
מכללת עזריאלי מזמינה אתכן

לקחת חלק בתכנית סמדר
להיות סטודנטית להנדסה כבר בכיתה י'



תכנית סמדר הינה תכנית דו-שנתית המורכבת מתכנית 
העשרה ולאחר מכן לקיחת קורסים תמורת נקודות זכות 

לתואר מהנדס. 

תכנית העשרה מורכבת ממפגש פתיחה בנושא - מהי 
הנדסה? ומקורס תכנות באינטרנט - שבמהלכו תתכנתו 

ותעצבו פרויקט אינטרנטי בעצמכן!

מפגשי תכנית העשרה יתקיימו בימי רביעי, בין השעות 
18:30-16:30 במכללה, במהלך סמסטר א'.

בכל סמסטר תשתתפו בקורס על פי בחירתכן. ותלמדו עם 
הסטודנטים בשעות המקוריות של הקורסים. הקורסים 

מועברים על ידי הסגל האקדמי של המכללה.

 בשלב לקיחת הקורסים יידרש תשלום של דמי רצינות
בסך ₪500 לסמסטר.

אנחנו מחפשות אתכן: 
תלמידות מצטיינות מכיתות י' 	 

מאחד התיכונים בירושלים

תלמידות הניגשות לבגרות 4 יח' 	 
מתמטיקה לפחות

תלמידות בעלות מוטיבציה ועניין 	 
להשתלב בלימודים לתואר

תכנית סמדר

שלב ראשון 	
תכנית העשרה – סמסטר א' של השנה הראשונה 

"קורס תכנות באינטרנט" 
אפליקציות אינטרנט הפכו להיות חלק משמעותי וגדול בחיינו ובעולם פיתוח התוכנה בשנים האחרונות. אפליקציות כאלה 

משתמשות בדפדפן ככלי להצגת התוכנה, והן נהנות מיתרון עצום כיוון שניתן לגשת אליהן ולהפעיל אותן מכל מקום 
ומכל מכשיר – מחשבים, טלפונים ניידים, טאבלטים וכו'.

.css-ו html :בקורס זה הנערות המשתתפות ילמדו את הבסיס לאפליקציית רשת

שלב שני 	
לקיחת קורסים תמורת נקודות זכות אקדמיות: סמסטר ב' של השנה הראשונה וסמסטר א' + ב' של השנה השנייה.

שלבי התכנית



התנהגות 
ארגונית

התופעה  להבנת  ומיומנויות  ידע  לסטודנטים  מקנה  הקורס 
הארגונית ברמת המאקרו )הארגון בכלל( וברמת המיקרו)חברי 
הארגון ברמה האישית(. הקורס הוא בינתחומי ומשלב ידע 
)פסיכולוגיה,  ההתנהגות  מדעי  של  הדיסציפלינות  ממגוון 

סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וכלכלה(.

מבוא 
לכלכלה

הנוגע למדע הכלכלה הכולל;  בסיסי  ידע אקדמי  יקנה  הקורס 
על  הכלכלית  הפעילות  הכרת  כלכליים,  מודלים  יסוד,  מושגי 
חשיבה  פיתוח  למהנדס,  הכלכלן  בין  הממשק  הכרת  גווניה, 

כלכלית ועוד.

 מבוא
להנדסת חומרים

של  והנדסה  מדע   - תחום  את  לסטודנטים  להציג  הקורס  מטרת 
חומרים, בתעשייה ובמחקר. הקורס יכלול סקירה של מגוון נושאים 
שונים  חומרים  סוגי  של  וההתנהגות  התכונות  להבנת  הקשורים 
הטכנולוגיה  תחומי  בכל  ומערכות  מוצרים  בייצור  המשמשים 
המתקדמת. בנוסף, הקורס כולל מספר הרצאות של מרצים אורחים, 
סיור במעבדות המכללה ומטלה אקדמית, בה ילמדו הסטודנטים, 
באופן עצמאי, על תחום או נושא חדשניים מהספרות בתחום של 
מדע והנדסה של חומרים ויציגו את עבודתם בתום הקורס לכלל 

.PPT הסטודנטים בכיתה באמצעות מצגת

אנרגיה 
וסביבה

האדם  פעילות  השפעות  את  המתארים  בסיסיים  מודלים  הכרת 
על הסביבה: אוויר, מים, קרקע ואקלים. הכרת מושגי האקולוגיה 

והקיימות בהיבטים מקומיים, אזוריים וגלובליים.

מבוא 
לכימיה

בעולם שלנו אנחנו מוקפים בחומרים ותהליכים כימיים, חלקם טבעיים, למשל בגוף, 
וחלקם מלאכותיים, כמו הפלסטיק ונגזרותיו. מטרת הקורס היא לתת רקע והבנה 
על מבנה החומר והתהליכים שהוא עובר. נתחיל מאבני הבניין של החומר שהם 
האטומים, נעבור למולקולות ומשם נדבר על תכונות של חומרים, כמו מצבי צבירה, 
מוליכות חשמלית ועוד. ננסה להבין את מהות הקשר הכימי הגורם ליצירת חומרים 
בטבלה  לעומק  נדון  התהליכים.  של  האנרגטית  למשמעות  נתייחס  וגם  מרתקים 
היסודות  של  משפחות  של  ומאפיינים  מחזוריות  תכונות  על  ונלמד  המחזורית 

השונים בטבלה.

חבל על הזמן
זמן כאתגר אנושי

זמן הוא משתנה מרכזי בכל אחד ממקצועות ההנדסה, אולם הזמן 
המדעי, הנמדד והנשלט, שונה מן הזמן האנושי, מן הזמן כחוויה, מן 
הזמן כבעל משמעות. הזמן האנושי שייך לנקודת מבטו של מי שיכול 
לא רק למדוד את הזמן אלא גם לומר 'אין לי זמן', 'חבל על הזמן', 
ו'הזמן נמרח'. הקורס נועד להפגיש את התלמידים עם בעיות היסוד 
והקולנוע,  של הזמן האנושי באמצעות עיון במקורות מן הספרות 
היהודית  המערבית,  התרבות  מסורת  על  דגש  תוך  והתרבות,  הדת 
טקסטים  מבחר  עם  ניפגש  הזמן  בשאלות  העיון  דרך  והישראלית. 

קלאסיים ומודרניים, הגותיים, דתיים וספרותיים.

 מבוא
להנדסת 
תהליכים

ו/או  כימית  להנדסה  ומבוא  רקע  לסטודנטים  נותן  הקורס 
לתהליכים  בסיסיים  חישובים  לימוד  פארמצבטית,  הנדסה 
שמטרתם להפוך חומרי גלם לתוצרים בתעשייה, תוך הכרות 
עם סוגי תהליכים שונים בתעשייה, שרטוט והבנת תרשימי 
לצורך  החומר  שימור  בחוק  ושימוש  זרימה, משתני תהליך 

פתרון בעיות.

ביולוגיה
של התא

חי,  משהוא  להגדרת  הקריטריונים  הם  מה  מלמד  הקורס 
תיאוריית התא, מבנה התא ויסודות פעילותו; הבדלים בין סוגי 
תאים; מחזור התא, חלוקת תאים, המבנה והתפקיד הכללי של 
ארבעת המקרומולקולות הביולוגיות: חלבונים, ליפידים, סוכרים, 

ונוקליאוטידים.

כימיה 
אורגנית

והמזון  התרופות  החיים,  שבעזרתה  הכימיה  היא  אורגנית  כימיה 
מתקיימים. על מנת לתכנן ייצור של תרופות ועל מנת להבין לעומק 
את המנגנונים הביולוגיים, צריך לדעת איך המולקולות מגיבות זה 

עם זה. כל זה ועוד בקורס כימיה אורגנית. 

השונות כימיה אנליטית הכימית  האנליזה  שיטות  עם  הכרות  היא  הקורס  מטרת 
והערכת אמינות של תוצאות ניסיוניות. תוצרי למידה: בסיום הקורס 
לסטודנטים יהיו המיומנויות הבאות: יכולת לבטא ריכוזים והרכבים 
חומצה-בסיס  משקל  שיווי  עם  מעמיקה  הכרות  שונים  באופנים 

ומערכות בופר הכרות עם עקרונות שיטות האנליזה השונות. 

 מבוא
להנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה

מושגים  לסטודנטים  להקנות  נועד  הקורס 
חשמליים.  מעגלים  בניתוח  יסודיים  וחוקים 
הקורס מציג את רכיבי היסוד )C,L,R( ושיטות 
שונות לניתוח מעגלים בסיסיים. הקורס מגדיר 
התדר  תגובת  מושגי  את  הסטודנטים  בפני 

ותגובת ההלם של מערכות.

מיתוג ומערכות 
ספרתיות

הקורס עוסק ביסודות המתמטיים והלוגיים של מערכות ספרתיות 
אלקטרונית  מערכת  בכל  כמעט  בסיס  כיום  המהוות  )דיגיטליות( 
שהיא, החל ממערכות בקרה בסיסיות ועד למחשבי-על מתקדמים. 
בקורס נלמד להכיר את אבני הבניין הבסיסיים של מערכות אלו. 
אלגברה  ושל  בינרית  ספירה  של  המתמטיים  היסודות  את  נלמד 
בוליאנית, נכיר רכיבי זיכרון לוגיים, ונקבל כלים להבנה ולתכנון של 

מערכות ספרתיות מורכבות.

מתמטיקה 
בדידה 1

הקורס עוסק בחלק מיסודות המתמטיקה הבדידה. עקרי 
לתורת  מבוא  מתמטית,  ללוגיקה  מבוא  הקורס:  נושאי 
מחלקות  שקילות,  יחסי  תכונות,  יחסים:  הקבוצות, 
שקילות, חלוקה, יחסי סדר וקבוצות סדורות, פונקציות.

גרפיקה 
הנדסית

יסודות שרטוט טכני: שימוש בכלי שרטוט, כתב טכני. גיאומטריה תיאורית: היטלי 
נקודה, קו ומישור במערכת מרחבית, היטלי עזר וסיבוב בפתרון יחסים במרחב 
ובמציאת גדלים אמיתיים, היטלי גופים, חתכים, חדירות ופרישות. שרטוט טכני: 
כללים ברישום מידות, מידות קוויות, מידות קוטר, מידות רדיוס וזווית. חתכים 
של חלקי מכונות: חתך מקומי, חתך מדורג, חתך למחצה, חתך חלקי. שרטוט 
ברגים. אפיציות וסיבולות, סימון טיב פני שטח, הרכבות, רשימת חלקים, שרטוטי 

הרכבה, תקני שרטוט.

קורסים מוצעים
מבוא 
לתכנות

הקורס יעסוק בהגדרת בעיות, ניתוח ומימוש אלגוריתם בשפת 
תכנות C. שיטות לניתוח בעיות אלגוריתמיות ולפתרונן, הגדרת 
אלגוריתמים,  לתיאור  שפות  של  יסוד  מבני  תיעוד  דרישות, 
פונקציות ופרוצדורות, העברת פרמטרים, מבני נתונים בסיסיים 

– מערכים, רשימות אלגוריתמים לבעיות מיון וחיפוש – מבוא. 

 מבוא להנדסה
תעשייה וניהול

היכרות ראשונית עם הנדסת התעשייה והניהול. 
של  רחב  במגוון  מבוא  ברמת  ידע  יקנה  הקורס 
נושאים ויכלול סקירה על התעשיות המיישמות 
התעשייה  מהנדס  תפקידי  ועל  אלה  תחומים 

והניהול.



לפרטים נוספים צרו עמנו קשר
02-6591882/02-6591802
rachelibn@jce.ac.il או בדוא"לsa
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 להיות
סטודנטית
 להנדסה
כבר בכיתה י'


