
ט"מקצועות בחירה וברירה למתחילי תשע
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בחירה

'נק22–1סמסטר 

(20.5)18.5–2סמסטר 

'נק18.5–3סמסטר 

'נק19–4סמסטר 

'נק17.5–5סמסטר 

'נק15–6סמסטר 

3240333.0

אנגלית טכנית  
'מתקדמים ב

1140512.5

1פיסיקה 

1040194.5

אלגברה 
'ליניארית מ

1040185.0

'מ1א"חדו

2341284.0

מבוא למחשב  
פייתוןשפת 

1250013.0

כימיה כללית  

3948001.0

חינוך גופני

3142002.5

מבוא להנדסת  
לתעופהחומרים

1140523.5

2פיסיקה 

0852012.0

מבוא להנדסת  

*אויר וחלל 

1041312.5

' משוואת דיפ
'ח/רגילות

1040225.0

'מ2א"חדו

0845064.0

מכניקת  
המוצקים

3948011.0

חינוך גופני

1042152.5

פונקציות  
'מרוכבות א

0944114.0

'הסתברות ת

1042283.0

' משוואת דיפ
'חלקיות מ

0842254.0

'דינמיקה מ

0842134.0

תרמודינמיקה

1140543.5

3פיסיקה 

0847373.0

מערכות  
דינמיות

0843113.5

אווירודינמיקה 
בלתי דחיסה

0845152.5

מבוא לתורת  

האלסטיות

0841352.5

אנליזה נומרית  

'מ

0846304.0

שרטוט הנדסי  
ממוחשב

0441020

בטיחות חשמל

0846413.5

תכן וייצור  
תעופתי

0847383.0

תורת הבקרה

0843143.5

זרימה צמיגה  
ומעבר חום

0841542.5

שיטות ניסוי

0843122.5

,  זרימה דחיסה
ונחיריםכונסים 

**2.5

מקצועות ליבה  
לבחירה

0841432.5

מערכות  ' הנ
חלל-אוויר

0440984.0

מבוא לחשמל  
לתעופה

0841562.5
שיטות ניסוי

מתקדמות

5-6.0

מקצועות ליבה  

לבחירה
בחירה

8-ו7סמסטרים  

ט"תכנית לימודים למתחילי  תשע

בחירה
6.0

7-8פרויקטי
1.0

סמינריון



מקצועות ברירה ובחירה 

(33.5או 32.5)בחירה 
אשכולות7•

אווירודינמיקה–

בקרה–

מבנים–

הנעה–

מערכת –

אווירונאוטיקה–

אסטרונאוטיקה–

אשכולות3-ב' נק24•
לפחות בכל אשכול' נק8–

(18או 17)ברירה 
(2.5)ניסוי מתקדמות שיטות •

(1)סמינריון •

(6)7-8פרויקט •

(8.5או 7.5)ליבה •
אווירונאוטיקה–

אסטרונאוטיקה–
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אווירונאוטיקה

(2.5)1הטיס מכניקת

( 2.5)2הטיס מכניקת

(2.5)( או)רקטיתהנעה 

(2.5)סילון הנעת 

1אווירואלסטיות

אוטומטיתבקרה 

בליסטיקה חיצונית

אסטרונאוטיקה

(2.5)יסודות הנדסת חלל 

(3.5)בחלל גופים מכניקת

(2.5)( או)רקטיתהנעה 

חשמלית לחלל  הנעה 
(2.5)

לוויןבקרת מסלולי 

הנדסת פלסמהיסודות 

אסטרודינמיקה

מקצועות ליבה
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אשכול מבנים

(088)סופי שפה והתחלה אלמנט 
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ואוירואקוסטיקהאשכול אווירודינמיקה 

(088)בטבע הנעה 

(088)יציבות הידרודינמית 
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אשכול בקרה

מערכות רבות קלט פלט

לוויןבקרת מסלולי 

הערה למטה-ראיהנעזר נווט 

2בקרה אופטימלית 

הנחית טילים
בקרה איתנה

יסודות בתורת השערוך, בחללגופים מכניקת
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אשכול הנעה

מעבר חום

מוצקבעיות הנעה בהודף 

לשריפה על קוליתמבוא 

דלק  תרסיסי דינמיקה ושריפה 
(088  )

חשמליתהנעה 

שריפהתהליכי 
1נושאים נבחרים באמצעי הנעה 

,  רקטיתהנעה 3פיסיקה כימיה
חלל' הניסודות 

8



אשכול מערכת

תמיכה כוללת במוצר

של מטוסיםתכן ראשוני 

סרוותכן מערכות 
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אווירונוטיקהאשכול 
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אסטרונוטיקהאשכול 

יסודות בהנדסת חלל

לוויןמסלולי בקרת 

פלסמה' הניסודות 

רקטיתהנעה 

נ"זדכ
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מחוץ לאשכולות

(3)1מחקר פרויקט 

(3)2פרויקט מחקר 

(2.5)פרויקט ניסוי  

(2.5)תכן מתקדם פרויקט 

:ובנוסף
(6עד )פקולטות אחרות 
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https://aerospace.technion.ac.il/studies/ug-studies/lists-and-forms/?lang=he
https://aerospace.technion.ac.il/studies/ug-studies/ug-curriculum/?lang=he

