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אנחנו מתאהבים בבעיות



אנחנו מתאהבים בבעיות



עולמיתיזמות ברמה 

בעולם בין בוגרי אוניברסיטאות יזמים  9-בוגרי אוניברסיטת תל אביב דורגו במקום ה
אפים שלהם-שגייסו הון לסטארט

אוניברסיטת תל אביב היא הראשונה מישראל



אביב-מגיעים מאוניברסיטת תלמהסטארטפיסטים25%

שלהרצאה 
'פרופ

מנדלוביץדוד 
11:00



ממציאים פתרונות
Dual Lens smartphone – photography, Prof. David Mendelovich



ברודקוםבניין -שתוף פעולה עם תעשיה



2016דרוג שנחאי לפקולטות להנדסה 
51-75 KU Leuven

51-75 North Carolina State University - Raleigh

51-75 Peking University

51-75 Pennsylvania State University - University Park

51-75 Polytechnic Institute of Milan

51-75 Seoul National University

51-75 Soochow University

51-75 Technical University Munich

51-75 Technion-Israel Institute of Technology

51-75 Tel Aviv University 

51-75 The Chinese University of Hong Kong

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/KU-Leuven.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/North-Carolina-State-University---Raleigh.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Peking-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Pennsylvania-State-University---University-Park.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Polytechnic-Institute-of-Milan.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Seoul-National-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Soochow-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Technical-University-Munich.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Technion-Israel-Institute-of-Technology.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Tel-Aviv-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/The-Chinese-University-of-Hong-Kong.html


הנדסה ורוח-חושבים מחוץ לקופסא

Steve Jobs: “It is in Apple’s DNA that technology alone is not enough—it’s technology married with 
liberal arts, married with the humanities, that yields us the results that make our heart sing.”



הסטודנטים הטובים ביותר
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ממוצע של סטודנטים חדשים  ציון פסיכומטרי 
ה"בתשע

א"התקבלו לאוניברסיטת ת התקבלו ליתר האוניברסיטאות



מחקרבאוניברסיטת ללמוד

זה נשאר לכל החיים, לחשובנלמד איך ללמוד ואיך •

המעודדת לחשוב אחרת, סביבה חוקרת היא סביבה מפתחת•

מחקר זה קריאת תיגר על הקיים•

ועבודה קשה, הרבה חשיבה•

.......ללמוד למצוא את המענה לבד•



תכנית המצטיינים של הנדסה

מלגת חצי שכר לימוד•

אפשרות להקדים –הגדלת הגמישות בתכנית הלימודים •
רישום לקורסים ממסלולים  , )פטור מדרישות קדם(קורסים 
.ממגמות אחרות או קורסי תואר שני, נוספים

אשר  , לכל תלמיד ימונה חבר סגל כחונך אישי–אישיחונך •
בהצעת קורסים שאינם  , ייעץ בבחירת קורסים ומסלולים

.בתכנית הלימודים הרגילה ובחשיפה לפעילות המחקרית

יוצע לתלמידים  , במעבדות המחקר–פרויקט קיץ מחקרי •
.  בתום השנה השנייה בשכר



אנחנו עוזרים לכל הסטודנטים 

'עזרה והכוונה של סטודנטים שנה א–צועדים יחד •

-ו' י סטודנטים שנה ג"שעורי עזר ע–פרויקט חונכות •
'ד

מלוים אקדמיים לכל שנתון•

עזרה אישית  -קידום סטודנטים מעלה–ם"קס•
שונותלתלמידים המתקשים בלימודיהם מסיבות 

)  ואקדמיתחברתית , כלכלית(

דלת פתוחה להנהלת , מזכירות עם יחס אישי•
הפקולטה



הכנה במתמטיקה ובפיזיקה

יחידות  4עזרה לכל בוגרי •

א׳סיכוי להצלחה גדולה יותר בקורסי שנה •

"רעיונות מרכזיים בפיזיקה"קורס מקוון •

)כלים שלובים–רון ליפשיץ (



כדאי לכולנו-כדאי לך : נשים להנדסה 

?  כדאי לךזה למה •
,לימודים מעניינים•

מגוונים ומאתגרים

אפשרויות תעסוקה רבות  •
ושכר גבוה  

תפקידים רבים במחקר •
ופיתוח המתאימים  

לגברים ולנשים כאחד

?  כדאי לכולנוזה למה •
מדע טוב מתאפיין בקולות  •

גם בקול הנשי –מגוונים 

זקוקהמדינת ישראל •
הטובים למדענים  ולחוקרים 

ביותר שישנם

בין המיניםאמיתישוויון •



הפקולטה לטובת בטחון ישראל

Unmanned aircrafts Prof.  Moshe Tur Iron Dome Prof. Danny Gold

Tunnels Detection Prof. Avishay Eyal Antimissile System- Prof.  Ady Arie



יותרטוב הפקולטה לטובת עולם 

מהנדסים
גבולותללא 



על ההקשבהתודה 

:אנחנו כאן בשבילכם

im@tau.ac.ilל "דוא
אביב-תלהפקולטה להנדסה אוניברסיטת : פייסבוק

03-6405550טלפון 
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