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 סטודנט/ית יקר/ה!

 ברוכים הבאים לפקולטה להנדסה!

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

נובעים מהשינוי החד באורח החיים, כמות החומר ים הסטודנטיאליים מלווה בקשיים שהכניסה לחי

 העצומה שיש לעכל, ריבוי המשימות וקושי בתעדוף. 

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

ומים התנהגות כללית ועוד..( כך שהיא מהווה כלי שיתופי, מרוכז ומסודר לניהול ושימור הידע בתח

 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:

בשנים הראשונות לתואר קיימים הרבה קורסים במסלול שלך שחופפים למסלולים אחרים  -

ן כי תהינה שם עוד , יתכאת האוגדנים של מסלולים אלהמומלץ לקרוא גם בפקולטה. 

 עצות מועילות.

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

 יותר רחבה על תפיסת הלימודים.

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

, כשאתם יודעים טיפה יותר מה קורה מימינכם שבוע לאחר תחילת הסמסטראותה מחדש 

 ומשמאלכם..

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

את/ה  –בן אדם לומד אחרת, מעכל אחרת, מסגל הרגלי למידה וסדרי עדיפויות שונים 

 ך.יודע/ת הכי טוב מה מתאים ל

שימו לב כי ייתכנו שינויים משנה לשנה בתוכן הקורסים ובהעברתם לכן במידה והמרצה  -

 אומר דברים שונים ממה שכתוב כאן יש להסתמך רק עליו.

בסוף האוגדן מצוינים פרטי הקשר של הסטודנטים שכתבו אותו ויכולים להיות לעזר/  -

 הבהרות במידת הצורך.

 תר ועד הנדסה )חפשו אותנו(לעדכונים ושאלות מוזמנים להיכנס לא -

 נשמח לשמוע עצות/ טענות/ הערות/ הארות/ תוספות כדי לשפר את המהדורות הבאות )למייל:

Keren.sobol@gmail.com) 

 

 תודות רבות נתונות לכל מי שלקח חלק בכתיבת המסמך.

 הנו מהתואר ותצליחו!ימקווים שתשכילו ממנו, ת

 ועד הנדסה

 טת תל אביב.אוניברסי –הפקולטה להנדסה 

 

 



 

i.  הערות כלליות –חלק ראשון 

ים וכל סטודנט צריך יהלימודים אינטנסיב –השנה הראשונה ידועה בכלל מגמות ההנדסה כשנה קשה 

ו בכלל בוידאו )בקורסים למצוא את שיטת הלמידה המתאימה לו בין אם זה לבד בספרייה, בקבוצות א

 מצולמים(.

 מה עושים בהנדסה מכאנית ?

 מאופיינים בחלוקה לשנתיים הראשונות והשנתיים האחרונות.הלימודים 

בשנתיים הראשונות לומדים לא מעט מתמטיקה ופיסיקה ובנוסף מספר קורסים המשנים את נקודת 

 מבטנו ומרחיבים את הידע על איך האנרגיה בעולמנו עובדת.

אות באתר לאחר מכן, מתחילים קורסי ההתמחות, שם יש בחירה של מסלולים אותם ניתן לר

 תוכניות לימודים במגמות"-תואר ראשון-הפקולטה תחת "סטודנטים

מומלץ לפתוח דרופבוקס כיתתי / גוגל דרייב )לוודא שיש רק אחד כזה בין כל המנות!( כמה שיותר 

שנים מעליכם כבר אספו חומר רב אשר בטח ימצא את דרכו אליכם  -מוקדם ולשתף חומרים ביניכם

ונות לתרגילים או סיכומי הרצאות משנים קודמות. חשוב גם למיין את כל ויחסוך לכם חיפוש פתר

 הקבצים האלה... זה יחסוך לכם עשרות שעות של תסכול ובהייה במסך ובתרגילים...

אם כבר יש לכם סיכומים ישנים, מומלץ להדפיס אותם מראש ככה שאפשר לרשום הערות על הדפים 

 במהלך ההרצאה.

מצריכים תרגול רב של החומר, ומעבר על מספר רב ביותר של  -לייםקורסים מתמטיים ופיזיק

חנים. אנחנו ממליצים שאפילו אם השגתם את התשובות בתרגילים בכדי להבטיח הצלחה במ

לתרגילים עוד לפני הגשתם )למשל חומר משנים קודמות שאתם משתפים בדרופבוקס(, עדיין תעשו 

ת עצמכם, שלא תמצאו את עצמכם דקה לפני המבחן מקסימום מאמצים לפתור את התרגילים בכוחו

מנסים להבין תרגילים של השבוע הראשון בקורס. הקורסים האלו לא מתבססים על שינון החומר, 

 ומומלץ לפתור כמה שיותר מבחנים מחוברת המבחנים לקראת המבחן. 

משקל המעבדה  יש הרואים במעבדות "בזבוז זמן" מכיוון שההשקעה לעיתים גדולה לעומת -מעבדות

בנקודות זכות אך מנגד, יש מעבדות מעניינות מאוד שבאמת נותנות ביטוי לחומר הנלמד מה שמביא 

 לתחושת סיפוק.

לא לחשוש! גם למי שאין שום רקע  -הדבר העיקרי שיש לומר בנושאים אלו הוא -מטל"ב ותכנות

ידרשו מכם, ומה שלא בתכנות, אתם תלמדו את מה שאתם צריכים לדעת כדי לבצע את המטלות ש

יה. אלו נושאים קצת ינלמד בצורה מובהקת קל מאוד ללמוד ולגלות בעזרת גוגל וקצת ניסוי וטע

מלחיצים, אבל ברגע שמתרגלים אליהם מגלים שהם כלים נהדרים שנותנים המון כשהדגש למהלך 

 והצגת תוצאות. הלימודים הוא על המטל"ב, משתמשים בו ככלי עזר בכל שנה בקורסים שונים לניתוח

את אלו תפגשו רק בשנים המאוחרות יותר בתואר, אבל פה הכיף  -ד( -קורסים התמחות )שנים ג

באמת מתחיל. מכיוון שהקורסים האלו מאוד מגוונים, אין שיטת לימוד אחת שתתאים לכולם. הקו 

ן והעקרונות המנחה הוא להתעניין בהרצאות ובתרגולים, להקשיב ולהשתתף ולנסות להבין את ההיגיו

 שעומדים מאחורי שהדברים שמלמדים אתכם כי כשההיגיון מסתדר, אין צורך לשנן. 

באופן כללי, לרוב אין סיבה ממשית לקחת ספרים מספרות זולה, במיוחד אם יש לכם  -בנוגע לספרים

דרופבוקס איכותי עם סיכומים ולפעמים גם ספרים ממוחשבים. שווה 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 ספרים. 



 

יות שאתם צכנראה שגם אתם, כמו שנים מעליכם, תתקלו בסיטוא -התנהלות מול סגל האוניברסיטה

ים לכם לבחור נציגים לוועד הנדסה כבר מרגישים שהן לא תקינות/ הוגנות/ הגיוניות. אנחנו ממליצ

בתחילת הלימודים, ולאחד את כל הפניות שלכם דרכם, תוך התייעצות עם נציגים של שנים מעליכם 

בנוגע לצורת פעולה. תזכרו שאתם עכשיו אנשים מבוגרים, והפנייה שלכם לסגל הקורסים ולסגל 

ר לא טורדנית. אם כל סטודנט יישלח האוניברסיטה צריכה להיעשות בצורה מכובדת, מכבדת, ובעיק

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

תקבלו מענה לנושאים שבאמת חשובים לכם. לכן, תעשו את הפניות שלכם בצורה מסודרת, דרך 

בשם כולם. אל תהססו לנסות לשנות  מכתב מאושר ע"י רוב תלמידי הכיתה, ודרך נציג שיוכל לדבר

יש דברים שלעולם לא ישתנו, אבל יש דברים שבהם באמת תוכלו להשיג את הדברים שיענו  -דברים

על הצרכים שלכם )למשל להחליף כיתה לקורס, או תאריך למבחן ואם יש סיבה מאוד מוצדקת, מועד 

 כן, זה אפשרי!(. -מיוחד נוסף לבחינה

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

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 סביבכם גם לא ממש מבין מה קורה, לכן אל 

מיד. אם יש לכם שאלות, תשאלו! אל תתביישו, כי כנראה שגם  תילחצו אם דברים לא ברורים לכם

הרבה תלמידים אחרים 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 אתם 

 א מבינים על מה המרצה מדבר, בסוף הכל שוקע(. נמצאים בהרצאה ולא מקשיבים )אפילו אם אתם ל

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

שבה הוא אוהב ללמוד. תהיו פתוחים לצורות למידה שונות, ותאפשרו לעצמכם ללמוד ולהסתגל 

וצות, יש כאלה שיותר נוח להם בספריה, ויש ולגלות איך לכם נוח ללמוד. לא כולם אוהבים ללמוד בקב

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.

מוס וקשה )לא נשקר לכם(, אבל מאוד לא לדאוג! זה תואר ע -לסיכום, הדבר הכי חשוב לזכור הוא

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...

 אבל קחו הכל בפרופורציות הנכונות והכל יהיה בסדר!# נשמו עמוק, אמנם התואר שבחרתם לא קל 

# 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.

ברתי, תמצאו זמן גם לחברים ולפעילויות שמשמחות # ובנימה זו, תואר בהנדסה לא גורר בידוד ח

 אתכם, אחרי הכל יש לכם ארבע שנים והדבר האחרון שתרצו זה להעביר אותן בדיכאון.

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

ככל שתבינו יותר מוקדם איך הכי טוב לכם בבית או בספריה עם חברים או לבד בבוקר או בלילה וכו'. 

 ללמוד יהיה לכם קל יותר בתקופת המבחנים.

הנדסה, באוניברסיטה יש מבחר ספריות, אם מתחשק לכם לשנות -# אל תנעלו על ספריית מדוייקים

אווירה או לנסות מקום אחר אין סיבה שלא תכירו עוד מקומות. מומלצת ספריית מדעי החברה ובימים 

 (;וויר נעים הכי נחמד למצוא איזו חלקת דשא מבודדת וללמוד בחיק הטבע שמזג הא

עזר ולהבין את יכמובן שכדאי לה .פתרונות של השנים הקודמות לחלק משיעורי הבית # רפרנסים=

דרכי הפתרון אבל אל תהפכו את זה להרגל העתקת שיעורים, חבל להגיע לסוף הסמסטר בלי לדעת 



 

ותר היא לתרגל. שימו לב שאת הרפרנסים תקבלו מסטודנטים ותיקים את החומר והדרך הטובה בי

 לא מהסגל. –יותר 

#ככל, בתחילת כל קורס בדקו מה משקל שיעורי הבית, בוחן האמצע והבחינה הסופית )אם יש אז גם 

 משקל המעבדות והדו"חות שלהן( והשקיעו בהתאם.

  



 

ii.  הערות קונקרטיות –חלק שני 

 שנה א'

 סמסטר א':

 לינארית: אלגברה

חשוב שתדעו לרדת גם  –על אף שחשוב ללמוד את אלגברה לינארית ברמה התיאורטית  -

 לרמה הפרקטית של המבחן.

 המרצה האגדי של הטכניון. –של "צילג"  ביוטיוב כדאי לראות את ההרצאות -

 .תשקיעו בו בהתאם –נקודות זכות  6זה קורס ממש כבד בתואר!!  -

 המרצה וגם עם המתרגל. כדאי לבוא לשעות קבלה, גם עם  -

 

 :1 דו"אח

אחד הקורסים היותר עמוסים בפרטים. אין דף נוסחאות, ויש להכיר בעל פה זה  1דו"א ח -

 טענות, משפטים והוכחות.

זה משהו שיהיה קשה להשלים בזמן סמסטר. זה קורס  -מאותה סיבה לא כדאי לפתוח פער -

 שעות בשבוע והחומר מתקדם בקצב די מהיר. 7של 

 שם לומדים באמת מה קורה בכיתה. –לעשות את שיעורי הבית  אודחשוב מ -

תרגישו חופשי לפתוח את הרפרנס ולראות מה לעזאזל רוצים מכם.. זה  –אל תהיו גיבורים  -

 יעזור לכם לפתור את התרגיל ולהבין את צורת החשיבה הנכונה.

 כדאי לרפרף על החומר של ההרצאה הקודמת לפני שאתם נכנסים לשיעור. -

 –מבחנים המחוברת  3/4כדאי מאוד לפתור לפחות  –לינאריתבמד"ר, חדו"א ו –חנים מב -

  )קורה לא מעט( השאלות משנים קודמות דומות מאוד לאלו שבמבחן ולפעמים ממוחזרת

 

 :(פייטון)תכנות 

הבסיס של השפה הוא הכל, חשוב לא להישאר מאחורה ולתת "פוש" רציני בחודש וחצי  -

ארו מאחור!  הגיעו לשעות קבלה, קחו חונך לימודי דרך הועד, בקשו שאל תי –הראשונים 

 אבל אפשרי. -זה קשה  –אל תפתחו פער  –עזרה מחברים ופשוט 

ועדת משמעת  אל תעתיקו!!! בכללי אסור ובפרט זה מסוכן מאוד במקצוע הזה. זה גורר -

 קורס חוזר ופשוט די סרט רע.  ואפילו

שעות  10 -ההמלצה שלי היא לא להגרר ל –נקודות  3 לא לשכוח שזה קורס חשוב אך שווה -

לפעמים עדיף להשקיע את הזמן במקצועות טיפה יותר כבדים כמו לינארית  –שיעורי בית 

מהציון הסופי, ובד"כ מעלים את הציון במבחן  20%מצד שני, שיעורי הבית שווים  ושדו"א.

 לאזן :()שהוא נמוך יותר( אז כן כדאי להשקיע במידת האפשר. נסו 

מה שאומר שאתם תקבלו אפשרות ללמוד  – 2013הקורס הוא קורס חדש וצילמו אותו ב -

 מהבית למי שמעדיף 

 

 גרפיקה הנדסית:

אלו כנראה יהיו  –ממליץ להשקיע בו  –אחד הקורסים היותר נחמדים שיהיו לכם בתואר  -

 הנקודות הכי קלות שתרוויחו בתואר.



 

שימו לב!!! זה באמת קורס שאפשר  –יטון וכימיה המשקל של גרפיקה שווה למשקל של פי -

אם תשקיעו בו טיפה יותר מכמה שעות  90אין סיבה לא לעבור בו את ה –להוציא בו ציון טוב 

 בשבוע.

יש סטודנטים שמתקשים גם בקורס הזה, למרות שהוא נחשב יחסית קל :( אם אתם כאלו,  -

תצליחו. רצוי להגיע לשעות קבלה  אל תרגישו רע, אם תעשו שיעורי בית ותבקשו עזרה אתם

 היא מאד עוזרת בשיעורי הבית ומסבירה שנית אם צריך. -עם עדי אם יש צורך 

. solidworksלקראת סוף הסמסטר תקבלו אפשרות להירשם למבחן העולמי של חברת  -

מאד מומלץ להירשם )יש תקופת זמן מוגבלת במהלכה אפשר להירשם; בסמסטר ב' 

שעות ולא  3הוא לוקח  -כדאי לשבת על המבחן הזה בחופשת פסח  האופציה הזו נסגרת(

יהיה לכם כח או זמן לעשות אותו בזמן הסמסטר עצמו. כיוון שהשאלות דומות וחוזרות על 

אנשים ביחד )זה מבחן  2-3עצמן בין מבחנים, מומלץ מאד לשבת לעשות את המבחן 

 ממוחשב ואין עם זה בעיה(. 

 כימיה בסיסית להנדסה:

לא להגיע סתם מומלץ  -צוע ידוע שבו קריטי שהמרצה יהיה טוב. אם המרצה לא טובמק -

 . לשיעורים

 .2-ו 1יסודות הכימיה  –ממליץ בחום על הספר של מנזורלה  -

תגיעו לתרגולים ותבינו מה למדו שם שתדעו מה לקרוא  –אם אתם לא מגיעים לשיעורים  -

 בספר.

 עבדו עם דף הנוסחאות כבר מתחילת השנה.  –דף נוסחאות טוב יעזור לכם ממש במבחן -

 

  סמסטר ב':

 מעבדת חומרים:

לפני כל מעבדה קראו ברפרוף את הרקע התיאורטי ואז תסתכלו על השאלות מהבחנים של  -

 פתרו ויהיה בסדר. –שנה שעברה 

ככה תדעו  –סגנון השאלות ממש דומה  –תשיגו את הבחנים מהשנים הקודמות  –בחנים  -

 למה להתכונן.

 מומלץ להעזר ולהסתמך על ניסיונם של אחרים.. –דו"ח  -

 100ל 70ההבדל בין  .160-נקודות מתואר שמורכב מ 0.5זה קורס של  –-כדאי להדגיש  -

בינו מזה את הברור הנקודות מהציון הכולל של התואר..  0.1בקורס הזה גורר לשינוי של 

 מאליו..

 מעבדת פיזיקה:

שעות(  4-5חות שלא לוקחים לכם יותר מידי זמן )"דולכתוב תשאפו –נקודות זכות לתואר  2 -

 במעבדה. 85וזה סבבה לגמרי לקבל 

כדאי לקחת דו"חות מקבוצה שעשתה את הדו"ח עם אותו מדריך שלכם, ולבדוק על מה הוא  -

 נוהג להוריד, כדי שתוכלו לתקן אצלכם בדו"ח לפני ההגשה.

ב מאוד לא להעתיק!!! גם לא משפטים אפשר להסתמך על דו"חות משנים קודמות, אבל חשו -

בודדים. נסחו אחרת. יש מדריכים שבודקים העתקה, וההשלכות יכולות להיות חזרה על 

 הקורס.

 –קראו טוב את הרקע התיאורטי ותבררו מחברים מה היו השאלות שיהיו בבוחן המקדים  -

מה היו  תדאגו לדבר איתם ולשאול –תמיד יש קבוצה שתעשה את הניסוי שבוע לפניכם 

כך שגם אם אתם  15%בחנים )אחד לכל ניסוי( שביחד שווים  7השאלות שהופיעו בבוחן. יש 

 לא מצליחים בבחנים, יש לזה פחות השפעה על הציון הסופי מאשר לדו"חות.



 

 :2 חדו"א

 אינטגרלים.מקצוע לא קל ולרוב גם נהיה מאוד לא ברור ברגע שמגיעים ל -

קראת אמצע הסמסטר מתחילים ללמוד אינטגרלים, ורוב ל –חשוב מאוד להכין שיעורי בית  -

המבחן יתמקד בנושא הזה. אפשר להבין אותו רק דרך פתרון של כמה שיותר תרגילים 

 שונים.

 רפרנסים טובים זה זהב טהור  -גם פה  -

 –מחוברת המבחנים  3/4כדאי מאוד לפתור לפחות  – ולינאריתבמד"ר, חדו"א  –מבחנים  -

  השאלות משנים קודמות דומות מאוד לאלו שבמבחן ולפעמים ממוחזרת )קורה לא מעט(

 

 מד"ר:

 בגדול אומרים שזה "קורס טכני" ו"די פשוט"  -

בגדול הן בגלל שכל השנה כנראה לא תבינו מה רוצים מכם, תתקשו  –למה המרכאות?  -

שתגיעו לתקופת כ –זאת  עםפקו את הראש בקיר לא פעם ולא פעמיים. בשיעורי בית ותד

שבועיים תלמדו שיטה  –הבחינות כל הקורס ייראה לכם טכני. הסיבה  לכך היא שבכל שבוע 

לפעמים השיטה לא ברורה ולא ברור למה היא עובדת.  –של פתרון משוואה דיפרנציאלית 

שלישית את התיאוריה אז -ם השנייהאחרי שתפתרו הרבה משוואות ותקראו בפע –אבל 

 את זה אני אומר מניסיון אישי. –החומר יחלחל ויתחיל להתבהר 

תישארו בקצב של  –אל תתעכבו עליה במהלך הסמסטר  –אם יש שיטה שאתם לא מבינים  -

נושאים שונים לגמרי אז עדיף ללמוד כמה שיותר  6-7יש  –הכיתה ותשלימו יותר מאוחר 

 לים את השאר לקראת המבחן.בקצב של הכיתה ולהש

 –מחוברת המבחנים  3/4כדאי מאוד לפתור לפחות  –לינארית במד"ר, חדו"א ו –מבחנים  -

  השאלות משנים קודמות דומות מאוד לאלו שבמבחן ולפעמים ממוחזרת )קורה לא מעט(

 

 מבוא למדע והנדסת חומרים:

לא מאד טריוויאלי, כך שלא זה נראה קורס קל יחסית, אבל לא מומלץ לחפף. בפועל החומר  -

 כדאי להבריז כל הסמסטר וללמוד רק לקראת המבחן.

מרצה מצוין עם המון  –מומלץ להירשם לקורס אצל פרופ' אילן גולדפרב  –קורס מעניין  -

 .ניסיון

 מומלץ להשתמש בהן. –יש אחלה מצגות לקורס ולתרגולים  -

 שלים אותו מהבית.אפשר לה –אם פספסתם שיעור מסיבה כלשהי  –הקורס מצולם  -

הם בדר"כ  –מומלץ לעשות אותם  –יש תרגיל אחת לשבועיים  –יש חובת הגשה שיעורי בית  -

 זה יעזור לכם להבין את החומר בפרקטיקה. –קצרים ודומים לתרגולים 

כדאי לקרוא את המצגות, לפתור את  –לקראת המבחן ולפני שמתחילים לפתור מבחנים  -

אז להתחיל את המבחנים. אחרי שסיימתם תתחילו לפתור תרגילי הבית והתרגולים ורק 

 תנצלו אותה  –יש אחלה חוברת מבחנים  -מבחנים מהחוברת 

 מכאניקה של חלקיקים

 כלומר שהם בשביל עצמכם. –אבל הם לא חובת הגשה  –שיעורי הבית הם "חובת הגשה"  -

מהשנים הקודמות אם תצליחו לפתור את המבחנים  –הלמידה למבחן היא חלק ענקי בקורס  -

 אין הפתעות במבחן. –אתם תצליחו גם במבחן 

 אלה מרקמן היא אחת המרצות היותר אדירות שתפגשו בתואר!!! -

 



 

 טיקה של גוף קשיח:אסט

זה יקל  –מהשנים הקודמות  1-ל 1היא  –תשיגו את המחברת שלו כבר בתחילת השנה  -

 עליכם ולא תצטרכו לרשום מילה.

מספר נושאים כבדים שמלמדים אותם ממש לקראת סוף השנה  יש –קורס טריקי ולא פשוט  -

אל תהיו שאננים, כל החומר שנלמד  –)הידרוסטטיקה, עבודה מדומה, מסבכים וקורות( 

 בכיתה מופיע במבחן )כולל מה שנלמד בשיעור האחרון(.

מומלץ בחום ללמוד את המחברת בצורה  –לא מספיק לפתור מבחנים  –לקראת המבחן  -

 ת לפתור את רוב השאלות שפתרתם במחברת )חוץ מההוכחות המטורפות(.מקיפה ולדע

 

  



 

 שנה ב'

 סמסטר א':

 סדנת מבוא למטלב:

 הכי פרקטילא באמת סדנה. הלימוד הוא לימוד עצמי דרך אתר אינטרנט לאחר מפגש לא  -

 עם אחראית הקורס.

 ניתן תרגיל חובה להגשה במייל ולאחריו תקבלו "בוצע" ללא ציון. -

 להתנסות בתרגיל לבד ולנסות לפתור למרות שלאחר חודש כנראה לא תזכרו כלום.ממליץ  -

 

 :2פיזיקה 

 נקודות זכות. המון חומר ותרגילים ברמה.  6קורס די כבד,  -

 ממליץ להיות עם יד על הדופק כל הסמסטר כי יהיה קשה להדביק פערים בסוף. -

 במבחן ניתנים תרגילי חשיבה ולא רק טכניים. -

עשות אותו בקיץ באווירה נינוחה יותר ובדר"כ ממוצע גבוה יותר ובכך ניתן גם ממליץ בחום ל -

 להפחית לחץ משנה ב'.

 

 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה:

הקורס מתחיל בקומבינטוריקה שחלק מתחברים לנושא וחלק לא מצליחים לתפוס אותו.  -

יותר  ממליץ להתאפס על הנושא בתחילת הקורס משום שלאחר מכן הדברים המסובכים

 מסתמכים על הדברים הפשוטים של תחילת הקורס.

רושה הבנה היה מבחן קשה יחסית כחלק מהעלאת רמת המתמטיקה, ד )תשע"ג( השנה -

 מעמיקה בכל חלקי הקורס והממוצע ירד משמעותית.

 

 פונקציות מרוכבות:

 ברורים ואין אלטרנטיבות.הכי לרוב מועבר על ידי מרצים לא  -

כל כך מובן אבל ניתן ליישר קו בסוף הסמסטר עם המבחנים  במהלך הסמסטר הקורס לא -

 משום שאין הרבה חומר בקורס.

 מבחן טריקי ברובו וטכני בחלקו. -

 נדרש ידע טוב בחדו"א )גבולות, טורים, אינטגרציה(. -

 

 דינמיקה של גוף קשיח:

 המשך של הקורס "מכניקה של חלקיקים" עם אלה מרקמן. -

ה אבל לאחר ההיכרות עם אלה וההסתגלות יותר קל אמנם החומר מסובך יותר ממכניק -

 להתמודד עם הקורס הנ"ל ולקבל ציון טוב בבחינה.

מבחנים ממוחזרים, יש הרבה מבחנים של אלה במודל, מומלץ ללמוד מהם ולעשות את  -

 רובם.

 



 

 )ניתן גם בסמסטר ב'(: 1מכניקת המוצקים 

 המשך של הקורס "סטטיקה של גוף קשיח". -

 מיק, במיוחד למי שרוצה להמשיך במסלול "מכניקה חישובית ומבנים".קורס יסודי ומע -

במבחן נדרשת הבנה של החומר והסבר של התופעות הפיזיקליות אפילו יותר מתשובה  -

 מספרית מדויקת.

ממליץ לעשות בוחן אמצע על מנת להתאפס על החומר וגם על מנת להכיר את סגנון  -

 המרצה.

פתרונות ממשקל הקורס. שווה להיעזר מ 10%חמיר, לרוב סית משיעורי בית חובה ובציון יח -

  אם לא תצליחו בעצמכם.. של שנים קודמות

 :1תרמודינמיקה 

קורס בסיסי בהנדסה מכנית ובמיוחד לבוחרי המסלול "הנדסת סביבה" או "מערכות  -

 אנרגיה".

 מועבר ע"י נעימה או דבורה, שתי מרצות ותיקות שמלמדות בצורה כמעט זהה. -

התאפס די מהר על הטבלאות שמחולקים בתחילת סמסטר כי במבחן הטבלאות יהיו ממליץ ל -

 איתכם.

קיימת מחברת שמועברת משנה לשנה של נעימה, ממליץ להדפיס ולכרוך ולהגיע איתה  -

 לשיעורים.

 שיעורי הבית לא משתנים משנה לשנה וכן ניתן לזהות את סגנון המבחן משנים קודמות. -

 סמסטר ב'

 אנליזה נומרית:

היתרון הוא שכל ההרצאות כתובות מראש  ויש ויכוחים על אופן העברתו. מובןלא כ"כ קורס  -

 מלץ להדפיס ולהגיע איתן לשיעור.ומולכן  ונמצאות במודל

גם בתרגולים וגם בשיעורי בית תתפלאו להיווכח ש"לא ברור מה הם רוצים בשאלה", לכן  -

 הטכני. שווה להתעכב על דבר זה ולא לרוץ לעשות את הפתרון

עקב העלאת הרמה במתמטיקה המבחן ברמה גבוהה משנים קודמות ומשיעורי הבית.  -

 ממליץ לקרוא היטב את ההרצאות משום שבכל שאלה ישנו סעיף ברמה גבוהה.

 בוחן אמצע אמריקאי וטריקי, למי שיש זמן שילמד על מנת לסגור פערים. -

 אנליזה הרמונית:

 על ידע מוקדם באלגברה לינארית ובחדו"א.קורס מתמטי ברמה גבוהה מאוד. מסתמך  -

 שיעורי הבית אינם חובה, אבל מומלץ בחום לעשות אותם על מנת לא לפגר בחומר. -

ממליץ להגיע לשעות קבלה במהלך הסמסטר שכן הרבה יותר קל להסביר את החומר אחד  -

 על אחד, חבל לצבור פערים במהלך השנה עד המבחן.

 ריכות חשיבה.שאלות המבחן הן ברמה גבוהה ומצ -

 בוחן אמצע מומלץ בחום ולו לשם הדבקת הפערים. -

 מד"ח:

 נחשב לקורס הטכני של השנה. החומר אינו מסובך ודי חוזר על עצמו כל הסמסטר. -

ממליץ על יולי אידלמן, מרצה שמעביר כמה שנים את הקורס, יודע לענות על שאלות  -

 ולהסביר את עצמו. כמו כן ישנה מחברת שלו.

דפי נוסחאות מצוינים עם סד"פים כיצד לפתור כל תרגיל אבל שווה לדעת מה ישנן כמה  -

עומד מאחורי הנוסחה הסופית משום שהמרצים משחילים שאלות למבחן שלא תמיד יש להן 

 נוסחה כתובה.



 

 

 מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים:

 בקרה".מהווה קורס בסיס לקורס שנה ג' "מבוא ל נקודות זכות. 4.5קורס כבד,  -

 הקורס מתחיל בחומר קל של מעגלים ונגדים אבל במהרה מסתבך. -

למרצה אייל כץ יש את ההרצאות במודל, לא כדאי לכתוב אלא להדפיס ולהגיע לשיעור,  -

 לעתים מעתיק אחד לאחד את החומר מההרצאה הכתובה.

 שיעורי בית אחת לשבועיים אבל מסיביים, כדאי להתמודד איתם לבד. -

וד, מבהיר על מה המרצה דיבר, סוגר פינות, התרגולים ניתנים ערב קודם תרגול חשוב מא -

 כך שתוכלו להדפיס.

בשבועיים האחרונים של הקורס המרצה מלמד נושא חדש "מערכות בדידות" שימו לב כי  -

היא על מערכת בדידה, לכן למרות הזמן המועט שמוקדש ללימוד שלה  3שאלה אחת מתוך 

 מהמבחן. 33%היא מהווה 

 

 :1מכניקת הזורמים 

גלפגט וליברזון. אין מרצה "טוב" אבל ממליץ על גלפגט  - מועבר במקביל אצל שני מרצים -

 שמראה אכפתיות לשאלות במהלך ההרצאה.

 קיימות הרצאות בוידאו של לב שמר. -

 תרגולים חשובים מאוד, ניתנים אחת לשבועיים, מסודרים מאוד ומבהירים את ההרצאות. -

 ם מאוד למה שנלמד במהלך התרגול.שיעורי הבית דומי -

כל תרגול המתרגל מחלק דף נוסחאות בנוסף לדף התרגילים, שימו לב כי אלו הדפים איתם  -

תגיעו למבחן )כן, כולם, ורק הם( והמרצה התיר לכתוב את ההערות של התרגול על דפי 

ם הנוסחאות, לכן חשוב מאוד שבמהלך הסמסטר תכתבו את ההערות של המתרגל על הדפי

 עצמם.

 לקראת המבחן תפתרו מבחנים רלוונטיים רק למרצים הנ"ל. -

 

 

 שנה ג'

 בחירת מסלולים:

בוטלו המסלולים וכבר אין צורך לקחת את כל הקורסים ב"מסלול"  העיקרון המנחה בשנה האחרונה 

הוא לאפשר לסטודנטים לעשות את הקורסים שמעניינים אותם בלי הצורך לוותר על קורסים 

 במסלולים אחרים. 

יש לכם זמן עד שתגיעו לשלב הבחירה אך חשוב להסתכל על הקורסים המתקדמים על מנת להבין 

ו קורסים צריך לקחת כתנאי מקדים לאותם קורסים. כך שבפועל כדי לעשות את הקורס מראש איל

 מתקדם לדוגמא אלמנטים סופיים יוצא שאתם לוקחים את רוב הקורסים ב"מסלול"  

יש המעוניינים לבחור קורסים קלים יותר ע"מ לשפר את הממוצע ויש המעדיפים קורסים בנוסף 

 .המעניינים אותם יותר, לשיקולכם

ישנם קורסים בהם יש מרצה אך אין מתרגל, שימו לב שכדאי ורצוי לקבוע שעת קבלה עם "בודק 

 לעשות לכם סדר בראש. תוכלנהתרגילים" כי מספר מילים ממנו ה



 

 סמסטר א'

קורס הדורש המון עבודה, כדאי להבין אותו ולזכור כי מה שלומדים שם קשור  –מבוא לבקרה 

חד למי שבוחר במסלול רובוטיקה, מה גם שבהמשך ניתן לתת לו לקורסים נוספים בהמשך, במיו

 ביטוי פרקטי.

כדאי לשים לב שהמעבדות אינן לאורך כל הסמסטר, כדאי ליצור  –המרת אנרגיה והינע חשמלי 

קשר עם המרצה בטרם התחיל הקורס ע"מ לקבל עוד פרטים )במערכת השעות המעבדה תופיע 

 קבוע ללא הערות(.

קורס המלמד מספר נושאים ברובוטיקה, אין תרגול ולכן מומלץ לקבוע שעת  – מבוא לרובוטיקה

 קבלה עם בודק התרגילים.

 קורס חביב המייצג באמת ידע שחייב מהנדס מכאני לדעת. –תכן מכני 

 ולמים בתכן מכני וברובוטיקהמצ קורסים 

כדאי להדפיס מתחילת הקורס דף נוסחאות )משנה קודמת( ע"מ לזכור את  –מבוא לאווירודינמיקה 

הנוסחאות טוב יותר ולהבין את תוכן העניינים של הקורס, קשה לזכור את כל מה שכתוב במחברת 

 מכיוון שיש המון פיתוחים.

 סמסטר ב'

באם הקורס נראה לא מובן לעיתים, ניתן ללמוד עצמאית  –אנית אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכ

קל להוציא ציון גבוה וזהו קורס  ,בסופו של דבר .)המרצה מעלה סיכומים טובים( או להיעזר בחברים

בעל משקל גבוה, המעבדות דורשות המון עבודה על הדו"חות המכינים והמסכמים אך למעשה 

 קל להוציא בהן ציון גבוה.מכינות אתכם לחלק מהבחינה הסופית ו

קורס הכולל מעבדה בה יש בחני כניסה ודו"חות מסכמים )נוסף על  – הנדסת ניסויים ומדידות

עבודות בית מפעם לפעם(. הכיתה תחולק לקבוצות כשכל קבוצה תבצע מעבדה אחרת כך בכל שבוע 

 ע שאחרי.ומומלץ לשתף חברים בשאלות הפתיחה ע"מ שיהיו מוכנים למעבדות שיעשו בשבו

נקודות לציון הסופי באם תעבדו עם "מחברת ניסויי  3בונוסים: קורס זה כולל בונוסים שווים במיוחד: 

 5-מעבדה" )קונים בכמה עשרות שקלים ורושמים שם את החישובים והתוצאות במהלך המעבדות( ו

 –המרצה(  נקודות לציון הסופי על מצגת המציגה ניתוח של תוצאות מעבדה מסוימת )בתיאום עם

 כדאי !

קורס מעניין שלעיתים קשה להבין, שמו הקודם היה "שיטות חישוביות רכות"  –בינה חישובית 

 מהלך הקורס מבינים את המשמעות של כל שם.בו

קורס מעניין הגורם להבין את מכלול הדברים הקשורים לתכנון  –דינמיקה ובקרה של מערכות 

 מערכות.

מעניין שהרכבו מעבדות בלבד )ובחינה מסכמת( כאשר החומר  קורס מאוד –מעבדה ברובוטיקה 

 הנלמד הוא החומר לדו"חות המכינים )יש בחני פתיחה( והדו"חות המסכמים הם די קצרים.
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 פרטי קשר של כותבי המסמך:

 יובל גייל – yuvalgale@gmail.com 

  שחר בן דיין– shachar.bd1@gmail.com 

 אורי גדות -  origadot@mail.tau.ac.il 
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