
 

 

אוגדן הטיפים 
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לסטודנט בפקולטה להנדסה 

 באוניברסיטת תל אביב

 
 החוג למדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 ומהדורה ראשונה לקראת שנה"ל תשע"



 

 

 

 סטודנט/ית יקר/ה!

 

 ברוכים הבאים לפקולטה להנדסה!

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

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, 

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

 לניהול ושימור הידע בתחומים אלו.

 

הגעתם לחוג הכי חדש בפקולטה להנדסה. כיאה לכך, יש לזה יתרונות כידוע, 

 וחסרונות. אבל לא באנו להתלונן. "זה מה יש ועם זה ננצח".

של שנה א' בלבד כיון שזו השנה  האוגדן הזה חדש חדש. כרגע קיימים בו טיפים

 היחידה שנלמדה במסלול. שווה לקרוא.

בנוסף, אתם יותר ממוזמנים להעלות לאוגדן זה את הטיפים והעצות שאתם הספקתם 

 ללמוד מנסיונכם האישי ולעזור לסטודנטים הבאים אחריכם.

 

 דגשים כלליים:

תשאלו את בכללי: אל תשאירו "נעלמים" ל"אחר כך". לא הבנתם משהו בשיעור? 

במהלך ההרצאה / אחרי ההרצאה/ תגיעו לשעת הקבלה. אותו דבר גם עם  המרצה

המתרגל. בכל קורס יש נושא שהוא עולם ומלואו, לכן מתחילים יחסית לאט ואז 

כל  –ת בנוי עליהם מאיצים. אם השארתם דברים שלא הבנתם אבל החומר הקשה באמ

 הידע שלכם יקרוס כמו מגדל קלפים ויהיה לכם קשה להשלים ולהדביק את הקצב.

 

תפתרו את תרגילי הבית. תנסו לפתור בלי התשובות מולכם, אם זה לא עובד תנסו 

להסתכל קצת בתשובות ולהמשיך לבד לתרגילים הבאים. אם זה לא עובד: לכו 

 ותבקשו עזרה מהמרצה / מתרגל.

 

ותבקשו מורים  לועד הנדסההצלחתם לבד וגם המרצים והמתרגלים לא עוזרים? פנו  לא

 קורס חוזר עולה יותר ממורים פרטיים.פרטיים בעלות מוזלת. 

 

 לבחינות:

 בדרך כלל פותרים לפני הבחינות בחינות משנים קודמות. רצוי ונכון לעשות כך. 

ף לכתיבתם / מרצים אחרים שימו דגשים על: פתירת בחינות שהמרצה שלכם היה שות

 שמרצים במקביל את אותו הקורס היו שותפים לכתיבתם. 

במרצה שמלמד את הקורס בפעם הראשונה )קורה תמיד( כדאי לנסות לראות לאיפה 

ולמה הוא מכוון. אפשר להוועץ עמו בשאלות בסגנון "מאיפה הכי טוב לקחת תרגילים 

לכתוב בחינה באותו הנושא ובאותה הרמה לתרגול?" וכיו"ב. שני מרצים שונים יכולים 

 והבחינות יכולות להיות שונות מיסודן.

הכין טוב מאוד לבחינות בקורסי החדו"א  GOOLיצא שמבחינה סטטיסטית אתר 

 והפיזיקות.



 

 

 

 דגשי כימיות:

להנדסות יש את ה"דרייב", לכימיות יש את "הדרופבוקס". שם תמצאו את כלל  -

 חומרי העזר שלכם.

", "קינטיקה" ו"מבוא לכימיה אורגנית" יש הרצאות 2"כימיה כללית לקורסים  -

 מצולמות בשרת הוידיאו אשר במידע האישי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

לנציג הנדסת חומרים הערות/ הארות/ תוספות כדי לשפר את המהדורות הבאות )

 (מהועד

 

 תודות רבות נתונות לכל מי שלקח חלק בכתיבת המסמך.

 מהתואר ותצליחו! תיהנומקווים שתשכילו ממנו, 

 ועד הנדסה

 אוניברסיטת תל אביב. –הפקולטה להנדסה 

 

 

 



 

 

 

 

i.  הערות כלליות –חלק ראשון 

תנו פוש  –התחלתם את הלימודים? יש! בחרתם הנדסת חשמל? מגניב! אז קדימה  

שנים הקרובות וגם אתם תוכלו להיות מהנדסי חשמל מדופלמים ואפילו  אדיר לארבע

 לעבור את ארבע השנים הקרובות בכיף ועם חיוך.

אם תתייחסו לקורסים וללימודים בצורה מבאסת ומעיקה  -"הכל עניין של גישה"  -

אל תתנו לזה לקרות לכם! קחו את הכל בקלות,  –זה מה שהם יהיו. לכן  -

עו עניין בחומר הנלמד, היו סקרנים, נסו לראות את היופי והטוב בפרופורציות, הבי

בכל מקצוע )גם אם לפעמים צריך ממש לחפור עמוק כדי לגלות אותם, בכל אחד 

כנראה שיש לכם גישה  ;ה( , יש סיבה שבחרתם במקצוע הזהוזו הבטחיש, 

שככה שיטו להם יד. מבטיחה ולמתמטיקה, פיזיקה, מדמ"ח וכל יתר החברים, אז ה

 הדברים כבר יסתדרו טוב יותר.

 

השקיעו, התאמצו, אל תוותרו, הכל  –"מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת..."  -

אפשרי. אל תשאירו את מה שאפשר לעשות היום למחר )טוב נו, זה בסדר 

( , הכינו את כל השיעורים )גם ]ובעיקר[ אם הם לא להגשה!!(, לפני  Pלפעמים :

יותר מבחנים לדוגמה בחוברות המבחנים שנמכרות עברו על כמה ש –מבחנים 

. בנוסף, אם בקורס עליו אתם נבחנים ישנם כי זה המתכון להצלחה -בועד 

פתרונות מסודרים לשיעורי הבית, משתלם להשקיע זמן בחזרה על השיעורים ועל 

שלון ידון לכי. מי שמתכנן להצליח ללא השקעה, נהפתרונות בזמן הלמידה למבחן

 לעבודה –לא בשבילכם. אז קדימה  מראש. וזה

 

אל תתביישו לשאול שאלות כשאתם לא מבינים! זה  –"וזה שאינו יודע לשאול"  -

יישאר לכם כמקל בגלגלים לאחר מכן ואתם תתחרטו על כך. )וגם כנראה לפחות 

אנשים בכיתה גם לא הבינו את אותו הדבר ואתם תעשו להם טובה..( אגב,  10עוד 

אני לא מדברת על לתפוס מרצה ב"קטנות" ולהוכיח לו שהוא טועה )כי גם זה 

זה לא מגניב. כמו כן, אל תתביישו ובעיקר אל תתעצלו לגשת  –פעמים( קורה ל

זה  –לשעות קבלה של המרצים והמתרגלים כדי להבין את החומר באופן המיטבי 

 יחסוך לכם בהמשך המון. 

 

 

הסתכלו סביבכם, יש בתואר שלכם אנשים  –"טוב טוב טוב לי על הלב"  -

חות( יכולים להפוך לחברים שלכם , שבטוח )חלקם לפ (;נפלאים, חנונים כמוכם

לכל חייכם. צאו יחד, ארגנו מסיבות, אכלו צהריים יחד, שבו בדשא, שחקו כדורגל, 

עזרו אחד לשני והיו שם אחד בשביל השני. התואר הזה יכול להיות כיף במיוחד עם 

 האנשים הנכונים, מבטיחה 

 

 

  



 

 

ii.  הערות קונקרטיות –חלק שני 

 שנה א'

 סמסטר א':

קורסי החדו"א עברו שינוי משמעותי לפני שנה. לפני כן היו שני קורסים.  – 1חדו"א 

 ".2" ו"חדו"א 1האחד בשם "חדו"א" והשני בשם "שדו"א". היום הם נקראים "חדו"א 

 יש לזה יתרונות וחסרונות אבל בעיקר: אין לכם איך לשנות את זה. 

אז בשביל מה זה רלוונטי לכם לדעת מה היה? הו. כי לפני מבחנים מתרגלים מבחנים 

 משנים קודמות. אבל נתחיל בהתחלה. 

 עזרי לימוד: 

יש הרבה עזרי לימוד, לא כולם מתאימים לכולם. ניסיתם משהו והוא לא עוזר? תנסו 

מסודרים  העזרים אחד אחר. יש לא מעט ומעטים מספיקים לעבור על כולם ולבדוק.

מאלו שהשתמשו בהם הכי הרבה )ככל הידוע לי( ועד עזרים שהפכו לידע שהצטבר 

 בפקולטה לאורך השנים ופחות מדברים עליו לאחרונה.

שלא מעט סטודנטים חייבים  בחדו"אמציע תרגולים מוקלטים מעולים  goolאתר  -

מטעם הועד לפני   goolלהם את הצלחתם בקורס זה. )בדקו אם יש קופון ל

 שאתם רצים לקנות!(

. YouTubeב  ד"ר אביב צנזור מהטכניון של המתרגל ת'" 1"חדו"א  הרצאות -

הרבה אנשים  מתאים למי שמצליחים להבין ולהפנים דרך הרצאות מצולמות.

  למדו והצליחו איתו.

נותן דוגמאות טובות ומסביר את הנושאים בצורה בהירה.  -של בן ציון קון ספר -

שימו לב  לעיתים ניתן למצוא בו שאלות מתרגילי הבית כולל פתרונות מלאים.

 שהספר יצא לפני לא מעט שנים וכתוב ב"מתמטית". 

- Alpha-Wolfram –  אתר שיעזור לכם להבין איך פונקציות נראות ואיך פותרים

 צעד ויותר מראה פונקציות ופתרונות.-פחות מלמד צעד תרגילים.

 חונכות "ועד הנדסה" )לפרטים, שאלו את נציגי הועד(. -

 לפני מבחנים: קורסי עזר ב"אקסטרא סטודנט". -

- Khanacademy.org  הרצאות )חלקן בעברית ורובן באנגלית, ברורות וחדות על

 חומר הלימוד לפי תתי נושאים(.

. מסביר בגובה העיניים תתי נושאים. נמצא אלון סלעבחור ישראלי חביב בשם  -

 . YouTubeב 

 

. ים בתואר, שימושי בכל קורס בהמשךאחד הקורסים החשוב - לינאריתאלגברה 

 לחשוש.בתחילה קשה להתרגל למושגים אך לאט לאט הדברים שוקעים. לא 

בשנה האחרונה קורס שצריך לשים בו "את היד על הדופק" ולהכין שיעורי בית במועד. 

הועלתה רמת הקורס ורמת בדיקת הבחינות ולפיכך גם ירד הממוצע ועלו אחוזי 

  הכישלון. שימו לב אליו.

 עזרי לימוד:

חשוב לציין שאין  . YouTubeב מהטכניון של פרופ' דוד צילג ז"ל  הרצאות -

בת"א ולכן חשוב  ומדיםהלימה מוחלטת בין הדגשים של צילג לדגשים אותם ל

http://www.youtube.com/course?list=ECF11B3F0849F4A503
http://www.youtube.com/playlist?list=PL867A8849DE9BE25D
http://www.youtube.com/playlist?list=PL867A8849DE9BE25D
http://www.youtube.com/course?list=ECCDB01258DD9A2EA3


 

להיות מעודכנים על הנלמד בכיתה )עצה טובה וכללית לכל קורס שתלמדו 

 מסרטונים(

ת ומלק. ניתן לצפ לא פחות טובה ממנו ואף פרקטית יותר המתרגלת ד"ר עליזה -

 .YouTube -גם בה ב

פחות סטודנטים השתמשו בו בקורס . GOOLגם במקצוע זה יש סרטונים באתר  -

של אלגברה ליניארית מאשר כמות הסטודנטים שהשתמשו בו בקורסי החדוות 

 והפיזיקות.

 1פיזיקה 

נחשב לאחד המקצועות הקשים ביותר של שנה א'. אל חשש, בהחלט ניתן לעבור אותו 

וגם לקבל בו ציונים מעולים. הכל עניין של השקעה ווידוא הבנה לאורך כל הסמסטר 

חשוב מאוד להכין את כל תרגילי הבית ולקבוע שעות קבלה  –(  )ראה הערות לעיל

כאשר לא מבינים דבר מה. בפיזיקה מדובר בעיקר ברכישת הבנה פיזיקלית, שלעיתים 

 . אינה אינטואיטיבית ולכן דורשת תרגול רב

 עזרי לימוד:

. המון סטודנטים חייבים לאתר הזה את הציון שלהם בבחינה בקורס GOOLאתר  .1

הזה. פשוט מעולה. )ברוב הבחינות יש לפחות שאלה אחת מהאתר. לעתים גם 

 (.4מתוך  3

של פרופ' שלמה דדו. מסביר בצורה מפורטת ומצוינת את  YouTube -ב הרצאות .2

החומר הנלמד כולל דוגמאות. מבחינה פרקטית שווה להוריד למחשב האישי 

 .ומעלה 1.5וצפייה במהירות  VLCשל הורדת 

  YouTubeהרצאות )ישנות יחסית( של פרופ' מריו ליביו גם כן ב  .3

עובד טוב בעיקר באקספלורר, תרגילים מלאים , של המתרגל טל וייס אתרה .4

 כולל פתרונות מלאים ומפורטים. חלקם אף בסרטון וידיאו.

 הסברים מצוינים  -שונות כולל פתרונות מאוניברסיטה בקליפורניה בעיות .5

כדאי לצפות בהרצאותיו של פרופ' צבי מאז"ה במאגר ההרצאות המוקלטות של  .6

 האוניברסיטה.

 1 כימיה כללית

קורס בסיסי בכימיה. לומדים אותו עם כלל הסטודנטים לכימיה מבית הספר לכימיה. 

כרגע כבר כמה שנים ברציפות מעביר אותו פרופ' אמיר גולדבורט. מהמרצים שיש "על 

 מה לדבר" איתם והם קשובים ורוצים שתצליחו. 

היד על לסטודנטים שלא למדו כימיה בתיכון ולא עשו את המכינה בקיץ: יש לשים את 

הדופק לאורך כל השנה. שימו לב שכימיה זו שפה ואתם תוך חודשיים וחצי צריכים 

 "לדבר" אותה ולהבחן עליה. 

 

 עצות כלליות:

החומר שיהיה בבחינה לא מורכב מהחומר שמתורגל בתרגילים בצורה בלעדית.  -

מופיעות בבחינות שאלות על דברים שהועברו בהרצאה בלבד ולא היו בתרגול. 

 ו בשיעור / תשיגו סיכומים מאחרים.תסכמ

 אין מצגות שמסכמות את כל הקורס.  -

ואר, הקורס עם המשקל הכי גדול בשנה א'. כמעט נקודות זכות בת 7קורס של  -

הכי הרבה נקודות זכות שיש לקורס בודד בכל התואר )יש קורסים בודדים 

http://www.youtube.com/course?list=ECF24AB788F5E9C493
mailto:www.talphysics.co.il
mailto:-%09http://www.csun.edu/~phys100a/solutions_cadavid/


 

יד אותו נקודות זכות(. יכול להעלות את הממוצע בצורה יפה ולהור 8ששווים 

 באותה המידה.

 עזרי לימוד:

 שלו רץ בין הסטודנטים. יתכן ויועלה לדרייב(. PDFהספר של פטרוצ'י )קובץ  -

 עקרונות הכימיה א' וב' של עמנואל מנזורולה. -

 הספר של האוניברסיטה הפתוחה. -

 

 2 כימיה כללית

לכימיה. קורס בסיסי בכימיה. לומדים אותו עם כלל הסטודנטים לכימיה מבית הספר 

 יש מצגות מסודרות של הקורס באתר הקורס במערכת המודל.

 אותם חומרי עזר.

 דגשים:

הבחינות לרוב מורכבות משאלות שהיו בשיעורים ובתרגולים. לא ראיתי נושאים  -

 שהיו בבחינה ולא היו בתרגולים. 

המצגות לא מפורטות דיין. טיפ טוב הוא להדפיס את המצגות מראש )במידה  -

 במודל( ולהביא אותן להרצאה ולכתוב עליהן דגשים.והן 

 

 :ב'סמסטר 

 

הטיפ המרכזי הינו לא להשקיע בדוחות המעבדה שעות רבות, כי  – 1פיזיקה  מעבדה

שימו לב שכל המעבדה הזו שווה אם להגביל את זמן עבודתכם ולעמוד בהגבלה. 

מאוד, שנדרש יותר הדוחות יכולים לגזול זמן רב יקר נקודת זכות אחת של התואר. 

בקורסים אחרים )אפשר לשבת שעות ולשנות ניסוחים למשל והדבר מיותר(. הקפידו 

. לרוב מדריכי המעבדה נותנים בהם להגיע מוכנים לבחנים, הם חביבים ולא קשים

כדאי  וחבל שלא לקבל ציון טוב. ציונים טובים גם אם לתחושתכם לא ממש הצלחתם

חרים ולראות כיצד דו"חות בעלי ציונים טובים שהוגשו ומומלץ להעזר מניסיונם של א

 כבר נראים, ואסור בתכלית האיסור להעתיק.

 

 טיפ כללי

- Daum equation editor  - (עיצוב נוסחאות בקלות. )אפליקציה של גוגל כרום 

 

הקפידו להבין היטב את החומר  ך.וחשוב להמשך הדר קשהקורס  – 2פיזיקה 

מתחילתו ועד סופו, כיוון שהוא נבנה שיעור על גבי שיעור ונושא ע"ג נושא. גם כאן 

 גלים/מרצים כאשר חומר אינו מובן.הדרך היא פתרון שיעורי בית ופגישה עם מתר

. גם פה אני מכירה לא מעט GOOLהאתר של  – 1כמו בחדו"ות ופיזיקה  .1

 ו את הבחינה בציונים יפים.סטודנטים שבזכותו עבר



 

, ליד איפה שכתוב את המודל mytauבשרת הוידיאו של האוניברסיטה )באתר  .2

 הרצאות של ארז פייטן. -תחת תואר ראשון קורסי שירות  יש את שרת הוידיאו(

(ivideo.tau.ac.il.) 

 חיזוקיתאתר  .3

 

". אותם דגשים. קורס קשה שיש לו המון חומרי 1ההמשך ל"חדו"א קורס  – 2 חדו"א

 עזר. אותם חומרי העזר טובים ותקפים.

 מבוא לכימיה אורגנית:

" שיתקיימו בשנה ב'. לומדים 2" ו"כימיה אורגנית 1קורס מבוא לקורסים "כימיה אורגנית 

שנים ברציפות אותו עם כלל הסטודנטים לכימיה מבית הספר לכימיה. כרגע כבר כמה 

מעביר אותו פרופ' יואל קשמן. קורס שבהתחלה נראה פשוט אבל באמצעו מסתבך 

 וקצב הקורס הופך מהיר יותר.

 דגשים:

בבחינה יהיו שאלות שלא תורגלו בתרגול. צריך להגיע לכל ההרצאות / להשיג  -

 מחברות של מישהו שכותב הכל. 

הבחינה והבוחן נבדקים בצורה יסודית. מהקורסים שאומרים ש"אפשר להגיע  -

 חשוב להיות מדוייקים.בהם לציון של מינוס מאה". 

חשוב להשקיע לאורך כל הסמסטר  –צריך לזכור הרבה דברים בעל פה. לכן  -

 כיון שיהיה לכם מאוד קשה לשנן את כל מה שצריך לשנן בזמן קצר.

 קינטיקה:

יכול להיות קליל. שווה להגיע לשיעורים למי שמצליח להתרכז. יש קורס מעניין ש

סיכום נהדר של החומר בדרופבוקס. מרצה ברור ונהיר שגם אומר מה הוא מצפה מכם 

  לדעת בבחינה. 

 

 1 כללית בכימיה למעבדה טיפים

  תתכוננו למעבדה ברצינות ותשקיעו בזה! רוב הציון הסופי של המעבדה הוא על
לניסוי והשתתפות. בהשוואה לזה הבחנים והדו"חות משפיעים על הציון מוכנות 

מעט מאוד ולכן אל תתחילו להתכונן בלילה שלפני המעבדה כי לא תספיקו 
זה לא סתם לקרוא את  -כלום ולא תהיו מוכנים. ההכנה למעבדה היא ארוכה

מהלך הניסוי, צריך ללמוד את חומר הרקע ולעשות את כל הנדרש במחברת 
 ה לוקח המון זמן.וז

  הדו"ח לוקח לרוב הרבה זמן ולכן חשוב לא לדחות אותו עד הרגע האחרון
ולהתחיל אותו כמה שיותר מהר )מאוד מומלץ להתחיל ישר אחרי המעבדה 

כשאתם עדיין זוכרים את כל מה שעשיתם(.ככל שתתחילו אותו יותר מוקדם 
ז קטן יחסית מהציון יהיה לכם יותר קל! תזכרו שהציון של הדו"ח מהווה אחו

 הסופי, אז אם אין לכם זמן אל תשבו עליו יותר מידי ותשקיעו בהכנה במקום.

  במעבדה ישאלו אותם שאלות על הניסוי וגם על החומר התיאורטי. יכול מאוד
תנסו  -להיות שלא תדעו לענות על כל השאלות )במיוחד של פרופ' קדמה

ם אם אתם לא יודעים אל תגידו ג -להתחמק ממנו כמה שיותר!( אבל אל תלחצו
סתם "אני לא יודע/ת", תראו להם שאתם מנסים וחושבים ותעלו השערות גם 

 אם הן הכי מטומטמות בעולם! כפי שכתוב למעלה, רוב הציון הוא על
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השתתפות אז תראו שאתם עושים מאמץ וחושבים ותנסו להשתתף ולדבר כמה 
 .שיותר

 זה מאוד  -מחברת ושיהיה קצר ולענייןכדי לכם לעשות תרשים זרימה מסודר ב
 יקל עליכם במהלך הניסוי.

  לרוב בבוחן שואלים על חומרים ונותנים שאלות כמעט זהות לשאלות הכנה
אז אל תתעצלו ותעשו טבלת חומרים ותפתרו את שאלות  -באתר של המעבדה

ההכנה. כדי לכם ללמוד את שמות החומרים בעברית ובאנגלית ואת הנוסחא 
שלהם. באתר המעבדה יש הרבה שאלות הכנה אז אם אין לכם כוח הכימית 

 אל תעשו את כולם אבל תעשו לפחות חצי!
  ולבסוף, תשנו טוב בלילה שלפני המעבדה! חשוב שתהיו ערניים במעבדה

ותראו למדריכים שאתם מרוכזים ומשתתפים! אל תשאירו את הדו"ח וההכנה 
 זה כל הלילה ותרדמו במעבדה!ליום האחרון לפני המעבדה כי אתם תשבו על 
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