
מתהמרצהשם הקורססמס
שעות 
סמס

נ"ז 
סמס

ש"ש  (נ"ז 
שנתי)

42-663ד"ר רובינסון-אליהו מיטלאלגברה לינארית183110
42-663ד"ר שיינר ארזחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1831121
21-331.5ד"ר שפט אורקומבינטוריקה183108
22-442ד"ר בנשק-דוקוב אלישבעמבוא להנדסת תוכנה ומחשבים183120
42-663ד"ר אלון שחרפיזיקה 1831021
31-442ד"ר כהן איציקמבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע183500

19100292914.5סה"כ שנה א' סמסטר 1
42-663ד"ר שיינר ארזחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2831142
21-331.5ד"ר ראיצ'יק אירינהמשוואות דיפרנציאליות רגילות283115
21-331.5ד"ר וייס מורתורת הקבוצות והלוגיקה283109
31-442פרופ' לוטקר צבימבני נתונים ואלגוריתמים 2831191
32-552.5ד"ר זינגר גונןמבוא  להסתברות283501
221--2פרופ' לוטקר צביסדנת פיתון283011
221--2פרופ' אמריטוס דויטש יוסףמושגי יסוד בכלכלה283502

1870252512.5סה"כ שנה א' סמסטר 2

31-442ד"ר גולדברג נועםמודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועיםחדש3
31-442ד"ר ברודו נדיהמבוא לסטטיסטיקהחדש3
31-442פרופ' דויטש יוסףניהול פיננסיחדש3
21-331.5פרופ' גולדברגר יעקבמבוא ללמידת מכונה383622
22-442ד"ר קופרשטוק אהרון (רוני)תכנות מונחה עצמים383223
22-442מערכות מסדי הנתונים389581

1580232311.5סה"כ שנה ב' סמסטר 3
31-442פרופ' אבינדב טלמודלים סטוכסטיים בחקר ביצועיםחדש4
31-442פרופ' פרלמן יעלניהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיותחדש4
21-331.5ד"ר גולן מיהמבוא לפסיכולוגיהחדש4
22-442ד"ר זינגר גונןאפיון וניתוח מערכות מידעחדש4
21-331.5פרופ' קונסטנטין קגןמודלים  דינמיים ובדידים בחקר ביצועיםחדש4

126018189סה"כ שנה ב' סמסטר 4

31-442ד"ר כהן איציקמודלים בניהול פרויקטיםחדש5
21143.51.75ד"ר אלאלוף אמירסימולציהחדש5
31-442פרופ' כהן יובלתפעול מערכות ייצור ושירותחדש5
331.5--3ד"ר ווילר משהשיטות בתכן הנדסיחדש5
31-442ד"ר ברודו נדיהסטטיסטיקה תעשייתית וכלי תכנהחדש5

14411918.59.25סה"כ שנה ג' סמסטר 5
331.5- 21ד"ר זינגר גונןכריית מידע וייצוג מידע683676
331.5--3פרופ' לוטקר צביפרויקט 1חדש6
21-331.5מנשקים והצגת מידעחדש6
31-442רשתות מחשבים ואינטרנט 6834551

103013136.5סה"כ שנה ג' סמסטר 6

21-331.5ד"ר חלוץ בן גל הילהעקרונות השיווקחדש7
31-442ד"ר חלוץ בן גל הילההתנהגות ארגוניתחדש7
331.5--3ד"ר זינגר גונןפרויקט שנתי חלק א חדש7

82010105סה"כ שנה ד' סמסטר 7
331.5--3ד"ר זינגר גונןפרויקט שנתי חלק ב חדש8

300331.5סה"כ שנה ד' סמסטר 8
99401140139.570.25סה"כ חובות כלליות

מתהשרשראות התמחות (יש לבחור 3)סמס
שעות 
סמס

נ"ז 
סמס

ש"ש (נ"ז 
שנתי)

data science (יש לבחור 4 קורסים)
21-331.5פרופ' גולדברגר יעקבלמידה עמוקה (חובה)783882
1-342.51.25ד"ר גלס רןמעבדה במדעי המידע (חובה)חדש6
331.5--3עיבוד שפה טבעי889680
31-442ד"ר זינגר גונןבינה עסקיתחדש7
31-442ד"ר כהן אילןאחזור מידעחדש7

חקר ביצועים (יש לבחור 3 קורסים)

הנדסת תעשייה ומערכות מידע - תשפ"ב



21-331.5ד"ר כהן אילןתורת המשחקיםחדש6
21-331.5פרופ' לוטקר צבימודלים במסחר אלקטרוני (חובה)חדש6
331.5--3פרופ' לוטקר צביאופטימיזציה8
21-331.5פרופ' רביץ דרורמבני נתונים ואלגוריתמים 2 (חובה)783224
31-442פרופ' כהן יובלאלגוריתמים בתזמוןחדש8
21-331.5פרופ' פרלמן יעלנושאים מתקדמים בשרשראות אספקה ומע' לוגיסטיותחדש8

תעשייה מתקדמת (יש לבחור 3 קורסים)
212542ד"ר זינגר גונןתכן מערכות ייצור ורובוטיקה (חובה)חדש6
31-442ד"ר ווילר משהשיטות בהנדסת תעשייהחדש6
331.5--3ד"ר אילוז מיכלמודלים לניהול מערכות רזהחדש8
31-442ד"ר בשן אביבההנדסת איכותחדש8

מערכות מידע (יש לבחור 4 קורסים)
21-331.5פרופ' רביץ דרורמבני נתונים ואלגוריתמים 7832242
31-442ד"ר גלס רןחישוב מבוזר (חובה)883453
21-331.5פרופ' לוטקר צבימודלים במסחר אלקטרוניחדש6
31-442ד"ר זינגר גונןבינה עסקיתחדש7
21-331.5ד"ר אלמליח אבשלוםנושאים נבחרים במערכות מידעחדש8

קורסי בחירה (השלמת נקודות מרשימה זו)
קורסים לתכנית מצטיינים

331.5--3ד"ר כהן אילןפרויקט מחקרי 1חדש
331.5--3ד"ר כהן אילןפרויקט מחקרי 2חדש

בחירה לתכנית (בנוסף, ניתן לבחור קורסים שלא נלמדו 
במסגרת השרשראות)

31-442הנדסת גורמי אנושחדש
21-331.5ד"ר ברודו נדיהתכנון ניסויים וניתוחםחדש
331.5--3פרופ' לוטקר צביפרויקט 2חדש
21-331.5ד"ר כהן איציקנושאים מתקדמים בניהול פרויקטיםחדש
21-331.5ד"ר כהן איציקניהול פרויקטי תכנהחדש
21-331.5ד"ר כהן איציקניהול פרויקטי הזנק (סטרטאפ)חדש
21-331.5ד"ר כהן איציקפיתוח מוצר חדשחדש
21-331.5ד"ר ברודו נדיהסדרות עיתיות וחיזויחדש

קורסים מדעיים
21-331.5גב' זהבית צביפונקציות מרוכבות83211
42-663פרופ' פרידמן אביעדפיזיקה 831032
31-442פרופ' וייס אריהמבוא לביולוגיה למהנדסים83201

 174
ש"ס 
 87)

ש"ש)

 87"ז 
שתיות

על כל סטודנט להתמחות בשלוש שרשראות (לא ניתן לקחת את אותו קורס כחלק משתי שרשראות)

מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע בתואר ראשון הינו 87 , לא כולל קורסי יסוד ביהדות, 
קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה.

הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.

חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.


