה איכותי עם סיכומים ולפעמים גם ספ דרייבבמיוחד אם יש לכם 

לשים לב בימים הראשונים של הסמסטר אם נראה שיש ספר שהוא מומלץ במיוחד, ואז 

כן שווה לשקול לקחת אותו למשך הסמסטר. בכל מקרה, אין הרבה טעם בקניית 

 מלבד אלה שכנראה ימשיכו אתכם הלאה )סיכומי מתמטיקה / פיזיולוגיה(ספרים. 

, כמו שנים מעליכם, תתקלו כנראה שגם אתם -התנהלות מול סגל האוניברסיטה

יות שאתם מרגישים שהן לא תקינות/ הוגנות/ הגיוניות. אנחנו ממליצים לכם אצבסיטו

כבר בתחילת הלימודים, ולאחד את כל הפניות שלכם נציגים לוועד הנדסה לבחור 

ם עם נציגים של שנים מעליכם בנוגע לצורת פעולה. תזכרו שאת התייעצותדרכם, תוך 

עכשיו אנשים מבוגרים, והפנייה שלכם לסגל הקורסים ולסגל האוניברסיטה צריכה 

, מכבדת, ובעיקר לא טורדנית. אם כל סטודנט יישלח למרצה בצורה מכובדתלהיעשות 

מייל על כל דבר קטן שמעצבן אותו, הוא לא יוכל להשיב לכולם, יתעצבן, ובסוף יש 

שובים לכם. לכן, תעשו את הפניות שלכם סיכוי שלא תקבלו מענה לנושאים שבאמת ח



 

בצורה מסודרת, דרך מכתב מאושר ע"י רוב תלמידי הכיתה, ודרך נציג שיוכל לדבר 

יש דברים שלעולם לא ישתנו, אבל יש  -בשם כולם. אל תהססו לנסות לשנות דברים

לכם )למשל דברים שבהם באמת תוכלו להשיג את הדברים שיענו על הצרכים ש

 כן, זה אפשרי!(. -ואפילו מרצה ומתרגל תאריך למבחן לקורס,להחליף כיתה 

המזכירה  ורד דבוריואם כבר מדברים על התנהלות מול האוניברסיטה, תכירו את 

ורד היא מזכירת  -שלכם בהנדסה ביו רפואית. מדובר במלאך בצורה של אדם

 -אישייםהסטודנטים ובעצם בכל דבר היא פה כדי לעזור לכם. בין אם מדובר במקרים 

למשל בניית מערכת במידה ויש צורך בקורסים חוזרים, ובין אם מדובר במקרים 

למשל בניית לוח המבחנים בשיתוף הסטודנטים. אל תהססו לפנות אליה,  -כיתתיים

היא תמיד תדע איך לעזור לכם. ורד יושבת במתחם מזכירות הסטודנטים, קומת 

 הכניסה בבניין וולפסון.

לא פעם, יצא לי לשבת בהרצאה ולחשוב לעצמי "אני לא מבינה  -"רק אני לא מבין"

מילה ממה שהמרצה הזה אומר. אוי לא! כל שאר הכיתה מרותקת לכל מילה שיוצאת 

לו מהפה. כנראה שרק אני אכשל במבחן". אז זהו, שלא. מסתבר שכל מי שיושב 

לכם מיד.  סביבכם גם לא ממש מבין מה קורה, לכן אל תילחצו אם דברים לא ברורים

אל תתביישו, כי כנראה שגם הרבה תלמידים אחרים  אם יש לכם שאלות, תשאלו!

סביבכם לא ממש הבינו על מה המרצה מדבר. תתרכזו בשיעורים ואל תתנו לעצמכם 

להיסחף למשחקים בסמארטפונים. זה אמנם מאוד מפתה, אבל חבל על הזמן שבו 

תם לא מבינים על מה המרצה אתם נמצאים בהרצאה ולא מקשיבים )אפילו אם א

 מדבר, בסוף הכל שוקע(. 

בתקופות המבחנים הראשונות בתואר, אתם תגלו שלכל אחד יש  -איך ללמוד למבחנים

את הצורה שבה הוא אוהב ללמוד. תהיו פתוחים לצורות למידה שונות, ותאפשרו 

 לעצמכם ללמוד ולהסתגל ולגלות איך לכם נוח ללמוד. לא כולם אוהבים ללמוד

בקבוצות, יש כאלה שיותר נוח להם בספריה, ויש כאלה שדווקא בבית קפה מוצאים 

את השקט הנפשי. הכי חשוב לא להגיע מקובעים, הלימודים באוניברסיטה מאוד שונים 

 מהלימודים בתיכון וכדאי להכיר מחדש את צורת הלמידה שמתאימה לכם.

תואר עמוס וקשה )לא נשקר לא לדאוג! זה  -לסיכום, הדבר הכי חשוב לזכור הוא

לכם(, אבל מאוד מעניין ושווה את ההשקעה והעבודה הקשה, כי המקצוע בסוף הוא 

הדבר הכי מדליק שיש. תתמכו אחד בשני, תשמרו על אחדות ותארגנו פעילויות כיפיות 

 ביחד, ואתם תראו שהגעתם למקום הנכון!

 ועוד כמה קטנות...

א קל אבל קחו הכל בפרופורציות הנכונות # נשמו עמוק, אמנם התואר שבחרתם ל

 והכל יהיה בסדר!

# אל תזניחו! נכון שאחרי יום קשה הכי כיף לזרוק את התיק על הרצפה וללכת לישון 

או סתם להתבטל, אבל מומלץ שתסדרו את השבוע כך שתצליחו לעמוד במטלות 

 שלכם ותשאירו גם זמן להנאות.

דוד חברתי ואומללות, תמצאו זמן גם לחברים # ובנימה זו, תואר בהנדסה לא גורר בי

ולפעילויות שמשמחות אתכם, אחרי הכל יש לכם ארבע שנים והדבר האחרון שתרצו 

 זה להעביר אותן בדיכאון.



 

כבר במהלך הסמסטר תבדקו איך נוח לכם להכין את שיעורי  -# סגלו הרגלי למידה

או בלילה וכו'. ככל שתבינו  בבוקר ,עם חברים או לבד ,הבית וללמוד, בבית או בספריה

 יותר מוקדם איך הכי טוב לכם ללמוד יהיה לכם קל יותר בתקופת המבחנים.

הנדסה, באוניברסיטה יש מבחר ספריות, אם בא -# אל תנעלו על ספריית מדוייקים

לכם לשנות אווירה או לנסות מקום אחר אין סיבה שלא תכירו עוד מקומות. אני אישית 

ובימים שמזג האוויר נעים הכי נחמד  או רפואה מדעי החברה ממליצה על ספריית

בתקווה שעד שנה הבאה  (;למצוא איזו חלקת דשא מבודדת וללמוד בחיק הטבע 

 הספרייה שלנו גם היא תעבור שיפוץ )וועד הנדסה פועל לזה(

תקבלו פתרונות של השנים הקודמות לחלק משיעורי הבית, כמובן שכדאי  -# רפרנסים

הבין את דרכי הפתרון אבל אל תהפכו את זה להרגל העתקת שיעורים, חבל להעזר ול

 להגיע לסוף הסמסטר בלי לדעת את החומר והדרך הטובה ביותר היא לתרגל.

  



 

ii.  הערות קונקרטיות –חלק שני 

 שנה א'

 סמסטר א':

 ב': 1חדו"א

עברו למתכונת חדשה, אותו החומר אבל  # בשנים האחרונות הקורסים שדו"א וחדו"א

 מפוצל בצורה קצת שונה, ואם לומר את האמת גם קצת יותר הגיונית.

לומדים הרבה משפטים והוכחות, אם תיפלו  טכני, שהואקורס אי אפשר להגיד על ה# 

כדאי לעקוב בשיעורים  הוא אפילו יגיד לכם איזה הוכחות ללמוד לבחינה. -על סגל טוב

חר הדוגמאות ולפתור את כל שיעורי הבית. בנוסף לפני המבחן כדאי ובתרגולים א

חשף לכמה שיותר דוגמאות שונות לשאלות. ילפתור כמה שיותר מבחנים על מנת לה

 בסופו של דבר המספרים יהיו שונים אך הטכניקה זהה.

# בתחילת הסמסטר הסגל מעלה מבחני עבר של הפקולטה להנדסה, כמובן של 

התוכנית החדשה אך גם מבחנים שדו"א וחדו"א ישנים )שימו לב לתרגילים הרלוונטים 

של הסמסטר  2שייך לחדו"א  -למשל כל התרגילים בשני משתנים -לחומר שלמדתם

שב )פרופ' יעקב יעקובוב( הבא(. כמו כן, ממליצה מאוד לתרגל מבחנים של מדעי המח

 כי הם מאוד דומים למבחנים שלנו וגם הם במסגרת התוכנית כמו שלנו.

מוצלח מאוד בהסבר הטכניקה הבסיסית, הרמה לא זהה לרמה הנדרשת  Gool# אתר 

 לבחינה. אך למי שמתקשה בהבנת הטכניקה מומלץ!

 .youtube# הרצאות של ד"ר אביב צנזור מהטכניון ב

 ית:אלגברה לינאר

 מסביר את החומר בצורה ברורה. -של פרופ' דוד צילג youtube# הרצאות ב

 של המתרגלת ד"ר עליזה מלק. youtube# הרצאות ב

# בכל מקרה כדאי לשים לב על מה המרצה שלכם שם יותר דגש. יתכן מצב בו 

למדתם את הטכניקה ברמה מאוד גבוהה ובמבחן דווקא תדרשו להוכיח משפטים מה 

 בנה עמוקה יותר של החומר התיאורטי.שמצריך ה

בשונה מאוניברסיטאות אחרות, אצלנו בשנים האחרונות שמים יותר דגש על הבנה # 

של החומר והמשפטים מאשר טכניקה. מה שהופך את הקורס לקשה מאוד עבור הרבה 

סטודנטים, וכן סביר להניח שתפגשו בסטודנטים בשנים מתקדמות ממכם שיעשו 

להפך, תמצאו בזה יתרון לשאול ולהתייעץ לגבי  -. אל תיבהלו מזהאיתכם את הקורס

 צורת למידה למבחנים והכנת שיעורי בית.

 פייתון: -תכנות

יופי! קורס אחד יהיה לכם הרבה יותר קל. אם לא, לא קרה  -# אם כבר למדתם תכנות

שום אסון כל עוד לא תוותרו לעצמכם. תמשיכו לעקוב אחר ההרצאות והתרגולים 

תזכרו  -הדבר יועיל בהטמעת החומר -פתור את שיעורי הבית עם כמה שפחות עזרהול

 שאי אפשר ללמוד את שפה רק בשבוע שלפני המבחן.



 

# פייתון נחשבת ממש שפה קלילה שקל ללמוד אפילו לבד, אז אם פה יש לכם 

הרצאות עם סגל מעולה )וכן הסגל של פייתון הוא צוות תותח של מרצים ומתרגלים, 

זכיתם. קחו את הקורס ברצינות, תשקיעו בעבודות  –מסודר וכיף ללמוד ככה(  ממש

בית, בסופו של דבר זה חלק מהציון הסופי שלכם, ושווה להשקיע במידה ולא הולך 

 הכי טוב במבחן.

 -מתבצע מן הסתם ללא מחשב, אלא במחברת הבחינה בלבד. לכן # המבחן בפייתון

ממליצה מאמצע הסמסטר כבר להתחיל לכתוב תוכניות קצת בכתב יד לפני שאתם 

מריצים במחשב, ככה תוכלו גם לבדוק איפה אתם חלשים יותר ומה אתם שוכחים 

 ולהרגיל את עצמכם לכתוב קוד בכתב יד כבר לפני הבחינה.

 רפואית:-וכימיה להנדסה בי

  # סוף סוף קצת נחת ממתמטיקה, תהנו מהשינוי המרענן 

# אם זכיתם ללמוד עם המרצה ד"ר פבל ליידרמן, יועלו לכם סיכומים של השיעור 

. מומלץ להדפיס אותם ורק להוסיף עליהם הערות בשיעור. כך לא תהיו moodleל

תרמו להבנה עמוקה ים להקשיב להסברים בשיעור אשר ייעסוקים בלהעתיק ותהיו פנו

 יותר של החומר.

לפעמים שאלות אל תוותרו כי המקצוע "יחסית קל",  -# עשו את שיעורי הבית בכימיה

 משיעורי הבית יופיעו במבחן בשינוי פרטים קלים.

# לפני המבחן פתרו מבחנים שנכתבו ע"י המרצה שהעביר לכם את הקורס, כל מרצה 

והמבחנים שלו ישקפו את המבחן שיהיה לכם בוחר להעביר את ההרצאות בצורה שונה 

פבל משחזר המון  -ואיך לומר את זה בצורה הכי ברורה שיש בצורה הטובה ביותר.

 שאלות מבחינות קודמות)!(.

  סמסטר ב':

 :1פיזיקה 

שעות  #5-6 שימו לב אם ההרצאות מועילות לכם. במידה ולא חבל להתעקש על 

 מועילה יותר/ מנוחה בין השיעורים.שבועיות בכיתה שתוכלו לנצל בלמידה 

# הרצאות חלופיות מוצלחות הן ההרצאות של פרופ' צבי ויזנטל אשר קיימות באתר 

 .youtubeהוידאו של הקורס וההרצאות של פרופ' שלמה דדו מהטכניון ב

 #GOOL-  תחליף מצוין להרצאות, במקום או בנוסף. החומר מסודר שם לרוב לפי הסדר

כל מקרה כדאי ומומלץ מאוד! עושה סדר בהרבה פרטים קטנים הנלמד בכיתה, וב

 שבכיתה רצים עליהם.

תוכלו להשאיל מהספריה או מספרות  -של האוניברסיטה הפתוחה #1 ספרי פיזיקה 

 זולה.

# שימו לב שאם בחרתם להפסיק להגיע לכיתה כדאי למצוא תחליף להשלמת החומר 

 על מנת שלא תישארו מאחור!

והפקולטה לא מסתירה את העובדה שהוא גם קורס מסנן. יחד עם  # הקורס לא קל,

זאת, לא כדאי להתייאש מההתחלה.. תשקיעו בתרגילי הבית, תתעקשו על החומר עד 



 

שתבינו אותו טוב. כדאי להשתמש בכל הכלים שרשומים פה, וגם בשעת הקבלה עם 

ותר מוטיבציה המתרגל ו/או המרצה. ממליצה מאוד גם ללמוד למבחן בקבוצה, נותן י

 כשמבינים שכולם באותה הסירה.

 מבוא להסתברות:

# הקורס מעט בעייתי מכיוון שההבדל בין הרמה הנלמדת בכיתה ונדרשת בשיעורי 

הבית נמוכה באופן משמעותי מרמת המבחן. עדיין חשוב לעקוב אחרי התרגולים כדי 

בעזרת תרגול שאלות להבין את הטכניקה הבסיסית. את השיפורים תעשו לפני המבחן 

 ממבחנים משנים קודמות.

 google# גם אם לא תלמדו אצל המתרגל דודו לגזיאל השתמשו באתר שלו )כתבו ב

דודו לגזיאל( שם תמצאו חוברת "רשימות מתרגל" שמכילה הסברים על החומר והרבה 

 דוגמאות לשאלות.

ומר הנלמד והן ן בחה# שימו לב כי אמור להתקיים שינוי במהות הקורס בשנה זו, 

 מבחינת המרצה שהעבירה אותו.

 :ב'2 חדו"א

טכני, למרות זאת הוא דורש יותר ונראה למעשה  ב'1 "אחדו# הקורס מוצג כהמשך של 

רוב המשפטים  הבנה תיאורטית של החומר ובנוסף במבחן תדרשו להוכיח משפטים.

משתנים, אז שווה  3או  2חוזרים על עצמם בקורס זה, אך כרגע תפגשו בתרגילים 

 לעקוב.

 # כמובן, שיעורי בית ותרגול מבחנים לפני הבחינה.

 .youtube# הרצאות של ד"ר אביב צנזור ב

 פרנציאליות רגילותימשוואות ד – מד"ר

המערבות  משוואותפרנציאליות, כלומר יהקורס מתמקד במציאת פתרון למשוואת ד# 

 נגזרות של המשתנים.

# הקורס טכני, עיקר הקושי הוא לזהות את סוג המד"ר אותו אתם נדרשים לפתור, 

 תרגלו הרבה ותהיו בסדר 

 אתר הוידאו. /של פרופ' דניאל הרשקוביץ' youtube# הרצאות ב

 :# אתר הטכניון בו תוכלו למצוא הסברים

//technion.ac.il/~diklao/104131_ode.shtmlhttp: 

 # אתר חיזוקית.

 ביולוגיה של התא:

# שיעור עם המון מלל, מומלץ לקחת את סיכומים מהשנים הקודמות ולהוסיף הערות 

 בשיעור.

# השיעורים מעניינים ומוסיפים גוון שונה לתואר אך לרוב מאוד ארוכים ולכן כדאי 

 להבין עקרונות. – ים למרות הקושילנסות להשאר מרוכזלהתעניין ו

http://technion.ac.il/~diklao/104131_ode.shtml


 

 מעבדה בפיזיקה:

להשקיע . לא הייתי ממליצה נק' בתואר #2 הקורס לוקח הרבה זמן אך שווה בסך הכל 

עם זאת, תקדישו את הזמן שמספיק כדי  בו יותר מדי זמן למרות שהדרישות בו גבוהות.

לייצר דו"ח טוב. הדרך הטובה לעשות את זה הוא לסדר לו"ז שמתאים לכם ולחבר 

 שלכם למעבדה ולנסות לתפור את הדו"חות בשעות חלון או אחרי הלימודים.

דו"חות שחבריכם בואפילו  דו"חות משנים קודמותב, ואפילו מומלץ, להעזר# ניתן 

וניתוח  שלכם מהלך הניסוי. שימו לב שיתכן שבועות שלפניכםלכיתה הגישו בש

לא כדאי אינם בהכרח דומים לתוצאות או למהלך הניסוי שלהם. בגדול,  תוצאותיו

על מנת שלא דו"חות שהוגשו בעבר, להגיש דו"חות זהים או מאוד דומים ל

 .= סילוק  מהתואר יאשימו אתכם בהעתקה

 

 

  



 

 שנה ב'

 סמסטר א':

 חומר עזר מומלץ: –תרמודינמיקה 

  "Van Wylen – fundamentals of Thermodynamics"ספר:  .א

 (" של הנדסת מכונות1רמודינמיקה )חוברות מבחנים של "ת .ב

 המון סבלנות  .ג

 –מבוא למערכות ומעגלים חשמליים 

מומלץ להבין לעומק את ההוכחות שמיכאל מוכיח בשיעורים ולא להתבסס רק על 

וכן המבחן הולך להיות קשה  – עלולה להופיע שאלות הוכחה במבחןהתרגולים, כי 

 מאוד.

 חומר עזר מומלץ:

 ". Linear control systems-Darren M. Dawsonספר: " .א

 חומר עזר מומלץ:  – 2פיזיקה 

 www.gool.co.ilאתר גול  .א

 www.talphysics.co.ilהאתר של טל וייס  .ב

  hizukit.co.ilאתר חיזוקית  .ג

  –( 1מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם )

ללמוד לפרטים את כל השקופיות בכל המצגות שמיקי מעביר בכיתה ו/או  .א

את ספר הקורס. חלק גדול מהשאלות במבחן מתבסס על תרשים או איור 

ספציפי שקיים בספר/ באחת השקופיות, לא בהכרח כאלה שמיקי עבר 

 עליהם בשיעור. 

באופן כללי חלק מהשאלות במבחן עוסקות בטפל ולא בעיקר, וכדאי  .ב

 ת לרזולוציות מאוד נמוכות בזמן הלמידה. לרד

לאלו שמתקשים בשינון חומר, שווה לנסות להתחיל לקרוא סיכומים ולשנן  .ג

 לאורך כל הסמסטר.

חומר עזר מומלץ: סיכומים של יניב כץ, סיכומים של סילבי, ספר הקורס 

"Principle of anatomy and physiology" – .מעולה 

 

 -נומריתאנליזה 

קורס מתמטי המתמקד בתורת הקירובים למשוואות. הקורס עבר שינוי בשנה האחרונה 

והועלתה רמתו. יש לשים לב לפיתוחים בכיתה ולהבין את העקרונות. הקורס מתבסס 

בעיקר על לינארית ושדו''א אך רק בתיאוריה. לבסוף נשארים עם נוסחאות שיש לדעת 

 של אלזה פרחי ודליה פישלוב. אנליזה נומרית  –לעבוד איתם. ספר מומלץ 

 

   -הרמונית אנליזה 

 טורי פורייה.  –מתמטי המתמקד בפיתוח טורים בדידים לפונ' רציפות  קורס 

מערבב המון ידע מתמטי מתקדם ומעניין. אולם אל תבהלו אם תמצאו עצמכם 

http://www.gool.co.il/
http://www.talphysics.co.il/
http://hizukit.co.il/


 

 מבולבלים. לבסוף נשארים עם נוסחאות ושיטות פיתוח שיש להבין וליישם. 

 בר בשנה האחרונה מעט העלאה ברמתו.המבחנים כמעט וזהים. גם קורס זה עכלל 

 ספר עזר: טורי פוריה בהוצאת הטכניון.

 

 -פונקציות מרוכבות

קורס העוסק בניתוח פונקציות עם מספרים  –האח התאום והידידותי של שדו''א 

 /מרוכבים. קורס חמוד ולא קשה מידי. ניתן להסתמך על הרצאות משנים קודמות

 בכיתה וחוברות המבחנים. 

 

 ** כאמור בכלל מקצועות המתמטיקה דרוש תרגול! 

 סמסטר ב'

 חומר עזר מומלץ:  – מבוא לעיבוד אותות

 הרצאות מוקלטות של המרצה אריה ירדאור.  .א

 Schaums Signals And Systems” ,“Oppenheim - Signals And“ספרים:  .ב

Systems” . 

 חוברת מבחנים של הקורס "מבוא לניתוח אותות" של הנדסת חשמל.  .ג

 חומר עזר מומלץ:  –אלקטרוניקה בסיסית 

 ,Sedra, A.S. and K. C. Smith. Microelectronic circuits. (5th ed.)"ספר:  .א

Oxford University". 

 חוברת מבחנים של הקורס "אלקטרוניקה בסיסית" של הנדסת מכונות.  .ב

 (. 1ע"ע מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם ) –( 2זיולוגיות בגוף האדם )מערכות פי

  -פרנציאליות חלקיות ימשוואות ד –מד"ח 

המשך לאותו קורס טכני )מד"ר( משנה שעברה. מתעסק בפתרון של משוואות 

המערבות נגזרות לפי כמה משתנים. קורס טכני מאוד, יש הרצאה באתר. ניתן 

 ם קודמות וההרצאות בלבד. להסתמך על סיכומים משני

 חומר עזר מומלץ: – מכניקת הזורמים

", fluid Mechanics" ,"Introduction of fluid mechanicsספרים: " .א

"fundamentals of fluid mechanics". 

 (" של הנדסת מכונות. 1חוברת מבחנים של הקורס "מכניקת הזורמים ) .ב

שלאחרונה התחלפו. נשמח לקבל קורס לא פשוט עם מרצים  –מכניקת המוצקים 

 טיפים אודות קורס זה לקראת המהדורה הבאה.

 - ביולוגיות במערכות בקרה

 בידע שימוש דורש לא הקורס. הבקרה ותורת ביולוגיות מערכות /לבעיות מודלים פיתוח

 תכנות פרויקט ניתן הקורס במהלך, כן כמו. ותרגולים הרצאה נטו אלא, חיצוני

 -לקבל שתוכלו ביותר השימושי הדבר הוא אך, העולם סוף כמו נראה אשר במטלאב

  .בשבתון המקורי המרצה שכן מחליף מרצה ידי על הקורס מועבר השנה. ממנו תהנו



 

 שנה ג'

 סמסטר א'

 חומר עזר מומלץ: –שדות וגלים א"מ להנדסה ביו רפואית 

 . "Cheng-field and wave electromagnetic"ספר:  .א

 הקורס "שדות אלקטרומגנטיים" של הנדסת חשמל.חוברת מבחנים של  .ב

 חומר עזר מומלץ: – מעבר חום ומסה

 ".Incropera-Fundamentals of heat and mass transferספר: " .א

 חוברת מבחנים של הקורס "מעבר חום" של הנדסת מכונות. .ב

שווה לעבור ברפרוף על ההרצאות של דוד אלעד לקראת המבחן ולא  –ביו מכניקה 

 ס רק על התרגולים, כי לפעמים מכניס גם שאלות תיאורטיות. להתבס

שווה לשנן טוב את ההרצאות של מיטל לקראת המבחן ולא להתבסס  –ביו חומרים 

 רק על התרגולים, כי מכניסה גם הרבה שאלות תיאורטיות. 

 

 סמסטר ב'

 – שיטות חישוביות בהנדסה ביו רפואית

שיטות פתרון נומריות למד"ח בגיאומטריות  קורס מתקדם המשך למד"ח ונומרית. מקנה

 קורס טכני, נטו ללמוד הרצאות+תרגולים כי המבחנים חסויים. לא פשוטות. 

ישנם ספרי לימוד אך אין בהם צורך ממשי. טיפ: תתרגלו כתיבה מהירה וללא הפסקה 

 

 



 

 פרטי קשר של כותבי המסמך:

  נופר גרינשפן–nufarg@mail.tau.ac.il 

  גל שפון-  Galshpun@gmail.com  

  איילת הילמן– ayelethillman@gmail.com 

  רותי כספי–ruthie.caspi@gmail.com , 

0546969474 
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