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כתובת אתר לימודי הסמכה באינטרנט
https://ugportal.technion.ac.il

כתובת אתר בית הספר לתארים מתקדמים באינטרנט
https://graduate.technion.ac.il/

הקטלוג נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

הטכניון שומר לעצמו את הזכות
להכניס שינויים בכל הכללים,
התקנות ותוכניות הלימודים,

מבלי למסור על כך הודעה אישית
לנוגעים בדבר.

עריכה: אפרת נתיב רונן – מזכירה אקדמית - לימודי הסמכה, יעל כהן – מזכירה אקדמית - ביה״ס לתארים מתקדמים ע"ש אירווין וג'ואן ג'ייקובס
הפקה ממוחשבת: מוטי רוזנברג, רותי רוזנטל, יוסי טקץ )ענ״מ(

הקלדת פרשיות הלימוד: טלי כץ, לבנה בן-שבת
הפקת פרשיות הלימוד: יחידת הדפוס, הטכניון
עריכה גרפית: דינה מיד, יחידת הדפוס, הטכניון

הדפסה: יחידת הדפוס, הטכניון
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הקדמה

מאז כינונו בשנת 1924, הכשיר הטכניון כ-82,000 בוגרי תואר ראשון בהנדסה, מדעים, ארכיטקטורה, רפואה והוראה. בשנת 1956 נוסד 

בית הספר לתארים מתקדמים, אשר הכשיר עד היום למעלה מ- 20,000 בעלי תואר שני ו- 5,000 בעלי תואר דוקטור בתחומים הנ"ל. 

כיום, הטכניון הוא אחת האוניברסיטאות המובילות בעולם בהכשרת מדענים ומהנדסים, ובוגרי הטכניון תופסים עמדות מרכזיות 

במשק הישראלי והעולמי. הם מובילים את המחקר הבסיסי והיישומי במוסדות להשכלה גבוהה ובתעשיות עתירות הידע והטכנולוגיה. 

הם מנהלים מפעלי תעשייה ובניה, ועוסקים בתכנון עירוני ואזורי, בפיתוח מקורות מים ואנרגיה, וברפואה. הם מפלסים דרכים חדשות 

שהביאו למהפכת ההייטק ולהפיכתה של ישראל לאומת הסטרט-אפ ומובילה מבחינה טכנולוגית ברמה בינלאומית. הכשרת כוח אדם 

מיומן, עתיר ידע ובעל כושר ביצוע מעולה היא שליחות לאומית שהטכניון נטל על עצמו מאז ייסודו. 

 B.A בהנדסה )כ-65%( או תואר B.Sc. בטכניון לומדים כיום כ-9500 סטודנטים בכ-50 מסלולים לתואר ראשון והם מקבלים תואר

במתמטיקה ובמדעי הטבע )כ-15%(. תארים נוספים קיימים ברפואה )כ-7%(, במדעי המחשב )כ-7%( ובארכיטקטורה )כ-6%(. הלימודים 

בטכניון מאתגרים ודורשים השקעה רבה; על אף זאת, סטודנטים רבים לומדים לשני תארים בו זמנית בתכניות לימוד שונות.

הטכניון רואה חשיבות רבה בלימודים לתארים גבוהים ולרכישת כישורי מחקר ומקדיש מאמצים ומשאבים רבים לבית הספר לתארים 

מתקדמים ולתלמידיו. כיום, לומדים כ- 4,000 סטודנטים ביותר מ-80 מסלולים לתארים מתקדמים. כמחצית המשתלמים לתואר שני 

)עם תזה( ומרבית המשתלמים לדוקטורט נהנים ממלגות נדיבות המאפשרות להם להשקיע את מלוא זמנם בלימודים ובמחקר. האחרים 

לומדים לתואר שני ללא תזה ומרביתם משלבים גם עבודה בתעשייה ובמקומות אחרים במהלך הלימודים. הטכניון מייחס חשיבות רבה 

לשילוב זה, המקדם את התעשייה והמשק ומהווה ערוץ תקשורת דו-כיוונית בין התעשייה לטכניון.

קטלוג זה משותף ללימודי הסמכה ולתארים מתקדמים. מטרתו להציג תמונה מלאה של תכניות הלימודים בטכניון, תקנוניו, ויחידות העזר 

לסטודנטים. הקטלוג מאפשר לסטודנטים לבחור ולתכנן את דרכם הן לטווח הקרוב והן לטווח הארוך.

אנו מקווים שתמצאו בקטלוג מענה לשאלותיכם וכי הוא יהווה עבורכם כלי עזר מועיל בתכנון לימודיכם בטכניון. 

פרופ' חוסאם חאיק
דיקן לימודי הסמכה

פרופ' דן גבעולי
דיקן בי״ס לתארים מתקדמים

ע״ש ג׳ייקובס



4

קטלוג הלימודים | תשפ״ג 2022/2023

לוח השנה האקדמית

סמסטר חורף

יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ״גיום ה׳23/10/2022

פתיחת שנת הלימודים תשפ״גיום ב׳24/10/2022

יום הבחירותיום ג׳01/11/2022

עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל, הפסקת לימודים בין השעות 12:30 -13:30יום א׳06/11/2022

חג הסיגדיום ד׳23/11/2022

ערב נר ראשון של חנוכה סיום עבודה בשעה 13:00יום א׳18/12/2022

א' חנוכה - לימודים במתכונת יום ג׳יום ב׳19/12/2022

חנוכה-אין לימודים 23/12/2022 – 20/12/2022

חג המולד / ז' חנוכה - אין לקיים מבחניםיום א׳25/12/2022

שנה אזרחית חדשה-אין לקיים מבחניםיום א׳01/01/2023

צום י' בטבת - אין לקיים מבחניםיום ג׳03/01/2023

עיד אלח׳ידר )אליהו הנביא(יום ד׳25/01/2023

סיום סמסטר חורף תשפ"גיום ה׳26/01/2023

תחילת בחינות מועד א׳ סמסטר חורףיום ב׳30/01/2023

סיום בחינות מועד א׳ סמסטר חורףיום ג׳21/02/2023

חופשה בין סמסטרים-אין לימודים27/02/2023 - 22/02/2023

תחילת בחינות מועד ב׳ סמסטר חורףיום ג׳28/02/2023

תענית אסתר - אין לקיים מבחנים - אין לימודיםיום ב׳06/03/2023

פורים-לא מתקיימת פעילות טכניוניתיום ג׳07/03/2023

שושן פורים-אין לימודיםיום ד׳08/03/2023

יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב - סיום בחינות מועד ב׳ סמסטר חורףיום ב׳20/03/2023

סמסטר אביב  

תחילת סמסטר אביביום ג׳21/03/2023

תחילה משוערת של רמאדןיום ה׳23/03/2023

 פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית13/04/2022 - 05/04/2023

ערב יום השואה, אין לקיים מבחנים החל מהשעה 16:30יום ב׳17/04/2023

יום השואה, טקס )הפסקת לימודים בין 9:50-11:30 - אין לקיים מבחנים(יום ג׳18/04/2023

השלמת שעות הוראה שבוטלו לכבוד טקס יום השואה בין 12:30-14:30,אין לקיים אירועים בשעות אלהיום ד׳19/04/2023

ערב חג אל פיטר - אין לקיים מבחנים החל מהשעה 16:30יום ה׳20/04/2023

חג אל פיטר - אין לקיים מבחנים21/04/2023-23/04/2023

ערב חג הנביא שועייב-לא יתקיימו מבחנים החל מהשעה 16:30יום ב׳24/04/2023

ערב יום הזיכרון - הפסקת לימודים בין 12:30-13:30/סיום לימודים בשעה 18:30/לימודים במתכונת יום ה׳יום ב׳24/04/2023

חג הנביא שועייביום ג׳25/04/2023

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-לא מתקיימת פעילות טכניוניתיום ג׳25/04/2023

יום העצמאות-לא מתקיימת פעילות טכניוניתיום ד׳26/04/2023

אין לימודיםיום ה׳27/04/2023

יום יזמות, קריירה וחברה ויריד תעסוקה-אין לימודיםיום ג׳02/05/2023

אין לקיים מבחנים החל מהשעה 14:30 - לימודים עד השעה 18:30יום ד׳17/05/2023

יום הסטודנט - אין לימודיםיום ה׳18/05/2023

יום ירושלים - אין לקיים מבחניםיום ו׳19/05/2023

לימודים במתכונת יום ה׳יום א׳21/05/2023

ערב שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניוניתיום ה׳25/05/2023

שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניוניתיום ו׳26/05/2023

טקס הענקת תוארי דוקטוריום ב׳29/05/2023

טקס הענקת תוארי MD לשנת תשפ״גיום ד׳07/06/2023

טקס הענקת תוארי מגיסטריום ב׳19/06/2023
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לוח השנה האקדמית

ערב חג אלאדחא, אין לקיים מבחנים החל מהשעה 16:30יום ד׳28/06/2023

חג אלאדחא-אין לקיים מבחנים29/06/2023 – 30/6/2023

טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ״דיום ב׳03/07/2023

טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ״דיום ג׳04/07/2023

סיום סמסטר אביביום ה׳06/07/2023

צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינותיום ה׳06/07/2023

תחילת בחינות מועד א׳ סמסטר אביביום ב׳10/07/2023

ערב ט' באב - אין לקיים מבחנים אחה״ציום ד׳26/07/2023

צום ט' באב-אין לקיים מבחנים - אין לימודיםיום ה׳27/07/2023

סיום בחינות מועד א׳ סמסטר אביביום ה׳03/08/2023

סמסטר קיץ 

תחילת סמסטר קיץיום א׳06/08/2023

ערב ראש השנה - אין לקיים מבחניםיום ו׳15/09/2023

ב׳ ראש השנה -לא מתקיימת פעילות טכניוניתיום א׳17/09/2023

צום גדליה-אין לקיים בחינותיום ב׳18/09/2023

סיום סמסטר קיץיום ה׳21/09/2023

ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניוניתיום א׳24/09/2023

יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניוניתיום ב׳25/09/2023

אין לקיים מבחנים - אין לימודיםיום ג׳26/09/2023

תחילת בחינות מועד א׳ סמסטר קיץ ובחינות מועד ב׳ סמסטר אביביום ד׳27/09/2023

ערב סוכות-אין לקיים מבחניםיום ו׳29/09/2023

חוה״מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית01/10/2023-6/10/2023

אין לקיים מבחנים - אין לימודיםיום א׳08/10/2023

יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ״דיום ב׳23/10/2023

סיום בחינות מועד א׳ סמסטר קיץ ובחינות מועד ב׳ סמסטר אביביום ב׳23/10/2023

פתיחת שנת הלימודים תשפ״דיום ג׳24/10/2023
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תאריכים חשובים - תארים מתקדמים
סמסטר חורף תשפ"ג

24.10.2022תחילת הלימודים 

דחייה או ביטול התחלת לימודים:

למגיסטר עם תזה ולדוקטורט:
ללא חיוב שכ"ל 	

חיוב ב-%25 שכ"ל סמסטריאלי 	

חיוב ב-%100 שכ"ל סמסטריאלי 	

למגיסטר ללא תזה:
החזר מקדמה מלא 	

חיוב במלוא המקדמה  	

חיוב ב-%100 שכ"ל סמסטריאלי  	

עד 24.10.2022

עד 15.11.22 

אחרי 15.11.22

עד 17.10.22

עד 15.11.22 

אחרי 15.11.22

עד 24.10.2022הרשמה למקצועות

עד 21.11.22הוספה וביטול מקצועות

בקשה לחופשה/הפסקה )לסטודנט ותיק(

- ללא חיוב שכ״ל  	

- חיוב ב-%25 שכ״ל סמסטריאלי 	

- חיוב ב-%100 שכ״ל סמסטריאלי 	

עד 24.10.22

עד 15.11.22

אחרי 15.11.22

עד 30.11.22 **הרשמה לסמסטר אביב תשפ״ג*

 26.01.2023יום אחרון ללימודים בסמסטר חורף

30.01.2023בחינות סמסטר חורף

28.02.2023בחינות סמסטר חורף מועד ב׳  

סמסטר אביב תשפ״ג

21.3.2023תחילת הלימודים 

דחייה או ביטול התחלת לימודים

למגיסטר עם תזה ולדוקטורט:
ללא חיוב שכ"ל 	

חיוב ב-%25 שכ"ל סמסטריאלי 	

חיוב ב-%100 שכ"ל סמסטריאלי 	

למגיסטר ללא תזה:
החזר מקדמה מלא 	

חיוב במלוא המקדמה  	

חיוב ב-%100 שכ״ל סמסטריאלי 	

עד 21.03.23 

עד 15.04.23 

אחרי 15.4.23

עד 14.03.23 

עד 15.04.23 

אחרי 15.4.23

עד 21.03.23הרשמה למקצועות 

עד 25.04.23הוספה וביטול מקצועות

בקשה לחופשה/הפסקה )לסטודנט ותיק(

ללא חיוב שכ״ל  	

חיוב ב-%25 שכ״ל סמסטריאלי 	

חיוב ב-%100 שכ״ל סמסטריאלי 	

עד 21.03.23

עד 15.04.23 

אחרי 15.4.23

עד 30.04.23**הרשמה לסמסטר חורף תשפ״ד*

06.07.2023יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב 

10.07.2023בחינות סמסטר אביב 

27.09.2023בחינות סמסטר אביב מועד ב׳ וסמסטר קיץ מועד א׳

06.08.2023תחילת הלימודים סמסטר קיץ

21.09.2023יום אחרון ללימודים בסמסטר קיץ

 *     הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.
.I אין רישום לסמסטר ב' לתכניות במדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, כלכלה, ארכיטקטורה      

**    למועמדים שלמדו בחו"ל מסתיים הרישום לסמסטר חורף ב-01.04 ולסמסטר אביב ב- 01.11
***   עבור תלמידי תארים מתקדמים - הלימודים בסמסטר קיץ אינם כלולים בשכר הלימוד וכרוכים בתשלום
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יעדי המוסד
להפיץ את הדעת בדרך ההוראה ולקדם את הדעת בדרך המחקר הטהור 
והשימושי, ההנדסה, הארכיטקטורה,  והשימושי בשטחי המדע הטהור 
הרוח,  מדעי  ובכללם  להם,  הקרובים  והשטחים  הרפואה  הטכנולוגיה, 

החברה והחינוך;

להקנות לסטודנטים של המוסד ערכי חינוך כלליים; 

ובדרכים  במחקר  עצה,  במתן  משקה  ואת  ישראל  מדינת  את  לשרת 
מתאימות אחרות, ולשרת את אוכלוסיית המדינה על-ידי עריכת סדרות 
לימודים והרצאות, הוצאה לאור של ספרים ופעולות אחרות מעין אלה 

בשם שצוינו לעיל;

גזע,  מסיבת  איש  להפלות  מבלי  הנזכרים  היעדים  למען  יעשה  המוסד 
דת, לאום או מין.

מתוך החוקה והתקנון של הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

חזון הטכניון
אוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית בין עשר המובילות 

בעולם בפיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע, הפועלת 

לקידום מדינת ישראל והאנושות.

הבנין ההיסטורי של הטכניון בהדר הכרמל, חיפה.
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תולדות הטכניון
ויחד  התוכניות להקמת הטכניון החלו שנים רבות לפני קום המדינה, 
עצמה  הוכיחה  זו  עובדה  אלו.  תוכניות  למימוש  צעדים  החלו  איתן 
לטובה, שכן למוסד היתה השפעה גדולה הן על ההתפתחות הבטחונית 

והן על ההתפתחות הכלכלית של מדינת ישראל.

היה  והוא  רבים,  עיכובים  לאחר   ,1924 בשנת  נפתחו  הטכניון  שערי 
המטרה  גבוהים.  ללימודים  ביותר  והוותיק  הראשון  הישראלי  למוסד 
- הכשרת מהנדסים ואנשי טכנולוגיה שעתידים היו לבנות מחדש את 
המדינה הצעירה-ישנה. במשך למעלה ממאה שנה סיימו את לימודיהם 
החיים  תחומי  בכל  חותמם  את  שטבעו  אלףבוגרים  כמאה  בטכניון 

במדינת ישראל.

הציוני  הקונגרס  בעקבות  לראשונה  עלתה  הטכניון  להקמת  היוזמה 
החמישי אשר מינה ועדה לבדיקת התפתחות החינוך הגבוה בפלסטינה. 
חברי הוועדה, ובהם חיים וייצמן, המליצו שהצעד הראשון יהיה הקמת 
מוסד להוראת מקצועות טכנולוגיים, חקלאיים ודומיהם. בשנים הבאות 
עלה הנושא שוב ושוב, אבל למעשה הצעד המעשי הראשון היה בשנת 
1908 כאשר האגודה הגרמנית - יהודית "עזרה" )Hilfsvevin(, ומנהיגה 
הראשונים.  הבניינים  בבניית  והחלו  בחיפה  קרקע  רכשו  נתן  פאול 
יותר  מאוחר  התמנה  שאף  מברלין,  ברוולד  אלכסנדר  היה  האדריכל 

לפרופסור לארכיטקטורה בטכניון.

למרות  במוסד,  הטמון  בפוטנציאל  הכירו  הציונית  התנועה  מנהיגי 
לוין  שמריהו  העם,  אחד  וייצמן,  ציונית.  אגודה  היתה  לא  ש"עזרה" 
ואחרים גילו מעורבות בתהליך ההקמה ובשנת 1912 הונחה אבן הפינה 
לבנין המרשים, אשר תבניתו שילבה ארכיטקטורה מערבית עם יסודות 

מאומנות המזרח.

המימון הראשוני, שניתן על ידי סוחר התה הרוסי ויסוצקי, לא הספיק. 
הפרויקט כולו ניצל בעזרת תרומה נדיבה מאת הפילנטרופ האמריקאי 
וו.  ג'ייקוב שץ. יהודים אמריקאים נוספים כמו סיירוס אדלר, ג'וליאן 
מאק, לואיס מרשל, יוליוס רוזנוולד וסולומון שכטר תרמו אף הם. הקרן 

הקיימת הרימה תרומה שאיפשרה את רכישת הקרקע.

בפתיחת  עיכוב  חל  הבנייה  סיום  לאחר  הבניין,  שלד  ניצב  כבר  כאשר 
על  ויכוח  היתה  העיקרית  הסיבה  שמו.  אז  שנודע  כפי  ה"טכניקום" 
מחלוקת  יצרה  השפות"  "מלחמת  עברית.  או  גרמנית   - ההוראה  שפת 
בקרב חבר הנאמנים, ותוך כדי נסיונות הפשרה פרצה מלחמת העולם 

הראשונה והפעילות בטכניון נפסקה.

בנייני הטכניון אוכלסו על ידי הצבא הטורקי ולאחריו הצבא הגרמני, ועם 
כיבוש חיפה על ידי הבריטים היו הבניינים לבית חולים צבאי. הבעלות 
על הבניין עברה לידי הגרמנים, אולם בעזרת תרומה נדיבה מג'ייקוב שץ 
רכשה ההסתדרות הציונית את המוסד. השעורים הראשונים ניתנו בשנת 
1924 ל-16 סטודנטים ושפת ההוראה היתה עברית. תוכנית הלימודים 

כללה ארכיטקטורה והנדסה אזרחית.

המנהל הראשון היה ארתור בלוך מלונדון. אחריו באו מקס הקר ורבים 
נקודת  בכספים.  מחסור  בעיקר  שונות,  בעיות  עם  שהתמודדו  אחרים 
מיפנה חלה עם מינויו של שלמה קפלנסקי, שהיה מנהל המוסד 19 שנים, 
עד מותו. בשנים אלו התרחב המוסד ונוספו לו לימודים בהנדסת מכונות, 
חשמל והנדסה כימית. צוות ההוראה גדל וקיבל חיזוק עם עלייתם של 

מהנדסים רבים מאירופה הנאצית.

אלוף  רב  של  מינויו  עם  הטכניון,  בתולדות  חדש  פרק  נפתח  ב-1951 
יעקב דורי לנשיא הטכניון ופרופסור סידני גולדשטיין כסגנו. פרופסור 
גולדשטיין דאג לארגון חדש ומודרני של המבנה האקדמי של המוסד. 
עצמאי.  למוסד  והפך  הציוניים  מהגופים  הטכניון  ניתק  זו  בתקופה 
שמו הוסב לטכניון - מכון טכנולוגי לישראל. לשטחי המחקר הקיימים 
ואווירונאוטית,  חקלאית  הנדסה  וביניהם  חדשים,  שטחים  נתווספו 
הנדסת מזון והנדסת תעשיה וניהול. כמו כן היו המחלקות למתמטיקה, 
כימיה ופיסיקה למחלקות נפרדות. עם השנים נוספו פקולטות חדשות 
חומרים,  הנדסת  ביולוגיה,  כמו  במדינה,  המשתנים  הצרכים  על  שענו 

חינוך טכנולוגי ומחלקה נפרדת ללימודים הומניסטיים ואמנויות.

להשכלה  מוגבר  לביקוש  הביא  הארץ  באוכלוסיית  המהיר  הגידול 
איפשר  לא  בבניינים,  מוקף  שהיה  הטכניון,  של  מיקומו  טכנולוגית. 

התרחבות. בתגובה לדרישה הקצה ראש הממשלה דוד בן-גוריון שטח 
הטכניון.  קרית  שנקרא  שאנן,  בנוה  דונם   1360 בהיקף  חדש  לקמפוס 

המעבר לקרית הטכניון היה הדרגתי ונמשך על פני כ-25 שנים.

תכנון  למדע,  הלאומי  המוזיאון  כעת  שוכן  המקורי  הטכניון  בבניין 
וטכנולוגיה, מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי.    

רא"ל דורי היה נשיא הטכניון במשך 14 שנים, למעט שנה אחת במהלכה 
1965 היה אלכסנדר  גינצבורג כנשיא בפועל. בשנת  כיהן פרופסור דוד 
בגידול  8 שנים. שנים אלו הצטיינו  וכיהן תקופה של  לנשיא,  גולדברג 
מואץ של הטכניון, פתיחת הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט והפקולטה 
בשיטת  הישנה  הלימודים  שיטת  הוחלפה  אלו  בשנים  למדעי המחשב. 

הצבירה ומספר הסטודנטים עלה ליותר מ- 7,000.

עם סיום כהונתו של אלכסנדר גולדברג, בשנת 1973, נכנס אלוף עמוס 
נבנו  כהונתו  בתקופת  שנים.   9 למשך  המוסד,  כנשיא  לתפקידו  חורב 
בניינים נוספים, הורחבו מעונות הסטודנטים ונוספו יחידות חדשות בהן 

מוסד שמואל נאמן.

בשנת 1982 התמנה פרופסור יוסף זינגר לנשיא הראשון בטכניון שנבחר 
מתוך חברי הסגל האקדמי. בתום כהונתו, בשנת 1986, מונה ד"ר מקס 
1990 התמנה פרופסור זאב תדמור. פרופסור תדמור הוא  רייס ובשנת 
בוגר הטכניון הראשון שמונה לנשיא. שנותיו כנשיא הטכניון מתאפיינות 
בהשקעה בתשתית המחקר, והערכות לקליטת עולים חדשים. באוקטובר 

1998 התמנה אלוף )מיל.( עמוס לפידות כנשיא הטכניון.

באוקטובר 2001 התמנה פרופ' יצחק אפלויג כנשיא הטכניון.

בדצמבר 2004 הוענק פרס נובל בכימיה לפרופ' מחקר אברהם הרשקו 
וברוך  ולפרופ' מחקר אהרון צ'חנובר מהפקולטה לרפואה על שם רות 

רפפורט. 

באוקטובר 2009 התמנה פרופ' פרץ לביא כנשיא הטכניון.

2011 נחתם הסכם שיתוף פעולה עם אוניברסיטת קורנל בעניין  ביוני 
 2011 ניו-יורק. בדצמבר  הקמת מכון מחקר יישומי מדעי/הנדסי בעיר 
למדע  מהפקולטה  שכטמן  דן  מחקר  לפרופ'  לכימיה  נובל  פרס  הוענק 

והנדסה של חומרים.

בחודש אוקטובר 2020 החל פרופ' אורי סיון את כהונתו כנשיא הטכניון.
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קרית הטכניון
קרית הטכניון מתפרשת על פני 1,325 דונם במורדות הכרמל, בשכונת 
נווה שאנן, צופה אל נוף מרהיב של מפרץ חיפה והרי הגליל. האתר נבחר 
בשלהי שנות הארבעים על ידי דוד בן גוריון ז"ל, ראש הממשלה דאז, 
מכוני  אקדמיות,  יחידות   18 בה  יש   .1953 בשנת  הונחה  הפינה  ואבן 

מחקר ומעבדות עם מיטב הציוד המדעי.

הספריה  הסטודנט,  בית  שוכנים  בהם  בניינים,  כ-90  הטכניון  בקריית 
המרכזית, אולם קולנוע, בנין העצרת על שם צ'רצ'יל, בית כנסת, מכוני 
מחקר, בנין המינהלה )הסנאט( וכמובן 18 הפקולטות והמחלקות. יש בה 
מגרשי ספורט אולימפיים, שלוש בריכות שחיה גדולות, אמפיתיאטרון 
האובליסק  פסל  ובה  טיילת  ישיבה,  מקומות   1,500 עם  קלנר  שם  על 
המפורסם, פרי תכנונו של האדריכל הנודע סנאטיאגו קלטראווה, כרי 

דשא וספסלים.

יש  ופסטורלית.  ירוקה  אנפין,  בזעיר  עיר  למעשה  היא  הטכניון  קריית 
ומעונות  חנויות  חולים,  קופת  קפה,  ובתי  מסעדות  עשרות  בנק,  בה 
זוגות ומשפחות  יותר מארבעת אלפי מיטות, לבודדים,  סטודנטים עם 

צעירות. 

 

ראשון  לתואר  בטכניון  לומדים  וסטודנטים  סטודנטיות  אלף  כ-13 
ולתארים מתקדמים, יותר מעשרים אלף איש ואישה נכנסים ויוצאים 
צורך  בלי  ולומדים בה  חיים  ורבים  ביומו,  יום  מידי  מקריית הטכניון 
עניפה  ותרבותית  פעילות חברתית  כלל. בקריית הטכניון  לצאת ממנה 
הנגנות  והתזמורת שלו, על מאות הזמרות, הזמרים,  ומקהלת הטכניון 

והנגנים – עורכות פעמיים בשנה קונצרטים גדולים המושכים קהל רב.

הטכניון  ומגייס  גייס  הטכניון   קריית  לבניית  האמצעים  מרבית  את 
ופיתוח  חוץ  לקשרי  האגף  באמצעות  העולם,  ברחבי  ידידיו  מאלפי 
משאבים, אשר ממשיך לפתח ולבנות את הקמפוס ולצייד את המעבדות 

במיכשור המדעי המתקדם ביותר. 
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המבנה הארגוני של הטכניון
הטכניון מתנהל בהתאם לחוקה ולתקנון, לתקנות האקדמיות ולנהלים 
האקדמיים. לטכניון מספר רשויות: הקורטוריון, הוועד המנהל, המליאה 
האקדמיות   היחידות  מועצות  הספר,  בתי  מועצות  הסנט,  האקדמית, 

הנשיא, המשנים לנשיא, סגני הנשיא ומבקר הטכניון.

 360 כ-  מונה  והוא  הטכניון  של  העליונה  הרשות  הוא  הקורטוריון 
ציבור  אנשי  הקורטוריון  חברי  בין  ישראל.  תושבי  שמרביתם  חברים 
בעלי הישגים בולטים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, הכלכלה, התעשייה, 
התרבות והחברה, מישראל ומהתפוצות; בעלי תפקידים בטכניון: הנשיא, 
המשנים לנשיא, הסגנים לנשיא, דיקן הסטודנטים, דיקן לימודי הסמכה, 
המשך  ללימודי  היחידה  דיקן  מתקדמים,  לתארים  הספר  בית  דיקן 
וכן  והסטודנטים  העובדים  ארגוני  הסגל האקדמי,  נציגי  חוץ,  ולימודי 
נציגי מוסדות וארגונים ציבוריים ומקצועיים. בנוסף חברים בקורטוריון 
עד 12 חברים אקדמיים נבחרים שהם אישים בעלי הישגים אקדמיים 
הקורטוריון  מובילים.  מחקר  ממכוני  או  מאוניברסיטאות  בולטים 

מתכנס בדרך כלל אחת לשנה.

לישיבה  ישיבה  בין  והמחליטה  המכוונת  הרשות  הוא  המנהל  הוועד 
של הקורטוריון והוא מונה כ-25 חברים, ביניהם 17 נציגי ציבור חברי 
לעניינים  פרט  הקורטוריון  של  הסמכויות  המנהל  לוועד  הקורטוריון. 

אקדמיים ועניינים אחרים שיוצאו מפעם לפעם מתחום סמכויותיו. 

המליאה האקדמית היא הגוף בו חברים כל הפרופסורים מן המניין וכן 
יו"ר המליאה האקדמית  ובין סמכויותיה, בחירת הנשיא.  חברי הסנט 

הוא הנשיא. המליאה האקדמית מתכנסת פעמיים בשנה. 

הסנט הוא הרשות הקובעת את כל העניינים האקדמיים של הטכניון 
וניהולן, כללים  לרבות כל הקשור לתוכניות ההוראה, מערכות בחינות 
החינוך  על  פיקוח  המחקר,  לקידום  ותוכניות  סטודנטים  לקבלת 
הטכניון.  במסגרת  ורווחתם  שלומם  ועל  הסטודנטים  של  והמשמעת 
הסנט  טהורים.  אקדמיים  בעניינים  השיורית  הסמכות  נתונה  לסנט 
ולימודי  מתקדמים  לתארים  לימודים  הסמכה,  לימודי  על  אחראי 
המשך. הסנט מאשר מינויים והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי, 
כולל מינוי מחזיקי קתדרה ופרופסורים אמריטי וממנה את כל נושאי 
המשמעתיים  הדין  בתי  את  הסנט  ממנה  כן  האקדמיים.  התפקידים 
לסגל ולסטודנטים. יו"ר הסנט הוא הנשיא. הסנט פועל באמצעות ועדות 
שונות )נבחרות ומתמנות( כגון: ועדת הקבע ללימודים אקדמיים, ועדת 
המעניקים  למסלולים  הקבע  ועדת  כבוד,   ופרסי  כבוד  לתוארי  הקבע 
קביעות, ועדת הקבע לחברי סגל במסלול ללא קביעות, ועדת המחקר, 
הוועדה לפיתוח אקדמי )הכוללת נציגים של הוועד המנהל(, ועדת סגל-

סטודנטים כלל-טכניונית, ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע, 
ועדת הספרייה ועוד. הסנט מתכנס כשש פעמים בשנה. 

הוועדה המרכזת מכינה את ישיבות המליאה האקדמית, הסנט וועדת 
נדונים  שאינם  אישיים,  בעניינים  דנה  וכן  אקדמיים  ללימודים  הקבע 
הנשיא.  הוא  המרכזת  הוועדה  יו"ר  בסנט.  או  האקדמית  במליאה 
הוועדה המרכזת מתכנסת לישיבות מן המניין מדי חודש במהלך השנה 

האקדמית. 

אקדמיות-מנהליות:  ממסגרות  מורכבת  בטכניון  האקדמית  המערכת 
בתי ספר ויחידות אקדמיות )פקולטות או מחלקות(. 

קורנל  אוניברסיטת  עם  פעולה  בשיתוף  הטכניון  הקים   2013 בשנת 
ג'ייקובס שבאמצעותו  ע"ש  טכניון-קורנל  מכון  ניו-יורק את  שבמדינת 
וכן  היישומיים  האינפורמציה  במדעי  שני  לתואר  לימודים  מתקיימים 

מחקר מדעי-יישומי.

 Irwin and Joan Jacobs Technion-Cornell Institute

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת שנטאו הוביל בשנת 2017 לפתיחת מכון 
גוואנגדונג-טכניון 

.)GTIIT) Guangdong Technion Israel Institute of Technology

ראש היחידה האקדמית )דיקן פקולטה או ראש מחלקה(, מרכז בידיו 
הוא  שבראשה  היחידה  של  התקינה  לפעולתה  הכוללת  האחריות  את 
בהוראה,  פיתוחה  ואת  ומנהלית,  תקציבית  אקדמית,  מבחינה  עומד 
הסמכה  בלימודי  הסטודנטים  עם  בקשר  עומד  הוא  ובמנהל.  במחקר 
ובתארים מתקדמים, עם חברי הסגל, החוקרים, הסגל הטכני והמנהלי 

של היחידה ועם חברי סגל היחידה המשתלמים בחו"ל. הוא יושב בראש 
מועצת היחידה האחראית, בפיקוח הסנט, לתוכן המקצועות הניתנים 
ביחידה, להכנה לאישור של תוכניות הלימודים ולהכנת מערך הלימודים 
בכל המקצועות הניתנים על ידי חברי הסגל ביחידה, להיקף הכולל של 
הדרישות מהסטודנטים ביחידה, ולכל עניין אקדמי הנוגע לסטודנטים 
האקדמיים  המוסדות  בפני  היחידה  את  מייצג  היחידה  ראש  ביחידה. 

והמנהליים של  הטכניון.

הקורטוריון

יושב ראש
מר סקוט לימסטר

משנה ליו״ר
אלוף )מיל.( עמוס חורב

מזכיר הקורטוריון
עו״ד אסף בינדר

הוועד המנהל

חברים:

אלוף )מיל.( שלום חגי

אלוף )מיל.( עמוס חורב

מר עימאד יונס 

מר סקוט לימסטר

ד"ר יואל מארק

פרופ' אורי סיון

ד"ר יואב סרנה

ד"ר גלעד פורטונה

גב' סיגל פירסט 

גב' אילנה קופמן

מר אייל קפלן

פרופ' עודד רבינוביץ'

מר גדעון פרנק - יו"ר

ד"ר אלי אופר 

ד"ר אירית אידן

גב' רות אלון

פרופ' אלי אלחדף

מר יורם אלסטר

פרופ' אלי ביהם

מר אבי בלשניקוב

פרופ' אלפרד ברוקשטיין

פרופ' אשרף בריק 

ד"ר יורם זבה

ד"ר אמיר זיו-אב

משקיפים:

פרופ׳ אילת פישמן, דיקנית הסטודנטים 

פרופ' ויין קפלן, סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

המשנה לנשיא ומנכ״ל

גב' קרן ברקו, סמנכ"ל כספים

מר אלחנן אופנהיימר, יועץ למנכ"ל ומנהל כספים

עו"ד רחל בן ארי, היועצת המשפטית

אל"מ )מיל.( ששון חיים, מבקר הטכניון

גב' לבי מנש, יו"ר אגודת הסטודנטים

מזכירת הוועד המנהל 

גב׳ לונה ואן ווסקאולן-יוחאי

ההנהלה

פרופ׳ אורי סיון

פרופ׳ עודד רבינוביץ׳

פרופ'  נעמה ברנר

פרופ׳ יעקב רובינשטיין

פרופ' וויין קפלן

פרופ' עדי זלצברג

נשיא

משנה בכיר לנשיא

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

משנה לנשיא למחקר

משנה לנשיא ומנכ״ל

סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח 
משאבים

סגנית הנשיא לגיוון והכללה
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 סגני משנים לנשיא ובעלי תפקידים
אקדמיים בכירים

פרופ׳ ענת פישר סגנית המשנה הבכיר לנשיא

פרופ׳ אבי אוסטפלד סגן המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

פרופ' אסתר סגל סגנית המשנה לנשיא למחקר

פרופ' ג'קי שילר סגנית המשנה לנשיא למחקר לענייני 
הרשות למחקר טרום קליני

פרופ׳ רועי פרידמן סגן המשנה לנשיא ומנכ״ל למערכות 
מידע ומיחשוב

פרופ' ירון פז סגן המשנה לנשיא ומנכ״ל לבטיחות

פרופ׳ רון ברכמן מנהל מכון טכניון-קורנל ע״ש 
ג׳ייקובס בניו-יורק

פרופ׳ אריאל אורדע ראש תכנית ג׳ייקובס בטכניון

פרופ״ח עידן רול עוזר המשנה הבכיר לנשיא לקידום 
הלמידה וההוראה

פרופ״ח ג׳אק חדאד עוזר המשנה הבכיר לנשיא לשוויון 
הזדמנויות

פרופ' אמריטוס יעקב 
בן-חיים

נציב תלונות הסטודנטים

פרופ' טל אלון-מוזס נציבה מרכזת למניעת הטרדה מינית

גב' ליאת רטר נציבה למניעת הטרדות מיניות בטכניון 

פרופ' מחקר אילן מרק עוזר הנשיא לפרסי מחקר

פרופ׳ נועם סוקר ראש המרכז לחינוך קדם אקדמי

פרופ"ח איתן יעקובי ראש תוכנית המצוינים

פרופ׳ רוס פינסקי מרכז אקדמי של נושא החרדים 
בטכניון

פרופ׳ אמריטוס ארנון 
בנטור

יועץ המשנה הבכיר לנשיא לנושא 
חרדים

בעלי תפקידים בטכניון

הדיקנים הכלל טכניוניים

פרופ׳ חוסאם חאיק

פרופ׳ דן גבעולי

פרופ' קליני סתוית אלון- 

שלו

פרופ׳ אילת פישמן

דיקן לימודי הסמכה

דיקן בית הספר לתארים מתקדמים

 דיקנית בית הספר ללימודי המשך

ולימודי חוץ

דיקנית הסטודנטים

ראשי היחידות האקדמיות

פרופ׳ שלמה בכור  דיקן הפקולטה להנדסה
אזרחית וסביבתית

פרופ׳ אולג גנדלמן דיקן הפקולטה להנדסת מכונות

פרופ' גיטי פריי  דיקנית הפקולטה למדע
והנדסה של חומרים

פרופ' עדית קידר דיקנית הפקולטה להנדסת חשמל 
ומחשבים

פרופ׳ שמעון ברנדון דיקן הפקולטה להנדסה כימית

פרופ' סימה ירון דיקנית הפקולטה להנדסת 
ביוטכנולוגיה ומזון

פרופ׳ טל שימא  דיקן הפקולטה להנדסת
אוירונוטיקה וחלל

פרופ' רן סמורודינסקי דיקן הפקולטה למדעי הנתונים 
וההחלטות

פרופ"ח גדי קפלוטו  דיקן הפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים

פרופ׳ אילון איזנברג דיקן הפקולטה לרפואה

פרופ' מיכאל אנטוב דיקן הפקולטה למתמטיקה

פרופ' עדי נסר דיקן הפקולטה לפיסיקה

פרופ' נועם אדיר דיקן הפקולטה לכימיה

פרופ' יעל מנדל-גוטפרוינד דיקנית הפקולטה לביולוגיה

פרופ׳ דן גייגר דיקן הפקולטה למדעי המחשב

פרופ' חיים אזהרי דיקן הפקולטה להנדסה ביו-רפואית

פרופ׳ טלי טל דיקנית הפקולטה לחינוך למדע 
וטכנולוגיה

פרופ' אוהד נחתומי ראש המח׳ ללימודים הומניסטיים 
ואמנויות

 סמנכ״לים, ראשי אגפים
ובעלי תפקידים מיוחדים

מר אריאל חזן  סמנכ״ל משאבי אנוש 

גב׳ זהבה לניאדו  סמנכ״ל תפעול 

גב' קרן ברקו סמנכ״ל כספים

מר ירון איל ראש אגף השקעות

מר אשר אהרוני ראש אגף מיחשוב ומערכות מידע

מר אמנון ליבוביץ ראש אגף בינוי ותחזוקה

ד״ר עדי חן-גוטרמן ראש יחידת הבטיחות ופס״ק

מר מוטי יגר מנהל מערך הספריות

מר חיים ששון מבקר הטכניון

מר אלחנן אופנהיימר יועץ מנכ״ל למנהל וכספים

מר אלי מירושנסקי ראש אגף תקציבים

מר רן פדר ראש אגף חשבות

מר גיל קרן ראש אגף רכש ומכרזים

גב' דקלה נחמן ראש יחידת מנהל ולוגיסטיקה

מר יואב גבע הממונה על הביטחון והחירום

גב' אפרת נתיב רונן מזכירה אקדמית, לימודי הסמכה

גב' יעל כהן מזכירה אקדמית, ביה"ס לתארים 
מתקדמים

משרד בן ארי פיש ייעוץ משפטי
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בית הספר  ללימודי המשך 
ולימודי חוץ

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל הינו מוסד להשכלה גבוהה אשר שם 
לו למטרה לקדם ולהפיץ ידע באמצעות ההוראה והמחקר בשטחי המדע 

השימושי בהנדסה, טכנולוגיה, רפואה,  וניהול.

כלל-טכניונית  יחידה  הינה  חוץ  ולימודי  המשך  ללימודי  הספר  בית 
להשכלה  מוסדות  לבוגרי  לימודים  תוכניות  ופיתוח  בארגון  המתמחה 
גם  כמו  בפרט,  ולמהנדסים  בכלל  המדויקים  המדעים  בתחומי  גבוהה 
לעובדים מקצועיים בכירים בענפים שונים של ההנדסה, מחשבים, נדל"ן 
וניהול באמצעות לימודים מתקדמים, קורסים, השתלמויות כנסים ימי 

עיון והתמחויות מגונות בשיתוף הפקולטות.

אקדמאים  ומכשירה  למהנדסים  הסבה  לימודי  מקיים  הספר   בית 
מהמדעים המדויקים.  פיתוח התוכניות נעשה בתאום עם ענפי התעשייה 
את  שתבטיח  הכשרה  לאפשר  נועדו  והתכניות  המודרנית  הטכנולוגית 

מקומם בשורה הראשונה של היצור והפיתוח.

המשימות של לימודי המשך הן בהכשרה, קידום, עדכון והעשרת הידע 
זיקה  שמירת  תוך  נוספים  וקהלים  רופאים  מדענים,  מהנדסים,  של 

למשימות האקדמיות של הטכניון - ובהתאם לצרכי המשק והתעשיה.

חוץ  ומרצי  הטכניון  של  האקדמי  הסגל  מחברי  מורכב  המרצים  חבר 
מהתעשיה, מומחים במקצועותיהם.

היחידה פועלת בקמפוס הטכניון בחיפה,  וכן בקמפוס הטכניון בשרונה 
ת"א, הקיימת כבר למעלה מ-60 שנה.  הפעילות באיזור המרכז חשובה 
בקהלים  הטכניון  פעילות  והרחבת  להנגשת  ומסייעת  לטכניון  ביותר 

שאינם מגיעים בדרך אחרת לקמפוס בחיפה.

מקצועי  כנסים  מרכז  ביחידה  פועל   לטכניון  היחידה  משרותי  כחלק 
כשרות לכלל חברי הסגל הטכניוני

בהנדסת  שני  תואר  ללימודי  היברדי  לימודי  מרכז  מפעילה  היחידה 
מערכת ובהנדסה ביו רפואית 

מרכז פיתוח עסקי מנגיש ידע רב אל התעשיה ובמטרה לבנות קורסים 
בהתאמה ולבצעם תוך ארגונית ואו בשלוחות היחידה.

הלימודים ביחידה מתקיימים על פי רוב בשעות אחה"צ והערב.

לקבלת תכניות הלימודים ולפרטים נוספים:
בחיפה: טל' 8225151-04, פקס'  8294466-04 

בתל-אביב: טל' 6966662-03 

לימוד מקצועות מלימודי הסמכה במסגרת בית הספר 
ללימודי המשך ולימודי חוץ

במשרדי  מתבצעת  הסמכה(  לימודי  של  סדירים  )לקורסים  הרשמה 
היחידה בחיפה .

מורה  באישור  רק  היחידה,  במסגרת  הסמכה  מקצועות  ללמוד  ניתן 
המקצוע.  את  המציעה  הפקולטה  של  הסמכה  לימודי  ומרכז  המקצוע 
הטכניון  של  החוץ  בלימודי  בעבר  שלמד  בטכניון,  המנין  מן  סטודנט 
מקצועות טכניוניים, יוכל להגישם להכרה כמקצועות לתואר. לא יוכרו 
בה  בתקופה  שנלמדו  )מקצועות  מ-65.  פחות  בהם  שהציון  מקצועות 
הסטודנט היה מורחק מן הטכניון לפי התקנון המשמעתי, לא יוכרו הן 
למתן ציון והן למתן פטורים.( לא יוכרו מקצועות אלא אם הם נלמדו 
בחמש השנים שלפני קבלתו של הסטודנט לטכניון. המקצועות שיוכרו, 
ייקלטו עם הציון. מקצועות שנלמדו במסגרת לימודי חוץ יכולים לסייע 

לתלמיד להתקבל לטכניון.

המשרד לגיוון והכללה 
 שערי הטכניון פתוחים לחברות ולחברי סגל אקדמי ומינהלי ולתלמידות 
ולתלמידים, מכל מגדר, מוצא, דת ולאום. הטכניון מכיר בערכו של מגוון 
אנושי לקיום סביבה חברתית אשר מעודדת סקרנות, דמיון, יצירתיות, 
הצהרת  )מתוך  לאמת  חתירה  תוך  ביקורתית  וחשיבה  יכולות  מיצוי 

סנאט הטכניון 2021(.

המשרד לגיוון והכללה, שהוקם בשנת 2022, פועל למען העשרת המגוון 
ייצוג מגדרי הולם בכל רמות הארגון תוך הקפדה על  וטיפוח  האנושי 
איכות ואמות מידה אקדמיות שוויוניות, ופועל להפיכת הגיוון האנושי 
לחלק מובנה מההוויה הטכניונית מתוך תפיסת הקמפוס כמרחב ליצירת 
כל  של  הייחודית  הזהות  על  שמירה  המאפשרת  משותפת  ישראליות 

קבוצה.

המרכז לחינוך קדם אקדמי
״מכינה״  מחזורי  שני  שנה  בכל  נפתחים  אקדמי  קדם  לחינוך  במרכז 
ריענון  וקורסי  לטכניון  הקבלה  סף  בתנאי  עומדים  שלא  למועמדים 

והכנה לתלמידים מן המניין שהתקבלו לטכניון.

מכינת הטכניון
מטרת המכינה לשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים 
החיוניים  ולמידה  חשיבה  הרגלי  ולהקנות  הידע  את  להעמיק  אחרים, 
וכוללת  הבגרות  תעודת  את  מחליפה  המכינה  אקדמיים.  בלימודים 

לימודים במקצועות: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה מדעית.

תנאי הקבלה למכינה )פרטים מלאים באתר המכינה(: 

מסלול א - לבעלי בגרות מלאה 

מסלול ב - לבעלי בגרות חלקית )אך בעלי 7 יחידות בגרות לפחות( 

מסלול ג - בעלי בגרות זרה 

סיווג  לבחינת  והכנה  ופיזיקה  במתמטיקה  לטכניון  הכנה  קורסי 
בפיזיקה

בלימודי  שהצטיינו  אלו  גם  בטכניון,  ללימודים  המתקבלים  לכל 
הלימודים  לקראת  היטב  להתכונן  ממליצים  אנו  בתיכון,  המתמטיקה 

בשנה הראשונה בטכניון.

המרכז הקדם אקדמי פותח מידי שנה קורסי הכנה לטכניון במתמטיקה 
השנה  לקראת  ומבקשים  לטכניון  שהתקבלו  לתלמידים  ופיזיקה  
ופיזיקה  מתמטיקה  היסוד  למקצועות  עצמם  את  להכין  הראשונה 

ולהגדיל את  סיכויי הצלחה במקצועות הללו. 

להם  שחסרות  בטכניון  המניין  מן  לסטודנטים  מציע  המרכז  בנוסף 
פיזיקה ללמוד  ונדרשים בבחינות סיווג  פיזיקה  דרישות קדם למקצוע 
.מטרת הקורס לתת כלים בידי התלמיד,  בקורס הכנה לבחינות סיווג 
לעמוד בהצלחה בבחינות הסיווג בפיזיקה שהנן תנאי ללימודי הפיזיקה 

בטכניון.

רישום  ומגנטיות.  חשמל  וקורס  מכניקה  קורס  קורסים:  שני  נלמדים 
לקורסים באתר המכינה.

מלגות, מעונות ושיעורי עזר 
קריטריונים  פי  על  ומעונות,  מלגות  מערך  במכינה  הלומדים  לרשות 

המפורסמים באתר המכינה. לפרטים נוספים אנא פנו אלינו.

לכל התלמידים ניתנים שעורי עזר בשעות אחה״צ כתגבור. 

ליצירת קשר:
טלפון - 04-8294536/7

Yifat.d@technion.ac.il – מייל

/https://mechina.technion.ac.il :אתר המכינה
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ספריות הטכניון
בעידן בו אנו חשופים למגוון עצום של עולמות תוכן, מייצגות ספריות 

הטכניון את הלב הפועם של המידע. אך לא רק.

גם  כמו  מידע,  למאגרי  ומדויקת  גישה מהירה  לאפשר  נועדו  הספריות 
ונוחים התומכים בצרכי הלימוד,  מגוון שירותים אקדמיים מתקדמים 

ההוראה  והמחקר של קהיליית הסטודנטים והחוקרים בטכניון.

מערך הספריות מורכב מהספרייה המרכזית ע"ש אלישר ו-14 ספריות 
פקולטיות המשמשות ברובן כמרכזי מידע ולמידה. 

ניתן לשאול בהן  וליחידים.  בספריות מתחמי לימוד מגוונים לקבוצות 
ספרים ועזרים אלקטרוניים, לקבל הדרכה ולהשתמש בציוד היקפי )כגון 

מדפסות, סורקים ומכונות צילום(.

מדעים  הנדסה,  בתחומי  הם  והדיגיטליים  הפיזיים  הספריות  אוספי 
מדויקים, מדעי הטבע, ארכיטקטורה, רפואה ואף ספרות יפה. האוספים 
מאות  אלקטרוניים,  עת  כתבי  אלפי  עשרות  כרכים,  כמיליון  כוללים 

מאגרי-מידע ומאות אלפי ספרים אלקטרוניים ומיליוני מאמרים.

הספרייה המרכזית : מרכז מידע ולמידה טכנולוגי-חדשני

בניין הספרייה הממוקם בלב הקמפוס, הינו בניין עתיק ומיוחד שנבנה 
עם  יחד  הפורום"  "מתחם  בנייני  משלושת  )אחד  הברוטליזם   בסגנון 

בניין צ'רצ'יל ובניין הסנאט( .

 -  Bookless Library-כ מתפקד  המרכזית  בספרייה  הציבורי  החלק 
על  זה,  שטח  של  מיטבי  ניצול  ומאפשר  ספרים  ללא  )כמעט(  ספרייה 
ומתן  גבוה  הנגשת אוספים בשימוש  למידה,  יותר מרחבי  ידי הקצאת 

אפשרות להזמנת ספרים מהאוסף הפיזי שבשימוש נמוך.

 IOT )Internet המרכז משלב בתוכו טכנולוגיה מתקדמת בתחומי ה-  
 Bring Your Own ה-  תפיסת  את  ומעודד   Smart Touch  ,)Of Thing

 .Device

מלבד מתחמי למידה רבים ומגוונים תמצאו במרכז גם מתחמי העשרת 
קטנות  לקבוצות  לימוד  חדרי  ופנאי.  תרבות  השראה,  מתחמי  ידע, 

בהזמנה ומתחם רב-תכליתי.

בגלריית הכניסה לספרייה מוצגות כדרך קבע תערוכות מתחלפות.

מושבים  חשיבה,  משחקי  של  ממגוון  להנות  תוכלו  הפנאי  במתחם 
במציאות  למידה  לתמיכת  מימד  תלת  גם משקפי  ובקרוב  ארגונומיים 

.)VR/AR( רבודה

השאלה  עמדות  מידע,  לקבלת  אינטראקטיביות  עמדות  כולל  המרכז 
Wi-Fi איכותית בכל  עצמית, תשתית חשמל בכל שולחן ופריסת רשת 

המרחב הציבורי.

במרכז המידע תמצאו איזור מיוחד לספרייה חברתית וכן ספרים לילדים.

הספרייה המרכזית היא פלטפורמה משמעותית לשירותי מידע מתקדמים 
ומשמשת כמרכז פיתוח ויזמות לפתרונות תוכנה מגוונים לשוק הספריות 

העולמי.

מלבד אוספי הספרייה הפיזיים הרבים הכוללים ספרים וכתבי עת שוכן 
ע"ש  הטכניון  של  ההיסטורי  הארכיון  גם  המרכזית  הספרייה  בבניין 
נסיהו המכיל אוסף שלם ונדיר בהיקפו, של התפתחות החינוך הטכנולוגי 
בארץ ישראל מסוף המאה ה-19, ובכללה גם ההיסטוריה של הטכניקום 

והטכניון.

פורטל ספריות הטכניון: מצוינות אקדמית מתחילה כאן

מערכת  ולחוקרים  לסטודנטים  מציע  הספריות  של  האינטרנט  אתר 
חיפוש מתקדמת המנגישה אוסף פיזי ואלקטרוני עצום של ספרים וכתבי 
עת, מאגרי מידע, תקנים ופטנטים ומתן גישה אליהם מכל מקום, מכשיר 

או רשת.

תחומים  פי  על  מקצועיים  מידע  מאגרי  לעשרות  גישה  תקבלו  בנוסף 
והרצאות מוקלטות.

הקמפוס.  ספריות  בכל  השאלה  לשירות  זכאים  בטכניון  הסטודנטים 
באמצעות הפורטל ניתן גם להזמינם ולבדוק את מצב ההשאלות באזור 

האישי.

ניתן  בטכניון,  זמין  לא  שחיפשתם  והמידע  במידה 
שיאתרו  בין-ספרייתית  השאלה  בשירות  להיעזר 
מכל  עלות  ללא  אקדמיים  מידע  מקורות  עבורכם 

מקום בארץ ובעולם. 

הדרכות לסיוע בפרויקט הגמר/ סמינריון/ עבודת המחקר 

הדרכות  ובמתן  אישי  ביעוץ  מסייעים  הספריות  ומידעניות  מידעני 
יעילים  קבוצתיות וממוקדות על פי נושא המחקר שתבחרו לחיפושים 

וממוקדים יותר.

ומדריכים  שונים  בנושאים  הדרכה  סרטוני  מגוון  הספריות  בפורטל 
מקצועיים.

לכל המידע, השירותים המגוונים, מיקומים ושעות פעילות - הכנסו 
לפורטל הספריות 

)גם מהסמארטפון(:      

https://library.technion.ac.il/he

 ,Facebook -מומלץ לעקוב אחרינו גם ברשתות החברתיות ב *

)"מערך  בויקיפדיה  עלינו  ולקרוא   YouTube-ה בערוץ   ,Instagram-ב
ספריות הטכניון"(
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מחקר
כל  הטכניון.  של  העיקריות  האקדמיות  ממטרותיו  אחת  הוא  המחקר 
חבר סגל אקדמי אמור לעסוק במחקר, בנוסף להוראה, כמפורט בתקנות 

האקדמיות.

המחקר בטכניון תורם לקידום המדע והטכנולוגיה בארץ ובעולם, יוצר 
מתקדמים  ומוצרים  תעשיות  לפיתוח  תורם  כללית,  מקצועית  תשתית 
ומתוחכמים, נותן פתרונות ספציפיים לבעיות המשק והחברה בישראל, 
לתארים  ומשתלמים  סטודנטים  של  להכשרתם  חיוני  בסיס  ומהווה 

הגבוהים.

למחקר  לנשיא  המשנה  ידי  על  מנוהלת  בטכניון  המחקר  מדיניות 
המסתייע בועדת המחקר המתמנית על ידי הסנט. המשנה לנשיא למחקר 
אחראי להיבטים האקדמיים של המחקר בטכניון, לקשר עם החוקרים, 

ממונה על מוסד הטכניון למו"פ ולניהול המחקר הממומן. 

שמטרתן  למחקר  לנשיא  המשנה  של  בניהולו  פנימיות  קרנות  קיימות 
בקשות  בהכנת  חדשים,  נושאים  בקידום  מתחילים  לחוקרים  לסייע 
בין  שת"פ  לעודד  שונים,  מממנים  לגופים  ובהגשתם  מחקרים  למימון 
בנושאים  מחקר  בפרויקטי  ולתמיכה  שונים  ידע  מתחומי  סגל  חברי 

מיוחדים.

משרדי  מדעיות,  קרנות  חוץ:  ממקורות  מתקבל  למחקר  המימון  עיקר 
ממשלה וגופי תעשיה.

המחקר מנוהל באמצעות רשות המחקר הפועלת במסגרת מוסד הטכניון 
לאחר  הטכניון.  של  מלאה  בבעלות  בת  חברת  שהיא  בע"מ,  למו"פ 
האישור, מוגשות הבקשות למימון חוץ על ידי רשות המחקר, בשמם של 
החוקרים האחראים לתוכן המקצועי של המחקר. מוסד הטכניון אחראי 
מטעם הנהלת הטכניון גם על העברת טכנולוגיה ועל פיתוח מסחרי של 
סגל  חברי  של  ופטנטים  המצאות  על  המבוססים  ומוצרים  תהליכים 

הטכניון. 

ארגונים מחקרים בטכניון

מכוני מחקר
המכון למצב מוצק 	

מכון לחקר החלל ע"ש נורמן והלן אשר 	

המכון למחקר המים ע"ש סטיבן וננסי גרנד  	

המכון לחקר התחבורה  	

המכון הלאומי לחקר הבניה 	

מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה 	

המרכז הבין תחומי למדעי החיים וההנדסה ע"ש לורי לוקיי 	

מרכז למדע וטכנולוגיה של הביטחון 	

פרוייקטי מחקר
אופטואלקטרוניקה ע"ש ברברה ונורמן סיידן 	

נוזלים מורכבים ומקרומולקולות  	

ננואלקטרוניקה באמצעות ביוטכנולוגיה ע"ש בן ואסתר רוזנבלום 	

קטליזה 	

מחקר בתאי גזע והתחדשות רקמות ע"ש משפחות סוניס ופורמן 	

מרכזי מינרבה המנוהלים בטכניון
המרכז למחקר בתקשורת 	

מרכזי מחקר 	

המרכז למחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מים 	

המרכז למחקר במיפוי וגיאודזיה 	

המרכז לחקר העיר והאיזור ע"ש פיליפ ואתל קלצניק 	

המרכז למו"פ בארכיטקטורה 	

המרכז למחקר מורשת הארכיטקטורה 	

המרכז למערכות ייצור ורובוטיקה ע"ש אולמן 	

המרכז למחקר בהנדסת אנרגיה ושימור הסביבה 	

המרכז למכניקת חומרים 	

המרכז למחקר בהנדסת חומרים 	

מרכז וולפסון לאפיון משטחי ביניים 	

המרכז למחקר בהנדסת חשמל 	

המרכז למחקר במיקרואלקטרוניקה ע"ש פרופ' יצחק קדרון 	

	 VLSI מרכז מחקר לתכן מערכות

המרכז למחקר כימי 	

המרכז למחקר בהנדסה כימית 	

המרכז למחקר ופיתוח לתעשיות מזון 	

המרכז למחקר במערכות נבונות 	

המרכז למחקר בהנדסה ביו-רפואית ע"ש סילבר 	

המרכז למחקר ביולוגי 	

המרכז למחקר בהנדסה חקלאית 	

המרכז לחקר אוירונוטי 	

המרכז למחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש 	

המרכז למו"פ בחינוך טכנולוגי ומדעי והכשרה מקצועית 	

מרכז סמולר לפרוטיאומיקה 	

מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה 	

המכון למחקר במדעי הרפואה ע"ש משפחת רפפורט 	

מרכז המחשבים ע"ש טאוב
מתקדמים  תקשוב  שירותי  והסגל  תלמידיו  לרשות  מעמיד  הטכניון 
מספק  טאוב  ע"ש  המחשבים  מרכז  מוביל.  טכנולוגי  למוסד  כיאה 
שירותי מחשוב מקיפים לטכניון ומלוה את ההתפתחויות הטכנולוגיות 

המהירות בתחום.

רשת  טכניונית,  תקשורת  רשת  וניהול  פיתוח  עיקריים:  פעולה  שטחי 
עתיר  מחשוב   ,Unix שרתי  וניהול  מבוזר  במחשוב  תמיכה  המעונות, 
אישיים  מחשבים  רשתות  לאינטרנט,  גישה  על(,  )מחשבי  ביצועים 

ושירותי יעוץ והדרכה.

מרכז המחשבים נותן שירותי תקשוב לאנשי סגל, חוקרים וסטודנטים 
ולצוות המנהלי של הטכניון. המחשבים ורשת התקשורת פועלים בכל 

שעות היממה ובכל ימי השבוע.

סטודנט  כל  מקבל  בו  ייעודי   Unix שרת  מופעל  הסטודנטים  לטובת 
אוטומטית עם כניסתו לטכניון חשבון מחשב, המלווה אותו במשך כל 

שנות לימודיו ומקנה לו כתובת קבועה לדואר אלקטרוני.

מרכז המחשבים מקים ומתחזק את תשתית המחשוב למערכות מנהליות 
בקמפוס כגון: מערכות ERP, מערך רישום סטודנטים המבוסס על מחשב 

.ORACLE ובסיס נתונים UNIX שרתי ,IBM

תקשורת
560( הנמצא בלב הקמפוס הינו מרכז  בנין מרכז המחשבים )בנין מס' 
התקשורת של כל הקמפוס. מרכז המחשבים הוביל לפיתוח מואץ של 
העדכנית  הטכנולוגיה  על  כיום  המבוססת  בטכניון  המקומית  הרשת 
הפקולטיים  הצמתים  את  הקושרים  מהירים   Ethernet מתגי  ביותר: 
למרכז המחשבים בערוצים של 100Mb/s ושל Gbps. 1. כמו כן מספק 
ניכר  ADSL לרשת. חלק  ובקווי  גישה בחיוג  מרכז המחשבים שירותי 
ישירה  התחברות  בנקודות  מצויידים  כולם(  )ובעתיד  המעונות  מחדרי 
לרשת התקשורת. המגמה היא לספק לכל סטודנט גישה איכותית לרשת 

התקשורת הטכניונית ממקום מגוריו )בתחום או מחוץ לקמפוס(.

נתב )Router( מרכזי מגשר את הטכניון לרשת כלל אוניברסיטאית בארץ 
ודרכה לאינטרנט.

מרכז המחשבים אחראי על קביעת סטנדרטים לציוד תקשורת, מחשוב 
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מבוזר ותשתיות בקמפוס.

מחשב מבוזר
ביחידות  עבודה  ותחנות  שרתים  פיזור  על  מבוסס  המבוזר  המחשוב 

האקדמיות ושרתים רבי עוצמה במרכז המחשבים.

Unix ובהתקנת תוכנות.  נותן תמיכה בתפעול מערכות הפעלה  המרכז 
כמו כן מספק מרכז המחשבים שירותי גיבוי מרכזיים.

מחשוב עתיר ביצועים וויזואליזציה
הטכניון  חוקרי  לקהילת  נגיש  על(  )מחשבי  ביצועים  עתיר  מחשוב 
באמצעות מחשבים מקומיים וגם דרך רשת התקשורת למרכז החישובים 
על  בעבודה  החוקרים  את  מדריכים  המרכז  יועצי  אוניברסיטאי.  הבין 

מחשבים מקביליים.

מתוחכמים  כלים  בטכניון  לחוקרים  מספק  הויזואליזציה  מרכז 
בתחום  מתקדם  ייעוץ  ניתן  החישובים.  תוצאות  של  לויזואליזציה 
הניתנת  מולטימדיה  ומצגת  וידאו  לסרטי  מתקדמים  הפקה  ושירותי 

לשילוב באינטרנט.

תוכנה
מרכז המחשבים מטפל ברכש מגוון תוכנות לטכניון, בהפצתן לתחנות 
קצה הפזורות בקמפוס ורוכש רשיונות כלל קמפוסים למערכות הפעלה, 
ייעודיות  וחבילות  מתמטיות  ספריות  לקומפיילרים,  משרד,  לתוכנות 

לגרפיקה, סטטיסטיקה ומגוון תחומים הנדסיים.

שרותי ייעוץ
יועצי מרכז המחשבים מסייעים לאנשי הסגל בשימושי מחשב למחקר 
והוראה ונותנים יעוץ אישי או דרך טלפון או דואר אלקטרוני במגוון רב 
של תוכנות ומערכות. נכתבים מדריכים ו-on line help, המופצים דרך 
השרתים המרכזיים. לקבלת מידע מעודכן על שירותים חדשים והודעות 

יש לפנות לאתר הטכניון ברשת:

.)www.technion.ac.il link: computing)

 סטודנטים יכולים לפנות בשאלות ובעיות בנושאי מחשב דרך המערכת
helpdesk באתר :helpdesk@technion.ac.il

שרותי תחזוקה וביטוח ציוד
מדפסות  מחשבים,  ציוד  תחזוקת  חוזי  בריכוז  מטפל  המחשבים  מרכז 

וציודי תקשורת ובהסדרי ביטוח תחנות עבודה ומחשבים נישאים.

אינטרנט ואבטחה
האינטרנט משמש לתקשורת בין קהילות אקדמיות קרובות ומרוחקות. 
מרכז המחשבים תומך בפעילות זו בבניית ואחזקת שרת www טכניוני 
זו משתלבים  דפי מידע טכניוניים. במערכת  כניסה של  הכולל מערכת 

האתרים הנכתבים ביחידות שונות בטכניון.

מרכז המחשבים קובע ומפעיל מדיניות לאבטחת מידע ואבטחת רשת 
התקשורת.

מחשבים אישיים
אנו עדים להתרחבות מהירה בתחום ולזמינות מחשב אישי לכל משתמש. 
מרכז המחשבים תומך בכל הסקטורים בקמפוס בשימוש ב-PC, בייעוץ 

ובטיפול בבעיות.

 .NDS )novel directory service( שירותי  מספק  המחשבים  מרכז 
ושירותי )ADS )active directory services. המרכז תומך בשרתי נובל, 
 PC המאפשר להרצת תוכנות Citrix מופעל שרת .Win2000-ו NT שרתי

מכל פלטפורמה.

אולמות ציבוריים
חוות  הסטודנטים  לרשות  מותקנות  המעונות  ובאזור  אולמן,  בבניין 
מחשבי PC חדישות למגוון צרכי הוראה. זאת בנוסף לחוות המחשבים 
עדכניים  במחשבים  מצוידות  אשר  בקמפוס  הבניינים  בכל  הפזורות 

המקושרים לרשתות מקומיות ודרכן לרשת התקשורת המרכזית. 

לשכת דיקן הסטודנטים
של  הלא-אקדמית  המעטפת  בכל  עוסקת  הסטודנטים  דיקן  לשכת 
תומך  אשר  ושוויוני,  מכיל  קמפוס  לקדם  היא  והשאיפה  הסטודנטים, 
בפיתוח אקדמי, אישי, וחברתי של הסטודנטיות והסטודנטים בטכניון. 
לעזור לכם לממש את הפוטנציאל האישי שלכם, בכל  אנחנו כאן כדי 

תחום בו בחרתם ללמוד.

מן  הפרופסורים  מקרב  הסנט  על-ידי  נבחרה  הסטודנטים  דיקנית 
חברה  היא  תפקידה  בתוקף  בטכניון.  וקבועה  מלאה  במשרה  המניין 
המנהל,  הוועד  הקורטוריון,  כגון  סטודנטים  בענייני  הקשורים  בגופים 
המליאה האקדמית, הסנט, ועדות לענייני סטודנטים, הוראה ועוד. כמו 
כן, מקיימת הדיקנית קשר הדוק עם אגודות הסטודנטים ומייצגת את 

הטכניון בגופים המשותפים לטכניון ולאגודת הסטודנטים.

דלתה של דיקנית הסטודנטים פתוחה בפני כל סטודנט המעוניין לשוחח 
אליו,  הדיקנית  מזמינה  לכך,  נוסף  אותו.  המטרידים  הנושאים  אודות 
ביזמתה, סטודנטים הנתקלים בקשיים אישיים או בקשיים עם המערכת 

הטכניונית, לקבלת ייעוץ, הדרכה ועזרה.

האקדמיות  המערכות  עם  בתיאום  פועלת  הסטודנטים  דיקן  לשכת 
המנהליות של הטכניון ואגודת הסטודנטים ונותנת שירות לסטודנטיות 

וסטודנטים בטכניון באמצעות מספר יחידות: 

היחידה לסיוע
מלגות  טכניוניות,  פנים  מלגות  באמצעות  כלכלי  סיוע  מענקי  נותנת 
בתנאים  והלוואות  קהילתית,  פעילות  בגין  מלגות  חיצוניות,  מקרנות 
טובים. צוות מקצועי ומיומן יעזור לכם להתאים את הסיוע המיטבי על 

בסיס הרקע האישי.

משרדי היחידה נמצאים בבניין פישבך - כניסה מהמדרחוב סמוך לבנין 
אולמן. 

/https://aid.web.technion.ac.il :אתר
 milgaonline@technion.ac.il :אימייל

טל: 04-8292535/8

מערך מעונות הסטודנטים
זוגות  ורווקים,  לרווקות  מיטות  כ-5,000  וכולל  הקמפוס  בתוך  נמצא 
בשטח  לסטודנטים.  ואיכותיים  זולים  דיור  פתרונות  ונותן  ומשפחות 
חדר  ומחשבים,  לימוד  מרכזי  מועדונים,  מספר  מופעלים  המעונות 
נגינה, ספרייה, חדרי כביסה ומינימרקטים. צוות מנוסה ומיומן מסייע 

בהתאקלמות נוחה וקלה. 

/https://dorms.web.technion.ac.il :אתר
dormitories@technion.ac.il :אימייל

טל.: 04-8292284/7

המרכז ליעוץ ותמיכה בסטודנטים
מטפלת באופן פרטני בסטודנטים המתמודדים עם בעיות לימודיות ו/ 
או רגשיות. מטרת הייעוץ היא לסייע לסטודנטים, לזהות את הסיבות 
תכניות  מספר  מפעילה  היחידה  בנוסף,  פתרונות.  ולמצוא  למצוקות 
סטודנטים  מהפריפריה,  סטודנטים  של  הזדמנויות  שוויון  לקידום 
חרדים, אתיופים וסטודנטים בני החברה הערבית. כמו כן, צוות היחידה 
נותן מענה לסטודנטים עם מוגבלויות ומסייע במתן התאמות אקדמיות. 
פרויקט החניכה של הטכניון, אח בוגר/אחות בוגרת, מסייע לעבור את 

השבועות הראשונים בטכניון בצורה נעימה יותר.

/https://kidum.web.technion.ac.il :אתר
counsel@technion.ac.il :אימייל

טל.: 04-8294112

השרות הפסיכולוגי ע"ש פיליפ ופרנסיס פריד
לסטודנטים  מקצועיים  טיפולים  של  מגוון  ומציע  קשבת  אוזן  מהווה 

http://www.technion.ac.il 
mailto:helpdesk@technion.ac.il
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ניתנים  ופסיכותרפיה,  פסיכולוגי  ייעוץ  נפשית.  במצוקה  המצויים 
במסגרת: פרטנית, זוגית או קבוצתית. 

צוות פסיכולוגים מזמין כל סטודנט הנמצא בלחץ נפשי, לפנות למרכז 
הנמצא בבניין פריד, ליד מעונות סגל זוטר )חסיון מובטח(.

/https://psyche.web.technion.ac.il :אתר
 psyche@technion.ac.il :אימייל

טל.: 04-8292908/9

היחידה להכוון קריירה ותעסוקה
מעניקה סל שירותים רחב הכולל: ירידי תעסוקה ומפגשי זרקור, פגישות 
קריירה  סדנאות  עבודה,  לראיונות  להכנה  וסימולציות  פרטניות  ייעוץ 
עם  סטודנטים  וחילופי  בתעשייה  מקצועית  התנסות  של  ותוכניות 
אוניברסיטאות בחו"ל כמו גם לוח דרושים המכיל מגוון משרות במשק 

התעשייה והייטק הישראלי. 

 /https://career.web.technion.ac.il :אתר
r.mor@technion.ac.il:אימייל

טל.:077-8872536

היחידה לתרבות וחברה
וגורמים  )אס"ט(,  בטכניון  הסטודנטים  אגודת  עם  בשיתוף  מארגנת 
נוספים בטכניון, פעילויות המקדמות אורח חיים מאוזן ומגוון, למידה, 
העשרה,  סדנאות  הרצאות,  כגון:  וטכניוני,  פקולטי  קהילתי,  גיבוש 
מרכז  מפעילה  היחידה  ועוד.  ספורט  חוגי  יצירה,  ערבי  חיות,  הופעות 
קהילתי ומועדונים, ספריה לספרות יפה ומרכז מוסיקה וחוגים מגוונים.

/https://culture.web.technion.ac.il :אתר
 clubs@technion.ac.il :מייל

טל.: 04-8293032

היחידה לקשרים אקדמיים וחילופי סטודנטים
ואוניברסיטאות  הטכניון  בין  אקדמיים  קשרים  מקדמת  היחידה   
מובילות בכל העולם. כיום ישנם הסכמים עבור חילופי סטודנטים עם 
יותר מ-160 אוניברסיטאות. היחידה מרכזת את כל תוכניות החילופים 
ההרשמה  בתהליך  ומסייעת  ובינלאומיים  ישראלים  לסטודנטים 
והקבלה.כמו כן, היחידה מרכזת את תכנית הניידות של ארסמוס+ עבור 

סטודנטים וסגל בטכניון.

/https://int.technion.ac.il/exchanges-programs  :אתר
visitors@int.technion.ac.il; outgoing@technion.ac.il  :מייל

טל.:  077-8871948

למידע נוסף ועדכונים: 
https://dean.web.technion.ac.il/
https://www.facebook.com/DeanStudTechnion/
https://www.instagram.com/technion_deanstudents/

נוהל טיפול בתלונות סטודנטים
אקדמיות  בבעיות  הנתקלים  סטודנטים   - הממונה  לגורם  פניה  א. 
לגורמים  לפנות  מוזמנים  עוול,  להם  נגרם  כי  ומרגישים,  מנהליות  או 

המתאימים לטיפול בבעייתם. להלן הנחיות בדבר מסלול הפניה:

1. נושאים אקדמיים ופקולטיים
בפקולטה  מתקדמים  הסמכה/תארים  לימודי  למזכירות  לפנות  מומלץ 
לימודי  מרכז  הקורס,  )מרצה  מתאים  לגורם  התלונה  את  תנתב  אשר 
פתרון  נמצא  לא  אם  וכו'(.  דיקן  סגן  מתקדמים,  הסמכה/לתארים 
משביע רצון לבעיה שהתעוררה יכול הסטודנט לפנות לדיקן הפקולטה. 
ללימודי  לדיקן  לפנות  ניתן  נפתרה במסגרת הפקולטה  לא  אם הבעיה 
מסייעים(,  מסמכים  בצרוף  בכתב  )רצוי  מתקדמים  הסמכה/תארים 

שיזמין את הסטודנט לשיחה אישית לפי הצורך ורוח הבקשה.

2. נושאים מנהליים
מומלץ לפנות לגורם המטפל האחראי )רמ"ד חשבונות סטודנטים בנושאי 

שכ"ל, קצין ביטחון בנושאי חניה וכד'(.

אם הבעיה לא באה על פתרונה, ניתן לפנות לדיקן הסטודנטים בכתב 
דיקן הסטודנטים מקבל סטודנטים אחת  או להירשם לשיחה אישית. 
במזכירות  לשיחה  ההרשמה  הקרקע.  בקומת  הסטודנט  בבית  לשבוע 

הדיקן.

שפורטו  האפשרויות  כל  מוצו  אם   - סטודנטים"  לתלונות  "נציב  ב. 
שהתעוררה,  לבעיה  רצון  משביע  פתרון  נמצא  לא  ועדיין  לברור  לעיל 
אפשר להפנות את התלונה בצרוף מסמכים רלוונטיים ל"נציב לתלונות 
סטודנטים" כמוסבר להלן )הערה: תלונה שלא התבררה קודם בפני דיקן 
לימודי הסמכה/לתארים מתקדמים/ דיקן סטודנטים, כמפורט למעלה, 

תוחזר לסטודנט ללא טיפול(.

1. "נציב לתלונות הסטודנטים" הינו רשות עצמאית וניטרלית המטפלת 
בפניות סטודנטים שלא באו על פתרונן בצינורות המקובלים. הנציב 
פועל כבורר אובייקטיבי בין הסטודנט לבין רשויות וגורמים אקדמיים 
ומנהליים של המוסד. הוא שומע את הצדדים ויש לו גישה לכל מידע 

כתוב רלוונטי.

חש  הוא  שבו  נושא  בכל  לנציב  לפנות  יכול  המניין  מן  סטודנט  כל   .2
כי נגרם לו עוול, וכן בנושאי מלגות סיוע וקבלה למעונות )החלטות 
הטכניון  לרשויות  ומשותף  מסודר  בהליך  מתקבלות  אלה  בנושאים 

ואגודת הסטודנטים(.

3. סטודנט רשאי לפנות לנציב על מנת להתייעץ עמו בדבר הגשת תלונה.

פי בקשת הסטודנט  על  4. הנציב אינו מטפל בפניות אנונימיות אולם 
ניתן לשמור על חיסיון השם.

5. הנציב מקבל סטודנטים במשרדו של דיקן הסטודנטים בבנין פישבך, 
יש להירשם מראש אצל מזכירת דיקן הסטודנטים.

elsima@technion.ac.il :אימייל

טל.:04-8293143 

סטודנטים בלימודי הסמכה המשרתים במילואים

נוהלי ולת"ם, סיוע כספי, סיוע בהשלמת חומר לימודי, תקנות וייעוץ 
אקדמי.

נוהלי וולת"ם, סיוע כספי, סיוע בהשלמת חומר לימודי, תקנות וייעוץ 
לסטודנטים  התאמות  בדבר  "נוהל  ראה  המלא,  לפירוט  אקדמי. 

המשרתים במילואים", בפרק הנספחים בסוף הקטלוג.

לימוד  ע"י  נעשה  במילואים  המשרתים  בסטודנטים  הטיפול  ריכוז  א. 
הסמכה, בנין אולמן, קומה 4.:

/ https://ugportal.technion.ac.il :אתר

HATAMOT@technion.ac.il :מייל

כללי – סטודנטים בלימודי הסמכה חייבים לדווח ולהמציא ב. 

אישור לקצין/נת הקישור ביחידתם על היותם סטודנטים.

בהתאם לפקודת מטכ"ל שרות מילואים של סטודנט לא יעלה על 21 יום 
בשנה אקדמית )1 לאוקטובר עד 31 ליולי(. ניתן להגיש בקשה לקיצור, 

פיצול )חופשה( או דחית שרות במקרים הבאים:

ומבקש  יום,   21 מעל  מילואים  לשרות  קריאה  צו  המקבל  סטודנט   .1
קישור  לקצין  לפנות  חייב  יום,   21 ל-  התקופה  משך  את  לקצר 

ביחידתו בדרישה לתיקון הצו.

2. סטודנטים המעוניינים לבטל או לקצר את השרות )מתחת ל-21 יום(. 
– מדור  ולת"ם בלשכת דיקן הסטודנטים  מתבקשים להגיש בקשת 
ולת"ם. אם הצו המקורי היה לתקופה העולה על 21 יום, יש להגיש 2 
בקשות: אחת לקצין קישור לתיקון הצו ל- 21 יום, ובמקביל, להגיש 
לקיצור המילואים  דיקן הסטודנטים  ולת"ם בלשכת  למדור  בקשה 

לפחות מ- 21 יום או דחייה.
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ג. נוהלי וולת"ם 
1. להלן טבלת משכי שרות המילואים לסטודנטים:

שנה אקדמית – 1 באוקטובר עד 31 ביולי.
סה"כ ימי שרות תקופת השרות  סוג לימודים 
בשנה אקדמית רצף מקסימאלי   

מכינות     12     12
לימודי הסמכה     21     21

צו הקריאה.  ימים מיום קבלת   7 יש להגיש תוך  ולת"ם  2. בקשות 
על הבקשה להגיע למשרדנו לא יאוחר מ- 35 יום לפני מועד היציאה 

לשרות מילואים.

תאריכי  ידועים  לא  אם  גם  הבקשה  הגשת  טופס  את  לעכב  אין 
הבחינות.

סטודנט המעוניין להשתתף בדיון ועדת הולת"ם בבקשתו באמצעות 
שיחת ועידה יפנה למשרדנו עד 72 שעות לפני תאריך הדיון.

היציאה  מועד  לפני  שבועות  כשלושה  לקבל  ניתן  לבקשות  תשובות 
למילואים.

3. ערעור על החלטת הולת"ם ניתן להגיש תוך 7 ימים מיום החלטת 
הועדה.

4. יש להגיש בקשות הנוגעות אך ורק לתחום האקדמי. בקשות אישיות 
יופנו ישירות ליחידה.

 6 של  מילואים  בתקופת  הדנות  בבקשות  מטפל  סטודנטים  ולת"ם   .5
החייל  יפנה  יותר  קצרה  בתקופה  מדובר  כאשר  בלבד.  ומעלה  ימים 

ליחידתו.

6. סטודנט יקרא לשרות מילואים )6 ימים ומעלה( רק פעם אחת במהלך 
הסמסטר.

www.aka.idf.il/valtam – 7. ניתן לברר סטטוס בקשה באתר האינטרנט

בקשות ולת"ם ניתן להגיש אצל רכזת ולת"ם, בלימודי 
הסמכה, בנין אולמן 

hatamot@technion.ac.il :אימייל

ד. סיוע כספי / הארכת לימודים

)בין  ממושכת  תקופה  במילואים  ששירת  סטודנט   – קיץ  סמסטר   .1
מתכוון  בה  בשנה   31.07 ה-  ועד  הקודמת  1.8בשנה  התאריכים 
עבור  זכאי להקלות בתשלום שכ"ל  קיץ(  ללמוד סמסטר  הסטודנט 

קורס קיץ. 

יום ומעלה, שני   22 ניתן קורס קיץ חינם עבור שרות מילואים של   
עשוי  לנוהל  עדכון  ומעלה.  יום   30 של  שרות  עבור  חינם  קורסים 
להתפרסם בסמסטר אביב. הערה: חישוב סכום הזכאות יעשה לפי 

התעריף המוזל ש מועד רישום א'.

2. הארכת לימודים – סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 
במידת  זכאי,  יהיה  התקנית,  לימודיו  תקופת  במהלך  ומעלה  ימים 
הצורך, להאריך את לימודיו ב-2 סמסטרים, מבלי שיחוייב בשכר או 

כל תשלום אחר בשל הארכה זו. 

בקשה בצרוף אישורים מתאימים ניתן להגיש ביחידה לסיוע בלשכת   
דיקן הסטודנטים, בנין פישבך.

/https://aid.web.technion.ac.il :אתר
 milgaonline@technion.ac.il :אימייל

טל: 04-8292535/8
מתוספת  נהנה  בשנה  ומעלה  ימים   10 במילואים  ששרת  סטודנט   .3

נקודות זכאות בבקשה למלגת סיוע ולדיור במעונות.

ה. סיוע בהשלמת חומר לימודי

1. השתתפות בצילומי הרצאות – סטודנט שנעדר בשל שרות מילואים 
זכאי להטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים 
שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר. תלושי צילום ניתן לקבל אצל רכזת 

ולת"ם. ניתן להוריד טופס מאתר לשכת דיקן הסטודנטים. 

– לסטודנטים שחזרו משרות מילואים העולה  2. שעורי עזר פרטניים 
על 10 ימי לימודים. השעורים במקצועות השונים ניתנים ע"י חונכים 
היחידה  באמצעות  הסטודנט,  צרכי  לפי  מצטיינים(  )סטודנטים 

לקידום סטודנטים, אולמן קומה 4.

/https://kidum.web.technion.ac.il :אתר
counsel@technion.ac.il :אימייל

טל.: 04-8294112 
3. חוברות וסדנתונים – ניתן לקבל באגודת הסטודנטים, בבית הסטודנט 

קומה תחתונה.

4.  קורסים מצולמים - ניתן לצפות בקורסים מצולמים באתר:

video.technion.ac.il

ו. תקנות אקדמית

 2.3.3 במילואים מפורטות בסעיף  1. התאמות אקדמיות למשרתים 
לסטודנטים  התאמות  בדבר  וב"נוהל  הסמכה  לימודי  בתקנות 

המשרתים במילואים", בפרק נספחים בסוף הקטלוג.

2. בקשה לאישור שרות מילואים לצורך הארכת זמן במבחנים – ניתן 
למלא טופס באתר לימודי הסמכה.

לנוסח המלא, ראה נספח נוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים 
בשירות מילואים עמ' 650.

ז. יעוץ אקדמי

1. ניתן להיוועץ במורה המקצוע עוד לפני היציאה לשרות מילואים על 
מנת לבדוק כיצד ניתן להתגבר על פערי לימוד.

2. מומלץ לסטודנט החוזר משרות מילואים ממושך להיוועץ עם מרכז 
)בטול  שלו  הלימודים  לתוכנית  ביחס  בפקולטה  הסמכה  לימודי 

מקצוע וכד'(.

ליחידה  לפנות  מומלץ  ממושך  מילואים  משרות  שחזר  לסטודנט   .3
לקידום סטודנטים על מנת לקבל ייעוץ הקשור להתארגנות לימודית, 

קביעת סדרי עדיפויות חדשים וצמצום פערי לימוד.

פרטניים  עזר  שעורי  לקבל  זכאים  במילואים  סטודנטים המשרתים 
אולמן  בבנין  נמצאת  היחידה  תשלום.  ללא  מצטיינים  מסטודנטים 

קומה 4.

/https://kidum.web.technion.ac.il :אתר
counsel@technion.ac.il :אימייל

טל.: 04-8294112

סטודנט החוזר משרות מילואים ממושך ונתקל בבעיה עם המערכת   .4
דיקנית  עם  לשיחה  מוזמן  עליה,  להתגבר  הצליח  שלא  הטכניונית, 

הסטודנטים

/https://dean.web.technion.ac.il/contact-us :אתר
dean@technion.ac.il :אימייל

טל.: 04-8293143

התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, 
אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה 

ובכללים המגבירים  הטכניון מכיר בחשיבות העקרונות שנקבעו בחוק 
גבוהה  בהשכלה  ההזדמנויות  ושוויון  גבוהה  להשכלה  הנגישות  את 
או  אימוץ  לידה  הריון,  פוריות,  טיפולי  עקב  לסטודנטיות/סטודנטים 
קבלת ילד למשמורת או אומנה. לשם כך נוסח הנוהל המפורסם באתר 

לימודי הסמכה.

בפני  העומדים  המיוחדים  לקשיים  מענה  לתת  נועדו  הנוהל  הוראות 
סטודנטיות/סטודנטים עקב נסיבות אלו, ולהגדיר את הסיוע וההתאמות 

להן זכאיות. 

למידע נוסף וטיפול בהתאמות ניתן לפנות לרכזת ההתאמות הגב' שולי 
שורץ בלימודי הסמכה, בניין אולמן, קומה.

A8%D7%95%D7%94%https://ugportal.technion.ac.il/%D7 אתר: 
/AA%D7%95%D7%

hatamot@technion.ac.il :אימייל
טל.: 077-8871985

לידה,  הריון,  פוריות,  טיפולי  עקב  התאמות  נספח  ראה  המלא,  לנוסח 
אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.
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אגודת הסטודנטים בטכניון 
)אס"ט(

Instagram               Facebook                    Website  
@Asat_live         @ASAT.Tecnion       www.asat.org.il

ותלמידי  סטודנטים  חברים  בו  גוף  הינה  בטכניון  הסטודנטים  אגודת 
במישורים  בטכניון  הסטודנטים  למען  לפעול  האגודה  מטרת  מכינה. 
ובעזרה  לימודיהם,  בזמן  והחומריים  התרבותיים  האקדמיים, 
בהיקלטות בשוק העבודה לאחר מכן. אס"ט הינו הגוף הסטודנטיאלי, 
אחד מהיחידים במדינה, שהינם א-פוליטיים, וא-מפלגתיים וההחלטות 
גופי אגודת הסטודנטים מקיימים קשר  עניין.  לגופו של  בו מתקבלות 
מתמיד עם הנהלת הטכניון וראשי הפקולטות השונות ופועלים במספר 

תחומים:

כלל  בנושאים  חוץ  וגורמי  הטכניון  הנהלת  בפני  הסטודנטים  ייצוג  א. 
סטודנטיאליים, כגון: שכר לימוד, תקנות אקדמיות,מעונות וכד'.

ב. ארגון והפעלה של מגוון חוגים ושל אירועי תרבות ומופעים בקמפוס.

רווחה   בנושאי  אקדמיים,  בנושאים  לסטודנט  וייעוץ  שירותים  מתן  ג. 
ואחרים.

האגודה הינה גוף כלכלי עצמאי, אשר כל פעילויותיו הן קודש לקידום 
לכל  הפתוחים  במכרזים  נבחרים  בשכר  פעילים  הסטודנטים.  מטרות 
סטודנט/ית חבר/ת האגודה. אחת לשנה נערכות בחירות, ובהן נבחרים 

נציגי הסטודנטים לועידה ,להנהלה ולנשיאות.

הנתקל/ת  סטודנט/ית,  הסטודנט".  ב"בית  ממוקמים  האגודה  משרדי 
ייעוץ  ולקבל  המתאים  למשרד  לפנות  יכול  שהוא,  תחום  מכל  בבעיה 

והדרכה לפתרון בעייתו.

ושירותים )חוברות  מידע  של  רחב  מגוון  המספק  מרכז   - מידע  דלפק 
מבחנים, תעודות סטודנט, הרשמה לחוגים ועוד(.

קבלת קהל בימי א' עד ה' בין השעות 15:30- 08:30.

הגופים הנבחרים
השנה  בתחילת  הנבחרים  וסגנו  מיו"ר  מורכבת   - האגודה  נשיאות 
ענייני  ייצוג  האגודה,  מדיניות  קביעת  הנשיאות  תפקיד  האזרחית. 
והמשרדים  ההנהלה  ניהול  חוץ,  גורמי  ומול  הטכניון  מול  הסטודנטים 

השונים.

נציג סמסטר - סטודנט הנבחר בכל מסלול לימודים ובכל סמסטר ע"י 
ועד  מטעם  האחראי   והוא  לשנה,  אחת  המתקיימות  כלליות  בחירות 
הפקולטה שלו ומטעם אס"ט על הטיפול בענייני הסמסטר שלו וייצוגם 
למול גורמי הטכניון, לרבות נושאים  אקדמיים ותרבותיים. כלל נציגי 
הסמסטר בפקולטות מרכיבים את הגוף העליון של  אגודת הסטודנטים 

– הועידה . 

ועד פקולטה - מורכב מכלל נציגי הסמסטר והפעילים באותה הפקולטה. 
יו"ר הוועד נבחר מתוך נציגי הסמסטר באותה הפקולטה והוא המנהל 
את הוועד ומייצג אותו בהנהלת אס"ט. בין השאר תפקידי הוועד למצוא 
פתרונות לבעיות האקדמיות המועלות  ע"י הסטודנטים בפקולטה , וכן 

ליזום פעילויות חברה ורווחה לאותם הסטודנטים. 

הנציגים - מועצת הנציגים מורכבת מכל נציגי הסמסטר  מועצת 
מהפקולטות השונות הנבחרים אחת לשנה ע״י הסטודנטים. בסמכותה 
בחירת יו״ר,  סיו״ר וחברי ועדת ביקורת,  אישור התקציב, אישור התקנון 
ועוד. בהצבעות יחסיות )למשל בחירות לנשיאות האגודה(, משקל קולו 

של כל חבר מועצה כמספר הסטודנטים בסמסטר אותו הוא מייצג.

הועד המנהל מורכב מיו"ר ועדי הפקולטות השונות. בראש הועד המנהל 
עומד יו"ר אס"ט. הועד המנהל מפקח על פעילויות האגודה הוא מתווה 
הדרך והמכריעה בבעיות העקרוניות המועלות. הוועד המנהל קובע את 
קווי הפעולה של האגודה,  והוא מאשר את תקציבי המשרדים באגודה, 
המנהל  בועד  הדיונים  האגודה.  נושאי  בכל  ודן  תפקידים  בעלי  בוחר 
מתנהלים ללא כל גוון פוליטי או מפלגתי, וכל החלטה מתקבלת לגופה 

וברוב קולות.

ועדת ביקורת היא הגוף המבקר באגודה. מורכב משלושה חברי ועדה. 
תפקידה של הועדה לבקר את כל פעולות הגופים הנבחרים: ההנהלה, 

'מכלול', 'אפקט', יחידת הספורט, הועידה ובעלי התפקידים באגודה. 

השירותים המרכזיים הניתנים על-ידי האגודה
אגודת הסטודנטים מקיימת שירותים שונים כדי להקל על הסטודנטים 

ולעזור להם בתחומים רבים. ביניהם: 

חברי  הינם  אשר  ראשון  לתואר  לסטודנטים  ניתנת   - סטודנט  תעודת 
ציבורית, מכלול,  אס"ט. התעודה מזכה את בעליה בהנחות בתחבורה 
תרבות  ארועי  כושר,  לחדר  מוזל  מנוי  הטכניון,  סופר  החוברות,  חנות 
לדלפק  לפנות  יש  אובדן  של  במקרה  לבריכה.  חינם  וכניסה  בקמפוס, 

המידע של אס"ט.  

עזר  חוברות  מבחנים,  חוברות  נמכרות  בחנות   - וחוברות  מידע  חנות 
ע"י  מצטיינים,  סטודנטים  ע"י  נכתבו  הפתרונות  פקולטיות.  וחוברות 
סטודנטים בתארים מתקדמים ומרצים מהטכניון. כמו כן המקום מספק 

מידע בכל עניין הקשור לאגודה.

יעוץ משפטי: מתן ייעוץ משפטי ע"י עורך-דין - חינם. פרטים בדלפק 
המידע ו/או באתר אס"ט.

שרותי מס הכנסה, ביטוח לאומי וארנונה - מתן ייעוץ וסיוע במילוי 
מילואים,  תגמולי  מס,  תאום  בארנונה,  הנחות  לגבי  טפסים  והגשת 

ביטוח לאומי ועוד.

משאל המרצה ומשאל המתרגל: הינו פרויקט משותף של האגודה ושל 
המרכז לקידום ההוראה. במהלכו מתבקשים הסטודנטים לחוות דעתם 
למשאל   המרצים/מתרגלים.  איכות  ועל  המועבר  הלימודי  החומר  על 
משאלים אלו מהווים משוב על  אנשי הסגל וסיכומי המשאל מופצים 
ידי האגודה בחוברת מיוחדת, ואת המרצים/מתרגלים המצטיינים  על 

נוהגת האגודה לציין לשבח ולהעניק להם פרסי הצטיינות.

לפני  הסטודנטים  של  העצמי  הביטחון  להגברת  סימולציה  בחינות 
בחינות השנה הראשונה.

שפת C שפת אם - במהלך שנת הלימודים, מדי יום, מפעילה האגודה
וניהול,  תעשיה   , חשמל  המחשב,  מדעי  אולמן,   ( המחשבים  בחוות 

אזרחית( מדריכים המסייעים למתקשים בתרגילי התכנות. 

חבר הון אנושי )חברת השמה(: עוסק בהשגת מקומות עבודה לסטודנטים 
הן בתחום המקצועי והן בעבודות שאינן מצריכות כישורים מיוחדים. 

המרכז פועל במשך כל השנה וממוקם בבית הסטודנט.

וצורכי  כתיבה  מוצרי  ברכישת  הסטודנטים  על  להקל  כדי  "מכלול": 
ציוד  למכירת  חברה  המוסד,  עם  בשיתוף  מחזיקה,  האגודה  לימוד, 

משרדי ודברים נוספים בשם "מכלול".

בחנויות 'מכלול' ניתן למצוא מגוון רחב של מוצרים כגון: ספרי לימוד 
מקצועיים, ספרי אמנות וספרי קריאה, מגוון מוצרי נייר ומוצרי משרד, 
ופרפומריה, ביגוד, מוצרי  דיסקים, אביזרי מחשב, מתנות, קוסמטיקה 

צילום ופיתוח תמונות ושירותים מיוחדים לסטודנט. 

סטודנט חבר אס"ט זכאי אוטומטית להנחה של 5% עם הצגת תעודת 
סטודנט. 

בסמינר  רמב"ם,  לרפואה  בבי"ס  בטכניון,  סניפים:  רשת  ל"מכלול" 
בראודה"  "אורט  ובמכללת  בירם(,  )בית  הריאלי  בביה"ס  אורנים, 

בכרמיאל.

תאונות  בביטוח  מבוטחים  הסטודנטים  כל  לסטודנטים:  ביטוח 
 אישיות אישיות דרך האגודה . לפרטים ניתן לפנות למזכירות האגודה.
בנוסף ניתן לרכוש ביטוח רכב ודירה בסניף חברת “מדנס-טק״  שבבית 

הסטודנט. 

נותנת  החברה  והסטודנטים.  הצעירים  של  הנסיעות  חברת   - איסתא 
בארץ  ונופשונים  בטיסות  אגודה  חברי  לסטודנטים  מיוחדות  הטבות 

ובחו"ל. החברה ממוקמת בבית הסטודנט .

בקמפוס.  המעונות  בכל  כביסה  חדרי  מפעילה  אס"ט  כביסה.  שירותי 
כל סטודנט הגר במעונות רשאי להשתמש חופשי בשרות עצמי במכונות 

https://www.instagram.com/asat_live/
https://www.facebook.com/ASAT.Technion
http://www.asat.org.il/
https://www.instagram.com/asat_live/
https://www.facebook.com/ASAT.Technion
http://www.asat.org.il/
https://www.mobitti.com/web_client/mobile-app/documents-web.html?lang=he&forTest=0&inapp=0
https://www.mobitti.com/web_client/mobile-app/documents-web.html?lang=he&forTest=0&inapp=0
https://www.mobitti.com/web_client/mobile-app/documents-web.html?lang=he&forTest=0&inapp=0
http://www.asat.org.il/life/contents/legal-tax/%D7%9E%D7%A1%2C_%D7%A2%D7%95%22%D7%93_%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.asat.org.il/life/contents/legal-tax/%D7%9E%D7%A1%2C_%D7%A2%D7%95%22%D7%93_%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
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הכביסה ובמייבשים.

מספרה - מספרת הסטודנטים ממוקמת במעונות ריפקין.

מעונות ומלגות: אלה שני תחומים נוספים שגם בהם תורמת האגודה 
כמיטב יכולתה למען הסטודנטים. נציגי האגודה חברים בוועדת המלגות 
ומשתתפים בקביעות בישיבות הנהלת המעונות. מלבד זאת קיים רכז 

מלגות ועבודות זמניות באגודה המסייע לכל החפצים בכך.

מסעדות, קפיטריות וסופרים שבאחריות אגודת הסטודנטים :

המזנונים  בכל  האוכל  וטיב  המוצרים  מחירי  על  מפקחת  האגודה 
נמצאות  בבית הסטודנט  והחנויות  כל המסעדות  והמסעדות בקמפוס. 

גם הן תחת פיקוחה של האגודה.

משרדי האגודה:

הוועדה האקדמית
חיי  של  האקדמי  להיבט  הנוגעים  הנושאים  מכלול  על  אאחראית 

הסטודנט בקמפוס.

היועצים  בטכניון.  הסטודנט  של  האקדמיות  בבעיות  מטפלת  הועדה 
האקדמיים הינם סטודנטים אשר התמחו במערכת החוקים הפנימיים 
והתקנות האקדמיות בטכניון. בעזרת ידע זה הם משתדלים לפתור בעיות 
בין הסטודנט והמערכת האקדמית בטכניון, מכוונים ומפנים לגורמים 
גם  מיוחדים  ובמקרים  המקרים,  של  "חוקיות"  בודקים  המתאימים, 

מפעילים את האגודה ויוזמים פניה רשמית אל מוסדות הטכניון.

הוועדה פועלת בקשר הדוק עם גורמים אקדמיים שונים בטכניון כגון 
ועדות הסנט, מזכירות לימודי הסמכה, דיקני הפקולטות וכו' ומייצג את 

הנושאים האקדמיים בפני הנהלת המוסד.

במישור הרחב יותר, מטפלת הוועדה האקדמית בנושאים הנוגעים לכלל 
הספריות  שירותי  בטכניון,  הלימודים  עומס  כגון:  הסטודנטים,  ציבור 

השונות במוסד, שיפור ההוראה ושירותי המחשב המרכזי.

פועלת  היא  במסגרתו  המילואים,  פורום  על  אחראית  הועדה  בנוסף, 
להטבת התנאים של סטודנטים המשרתים במילואים.

בין פרויקטי הדגל של המשרד 'מכניסים לתמונה את השנה הראשונה' 
מסייעים  מהפקולטה  וותיקים  סטודנטים  שבמסגרתו  חונכות  פרויקט 

בקליטתם של סטודנטים חדשים.  

המלווים המשפטיים הינם סטודנטים אשר התמחו בתקנון המשמעתי 
של הטכניון. תפקידם הוא לייצג את הסטודנט ולייעץ לו - )וזאת על פי 

פנייתו בלבד( בועדות המשמעת של הטכניון או לתת לו הדרכה לפניו.

המשמעתי  הדין  בבית  למשפט  הזמנה  טופס  מקבל  אשר  סטודנט  כל 
בטכניון, יוכל לפנות אליהם ולקבל את הדרכתם.

משרד פרסום ושיווק
אחראי על הפקת פרסום אירועי האגודה השונים, וכמו כן על הפצתו 

ברחבי הקמפוס באמצעות לוחות המודעות ויח״צנים.

משרד דוברות
אחראי על הבאת המידע והקשר בין האגודה לסטודנטים ולגורמי חוץ 
ועל פרסום שירותי האגודה בקמפוס ומחוצה לו. כן אחראי המשרד על 
הקמתו ותחזוקתו של אתר האינטרנט של האגודה ועל דף הפייסבוק של 
האגודה , שם יכולים הסטודנטים להתעדכן בחדשות האגודה ולהפנות 

שאלות לגורמים רלוונטיים במערכת פורומים פעילה.  

משרד תרבות
אחראי על כל אירועי התרבות והפנאי של הסטודנטים בטכניון ומחוצה 
וסוף  תחילת  מסיבות  כמו  גדולים  אירועים  ומפיק  מארגן  המשרד  לו. 
פסטיבל  כמובן  הוא  בינהם  )שהבולט  שונים  פסטיבלים  סמסטר, 
הסטודנט - הגדול מבין ימי הסטודנט בארץ ( ומגוון פעילויות בקמפוס, 
כמו ליין פעילויות בקמפוס, צהרי יום ד' )הפסקת לימודים משותפת לכל 
הסטודנטים בקמפוס בה מתקיימת הופעות אומן, בזאר מוצרים ועוד 

פעילויות מגוונות ( . 

יוגה,  כגון  במק"ק  שונים  חוגים  סלסה,  חוגי  המשרד  מפעיל  כן,  כמו 
מועדון ההרצאות  ועל  פרוייקט הטכנוראש  על  ועוד, אחראי  פילאטיס 
במעונות  הקמפוס  ברחבי  הסטודנטים  לרווחת  מועדונים  הייקיו, 
השונים, כגון מועדון נעלי הבית בריפקין ומועדון מש"י במזרח חדש, ועל 

עוד אירועים רבים אחרים של תרבות ובילוי.

משרד קמפוס
על החיים במעונות  בפועל, מטעם אס"ט,  הגוף האחראי  הינו  המשרד 
לרווחת  לדאוג  היא  זה  משרד  של  העיקרית  מטרתו  בכלל.  ובקמפוס 
הסטודנטים החל ממזנונים, מעונות, אוטומטים לממכר מזון, תחבורה, 
שירותי כביסה, מכונות צילום ומדפסות ברחבי הקמפוס, שירותי ייעוץ 

מס ועורך דין ועוד.  

לימוד שונים  דואג, בשיתוף משרד תומך למידה, למתחמי  גם  המשרד 
ברחבי הקמפוס, ביניהם מרכז גסטר, מרכז הלר ומרכז ריפקין - מרכזים 
ללימוד עצמאי הנמצאים במעונות הטכניון השונים. המרכזים משמשים 
כמרכזי לימוד 24 שעות ביממה. במרכזים מקומות ישיבה ללימוד פרטני 

וקבוצתי.

מעונות  סופר  ביניהן  הקמפוס,  ברחבי  המכולות  על  אחראי  המשרד 
ריפקין וסופר מעונות קנדה המספקים את מלאי המוצרים ההכרחיים 

לדיירי המעונות ומחיריהם מפוקחים ע"י משרד קמפוס בשוטף. 

משרד תומך למידה 
משרד זה מעניק מגוון רחב של שירותי תמיכה לסטודנטים שנועדו להקל, 
לעזור ולקדם את הסטודנט מהלך לימודיו. כאן תוכלו למצוא ספריית 
C, קורסי  בחינות פתורות, חוברות עזר, מבחני סימולציה, חונכי שפת 
 .C השלמות במכאניקה ובחשמל, קורסי הכנה במתמטיקה, כימיה ושפת
זהו גם המשרד האחראי הנפקת תעודות הסטודנט.  כן מפעיל המשרד 
לסטודנטים  מענה  לתת  באות  אשר  קטנות  לימוד  קבוצות  סדנתונים, 
הזקוקים לעזרה ולתגבור בקורסים בהם הם מתקשים. הלימוד מתבצע 

בהדרכת סטודנט מצטיין.  

משרד חברה וקהילה
המשרד נותן מענה לסטודנטים בארבעה נושאים עיקריים:

המשרד נותן מענה לסטודנטים בארבעה נושאים עיקריים:

1. התחום החברתי-  ניתן גם להיות סטודנט וגם להיות מעורב חברתית. 
ישנן כמות לא מבוטלת של פעילויות התנדבותיות שניתן לקחת בהם 
חלק באופן קבוע או חד פעמי, תמורת מלגה או לא. הרכז החברתי 
מוציא לפועל פעילויות שונות ומגוונות ובנוסף מקשר סטודנטים עם 

עמותות הפועלות באזור חיפה. 

החברתי  המשרד  של  הירוק  המערך  הסביבה-  איכות  על  שמירה   .2
איכות  נושא  כל  את  מרכזים  הטכניון  של  ירוק  קמפוס  בשיתוף 
פאנלים  ב-"פקטור",  פרסום  המודעות,  הגברת  בטכניון:  הסביבה 
חודשיים בנושא ירוק,  מחזור, מועדון אנרגיה, שוק אורגני ועוד ועוד.

 3. מלגות -  אחריות   על  החלוקה ופיקוח על מלגות אשר ניתנות על 
ידי או בשיתוף אגודת הסטודנטים. רוב המלגות הינן תמורת פעילות 

חברתית - קהילתית.  

4. עבודות זמניות -  עזרה לסטודנטים במציאת עבודות זמניות, שאינן 
למאגר  להצטרף  ניתן  זמניות,  עבודות  לרכז  בפנייה  מקצועיות. 

העובדים. 

בית הסטודנט
הסטודנט  בית  בשיפוץ  שקלים  מיליוני  הושקעו  האחרונות  בשנים 
בו  "השקוף"  למצוא את האולם  תוכלו  לרווחת הסטודנטים.  במקום 
בית  נוספים,  ואירועים  הרצאות  מסיבות,  ריקודים,  ערבי  מתקיימים 
קולנוע המציג סרטים בעלות מוזלת לסטודנטים, משרדי האגודה כמובן, 
שורה ארוכה של עסקים - מסעדות, בתי קפה, חנויות בגדים, מתנות, 
משחקים, סוכנות נסיעות, סוכנות כ"א ועוד. בית הסטודנט הוא המקום 
ולפגוש את  לקנות  ללמוד,  לחיות,  לבלות,  שלכם, הסטודנטים, בשביל 

החברים שלכם מהאגודה!
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עיתון הסטודנטים
עיתון אינטרנטי, המופץ בחינם בדר"כ באמצעות הדיוור השבועי.

לתפקידים  מכרזים  האגודה,  פעילויות  על  מידע  לקבל  תוכלו  בעיתון 
זאת  כל  ועוד.  ובמעונות  הסטודנט  בבית  פעילויות  באגודה,  שהתפנו 
"פקטור"  עורך  וכדומה.  קבועים  מדורים  ידיעות,   לכתבות,  בנוסף 
אחראי על כתבי העיתון, שהם סטודנטים בטכניון.  האפשרות לכתוב 

בעיתון הסטודנטים פתוחה לכל סטודנט החפץ בכך. 

הפעילויות  על  נוסף  מידע  לקבל  ניתן  האגודה,  במשרדי  למידע  בנוסף 
בקמפוס על גבי לוחות המודעות ואתר האינטרנט של האגודה.

יחידת הספורט

הינה  הסטודנטים  אגודת  ע"י  המנוהלת  הטכניון  של  הספורט  יחידת 
היחידה המובילה בתחום הספורט האוניברסיטאי בארץ. פעילות ענפה 
ידי אגודת הסטודנטים ובעזרתה. חוגי הספורט מיועדים  מאורגנת על 
חלקם  הספורט,  מענפי  באחד  להשתתף  המעוניינים  לסטודנטים 
בלבד.  נבחרים  לספורטאים  ואחרים  למתקדמים  חלקם  למתחילים, 
כדור  משחקי  כגון:  ומגוונים,  רבים  ספורט  בענפי  מתבצעת  הפעילות 
משחקי  סקווש,  רוגבי,  קט-רגל,  כדורגל,  כדור-סל,  כדור-עף,   - שונים 
טניס, התגוששות ואגרוף, קראטה, התעמלות מכשירים, אתלטיקה קלה 
האגודה  ידי  על  המופעלת  לספורט,  היחידה  ועוד.  כושר  חדר  וכבדה, 
מסוגה  הגדולה  הינה  ולסטודנטים,  לטכניון  ספורט  שירותי  ומספקת 
בארץ. האגודה מפעילה כ-50 נבחרות ספורט, קבוצות ליגה וחוגי ספורט.

ציבור  של  חופשית  לפעילות  מוצעים  היחידה  ומתקני  הספורט  מגרשי 
בהם  עושים  רבים  וסטודנטים  השבוע,  ימי  רוב  במשך  הסטודנטים 

שימוש רב בשעות הפנאי שלהם.

לחברי האגודה ניתנת כניסה לחדר כושר במחיר סמלי. 	

)בריכה  	 הטכניון  לבריכת  סטודנט  תעודת  הצגת  עם  חינם  כניסה 
אולימפית, בריכה סמי-אולימפית, סאונה וג'קוזי(.

תחרויות הספורט: האגודה מארגנת תחרויות ספורט, שהפכו למסורת, 
במסגרתם מתקיימות אליפויות בתחומי ספורט שונים על ידי קבוצות 

של סטודנטים שמתארגנות ומתחרות ביניהם.

ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
בה  לסנט,  המייעצת  ועדה  הינה  טכניונית  כלל  סגל-סטודנטים  ועדת 
במכלול  ודנים  האקדמי,  הסגל  נציגי  בצד  הסטודנטים  נציגי  חברים 
היחסים בין הטכניון והסטודנטים. בוועדה חברים 3 חברי סגל אקדמי, 
נציג אחד של  נציגי סטודנטים בלימודי הסמכה,   4 דיקן הסטודנטים, 
הסטודנטים לתארים מתקדמים  ו-4 משקיפים ללא זכות הצבעה: דיקן 
היחידה  ראש  מתקדמים,  לתארים  הספר  בית  דיקן  הסמכה,  לימודי 

לקידום סטודנטים וסיו"ר אס"ט. להחלטות הוועדה השפעה רבה.

צרו איתנו קשר, נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר ועניין!
בטלפון 04-8328787

שעות פתיחת המזכירות: ימים א'-ה' בין השעות 15:00-08:00 

דלפק המידע וחנות החוברות- 

בימי א' עד ה' בין השעות 15:30 - 08:30.

לאחר שעות הקבלה ניתן להשאיר בקשות בתא הפניות.

yor@asat.co.il :יו"ר אס"ט

 syor@asat.co.il :סיו"ר אס"ט

dover@asat.co.il :דובר אס"ט

www.asat.org.il
חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם!

האגודה נותנת מענה מקוון באמצעות דף הפייסבוק שלה.

www.facebook.com/ASAT.Technion
https://www.instagram.com/asat_live/

מיילים של בעלי תפקידים באגודה:

יו"ר אס"ט  yor@asat.technion.ac.il
סיו"ר אס"ט  syor@asat.technion.ac.il

מנהל משרד קמפוס  campus@asat.technion.ac.il
מנהל משרד תרבות  culture@asat.technion.ac.il

מנהל משרד תומך למידה  learning@asat.technion.ac.il
דוברות האגודה  spokesman@asat.technion.ac.il

יו"ר ועדה אקדמית  academic@asat.technion.ac.il
מנהל משרד חברה וקהילה  social@asat.technion.ac.il

יו"ר ועדת ביקורת  bikoret@asat.technion.ac.il

לרשימת הטלפונים המלאה:

AA%http://www.asat.org.il/about-TSA/contents/TSA-jobs/%D7   :
9D_%D7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%A4%%D7

98%D7%22%A1%D7%90%D7%91%
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ארגון בוגרי הטכניון
90,000 בוגרים ובוגרות שעברו בשערי הטכניון במהלך השנים, נמצאים 

בחוד החנית של המחקר, המדע, הטכנולוגיה והתעשייה.

ההון האנושי שנוצר בין כתלי הטכניון אחראי במידה רבה להתפתחות 
ולצמיחת המשק הישראלי בכלל, ולהתפתחות תעשיית ההיי-טק בפרט.

 

היו  הטכניון  שבוגרי  העלה,   2015 נאמן בשנת  במוסד  שנערך  מחקר 
 100,000 יצרו  אלה  חברות  חברות.   1,600 מעל  של  בהקמה  מעורבים 

מקומות עבודה והכנסות של 30 מיליארד ש״ח.

 

חלק  בכם  רואה  הבוגרים  ארגון  הטכניון,  בשערי  כניסתכם  עם  כבר 
תכניות  באירועים,  חבריו  עם  הקשר  את  משמר  הארגון  מהקהילה. 
ופרויקטים מגוונים הנותנים ביטוי לכישורים המיוחדים של הבוגרים 

שלנו.

בוגרי ובוגרות הטכניון משתייכים לקהילה יוצאת דופן, הן בכמות והן 
באיכות. בארגון מעל 44,000 חברים רשומים המהווים רשת ענפה של 

קשרים וכישורים. 

לסטודנטים  הבוגרים  בין  הקשר  חיזוק  על  מיוחד  דגש  שמים  אנו 
בוגרי  חלק.  לקחת  אתם  גם  תוכלו  בהם  אירועים  מגוון  ומקיימים 
לסטודנטים  למלגות  שקלים  אלפי  מאות  שנה  מדי  תורמים  הטכניון 
מוזמנים/ות  הנכם  הטכניון.  עם  בשיתוף  המחולקים  ולסטודנטיות, 
לקחת חלק באירועים מגוונים כמו הרצאות וובינרים, ובהמשך להצטרף 
לתכנית המנטורים בה תקבלו ליווי מבוגרים ובוגרות בתפקידי מפתח 
דומה  דרך  שעשו  לבוגרים  אתכם  נחבר  התכנית  במסגרת  בתעשיה. 

לשלכם, ושמכירים היטב את המסלול שאתם עתידים לעשות.

 

כדאי להצטרף לרשימת התפוצה שלנו דרך האתר ולקבל את העדכונים 
ישירות למייל. אנחנו נמצאים גם ברשתות החברתיות ונשמח לראותכם 

שם.

אתר ארגון הבוגרים

https://alumni.technion.ac.il/
העמוד שלנו בפייסבוק

https://www.facebook.com/Technionalumni
ארגון הבוגרים באינסטגרם

https://www.instagram.com/technion_alumni/

שוליך לידרס - תכנית 
היזמות של הטכניון

חדשה  מצוינות  תכנית  היא   )Schulich Leaders( לידרס  שוליך  תכנית 
או  נסיון  בעלי  ראשון  לתואר  לסטודנטיות/ים  המיועדת  בטכניון 
לבחירה  הדרך  התווית   - ומטרתה  היזמות,  בתחום  ממשי  פוטנציאל 
סטודנטים  של  נבחרת  קבוצה  מציידת  חיים.  התוכנית  כדרך  ביזמות 
מתוך  ביותר  הטובים  הרלוונטיים  והמעשיים  התיאורטיים  בכלים 
משאבי הטכניון ומחוצה לו, מעניקה לכל אחת ואחד מהם מלגת שכר 
לימוד ומלגת מחייה שנתית נדיבה ומלווה אותם בדרך לגיבוש, שכלול 
שנה  בכל  קולטת  לידרס  שוליך  היזמיות. תכנית  יכולותיהם  וליטוש 
חמישה עשר סטודנטיות וסטודנטים אשר סיימו שנת לימודים ראשונה 
נקודות  עשר  של  לזה  דומה  בהיקף  היא  הלימודים  תכנית  בטכניון. 
אקדמיות בנוסף ללימודים בפקולטות השונות. התכנית נפרשת על פני 
שלוש שנים, וכוללת את הרחבת ארגז הכלים המקצועי בתחומי היזמות 
בתהליך  רכים, התנסות מעשית  כישורים  סדנאות  קורסים,  באמצעות 
יזמיות/ים וביקורים במוקדי חדשנות. שנת  פיתוח מיזם, מפגשים עם 
הלימודים האחרונה כוללת עבודה בקבוצות על מיזם במסגרת תחרות 

הביזטק. עוד פרטים על התכנית והגשת מועמדות באתר התכנית.

http://schulichleaders.technion.ac.il 

https://alumni.technion.ac.il/
https://alumni.technion.ac.il/
https://www.facebook.com/Technionalumni
https://www.facebook.com/Technionalumni
https://www.instagram.com/technion_alumni/
https://www.instagram.com/technion_alumni/
http://schulichleaders.technion.ac.il
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תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון בטכניון

מהלך הלימודים

מסלולי קבלה ולימודים לתואר בלימודי הסמכה

תקנות ונהלים בלימודי הסמכה

התמחויות בטכניון
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הנדסה אזרחית וסביבתית

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסה אזרחית4הנדסה אזרחיתהנדסה אזרחית
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-מבנים4הנדסה אזרחית-מבנים

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-הנדסת תחבורה4הנדסה אזרחית-הנדסת תחבורה
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסה אזרחית- הנדסת מים4הנדסה אזרחית-הנדסת מים 
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסה אזרחית- ניהול ובנייה4הנדסה אזרחית-ניהול ובנייה

הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 

מיפוי וגיאו-אינפורמציה 

4

3

מוסמך למדעים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

בוגר למדעים במיפוי וגיאו-אינפורמציה

B.Sc.
B.Sc.

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת הסביבה4הנדסת הסביבההנדסת הסביבה
B.Scמוסמך למדעים בהנדסת מכונות4הנדסת מכונותהנדסת מכונותהנדסת מכונות

הנדסת חשמל ומחשבים
הנדסת חשמל

הנדסת חשמל

הנדסת מחשבים

הנדסת מחשבים ותוכנה

4

4

4

מוסמך למדעים בהנדסת חשמל

מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים

מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים ותוכנה

B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת חשמל ובפיזיקה4הנדסת חשמל ופיזיקההנדסת חשמל ופיזיקה
B.Scמוסמך למדעים בהנדסה כימית4הנדסה כימיתהנדסה כימיתהנדסה כימית

B.Scמוסמך למדעים בהנדסה ביוכימית4הנדסה ביוכימיתהנדסה כימית
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון4הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןהנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

הנדסת אוירונוטיקה וחלל
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל4הנדסת אוירונוטיקה וחללהנדסת אוירונוטיקה וחלל

 הנדסת אוירונוטיקה וחלל וחוג לאחר
תואר בפיזיקה

הנדסת אוירונוטיקה וחלל וחוג לאחר תואר 
בפיזיקה

מוסמך למדעים הנדסת אוירונוטיקה וחלל ובוגר בפיזיקה 4
במתכונת דו חוגית

B.Sc.

הנדסת תעשיה וניהול

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת תעשיה וניהול4הנדסת תעשיה וניהולהנדסת תעשיה וניהול
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת מערכות מידע4הנדסת מערכות מידעהנדסת מערכות מידע
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת נתונים ומידע4הנדסת נתונים ומידעהנדסת נתונים ומידע

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה )ארבע-שנתי(

מתמטיקה )תלת-שנתי(

מתמטיקה שימושית )ארבע-שנתי(

מתמטיקה שימושית )תלת-שנתי(

4

3

4

3

מוסמך למדעים במתמטיקה

בוגר למדעים במתמטיקה

מוסמך למדעים במתמטיקה שימושית

בוגר למדעים במתמטיקה שימושית

B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.

מתמטיקה עם מדעי המחשב
מתמטיקה עם מדעי המחשב )ארבע-שנתי(

מתמטיקה עם מדעי המחשב )תלת-שנתי(

4

3

מוסמך למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב

בוגר למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב

B.Sc.
B.Sc.

.B.Scבוגר למדעים במתמטיקה-פיזיקה3מתמטיקה-פיזיקהמתמטיקה-פיזיקה
.B.Scבוגר למדעים במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים3מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועיםמתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

.B.Scבוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה3.5מדעי המחשב ומתמטיקהמדעי המחשב ומתמטיקה

פיזיקה

.B.Scמוסמך למדעים בפיזיקה4פיזיקה )ארבע-שנתי(פיזיקה
.B.Scבוגר למדעים בפיזיקה3פיזיקה )תלת-שנתי(

.B.Scבוגר למדעים במתמטיקה-פיזיקה3מתמטיקה-פיזיקהמתמטיקה-פיזיקה
 הנדסת אוירונוטיקה וחלל וחוג לאחר

תואר בפיזיקה
הנדסת אוירונוטיקה וחלל וחוג לאחר תואר 

בפיזיקה
 מוסמך למדעים הנדסת אוירונוטיקה וחלל4

ובוגר בפיזיקה במתכונת דו חוגית
B.Sc.

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית ובפיזיקה4הנדסה ביו-רפואית ופיזיקההנדסה ביו-רפואית ופיזיקה
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת חשמל ובפיזיקה4הנדסת חשמל ופיזיקההנדסת חשמל ופיזיקה
B.Scמוסמך למדעים במדעי המחשב ובפיזיקה4מדעי המחשב ופיזיקהמדעי המחשב ופיזיקה

מסלולי הרשמה ומסלולי לימוד לתואר ראשון
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כימיה
.B.Scבוגר למדעים בכימיה3כימיהכימיה

.B.Scבוגר למדעים בדו חוגי בביולוגיה וכימיה3דו חוגי בביולוגיה וכימיהדו חוגי בביולוגיה וכימיה

ביולוגיה
.B.Scבוגר למדעים בביולוגיה3ביולוגיהביולוגיה

.B.Scבוגר למדעים בדו חוגי בביולוגיה וכימיה3דו חוגי בביולוגיה וכימיהדו חוגי בביולוגיה וכימיה

ארכיטקטורה ובינוי ערים

.B.Scמוסמך למדעים במדעי הארכיטקטורה4ארכיטקטורהארכיטקטורה
.B.Archמוסמך לארכיטקטורה5ארכיטקטורהארכיטקטורה
.B.L.Aמוסמך לאדריכלות נוף4אדריכלות נוףאדריכלות נוף

מדעי המחשב

מדעי המחשב )ארבע-שנתי(מדעי המחשב

מדעי המחשב )תלת-שנתי(

הנדסת מחשבים

הנדסת תוכנה

מדעי המחשב עם התמקדות 
בביואינפורמטיקה

4

3

4

4

4

מוסמך למדעים במדעי המחשב

בוגר למדעים במדעי המחשב

מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים

מוסמך למדעים בהנדסת תוכנה

מוסמך למדעים במדעי המחשב

B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.

B.Scבוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה3.5מדעי המחשב ומתמטיקהמדעי המחשב ומתמטיקה

B.Scמוסמך למדעים במדעי המחשב ובפיזיקה4מדעי המחשב ופיזיקהמדעי המחשב ופיזיקה

חינוך למדע וטכנולוגיהחינוך למדע וטכנולוגיה

הוראת המתמטיקה

הוראת הפיזיקה

הוראת הכימיה

הוראת הביולוגיה

הוראת מדעי המחשב

הוראת טכנולוגיה-מכונות

הוראת אלקטרוניקה-חשמל

הוראת מדעי הסביבה

חוג לאחר תואר בחינוך למדע וטכנולוגיה

4

4

4

4

4

4

4

4

1.5

מוסמך למדעים בהוראה )מתמטיקה(

מוסמך למדעים בהוראה )פיזיקה(

מוסמך למדעים בהוראה )כימיה(

מוסמך למדעים בהוראה )ביולוגיה(

מוסמך למדעים בהוראה )מדעי המחשב(

מוסמך למדעים בהוראה )טכנולוגיה-מכונות(

מוסמך למדעים בהוראה )אלקטרוניקה-חשמל(

מוסמך למדעים בהוראה )מדעי הסביבה(

חוג לאחר תואר בחינוך למדע וטכנולוגיה

B.Sc.Ed
B.Sc.Ed
B.Sc.Ed
B.Sc.Ed
B.Sc.Ed
B.Sc.Ed
B.Sc.Ed
B.Sc.Ed
B.Sc.Ed

רפואהרפואה

מדעי הרפואה )תלת-שנתי(

בוגר למדעים במדעי הרפואה – מגמה 
מדעית )התכנית אינה פתוחה לנרשמים 

חדשים(

רפואה )שש-שנתי(

3

3

6

בוגר למדעים במדעי הרפואה-מגמת רפואה

בוגר למדעים במדעי הרפואה

דוקטור לרפואה

B.Sc.
B.Sc.

M.D.

מדע והנדסה של חומרים

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת חומרים4הנדסת חומריםמדע והנדסה של חומרים
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובביולוגיה4הנדסת חומרים וביולוגיההנדסת חומרים וביולוגיה

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת חומרים וכימיה4הנדסת חומרים וכימיההנדסת חומרים וכימיה
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסת חומרים ופיזיקה4הנדסת חומרים ופיזיקההנדסת חומרים ופיזיקה

.B.Scמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית4הנדסה ביו-רפואיתהנדסה ביו-רפואיתהנדסה ביו-רפואית
.B.Scמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית ובפיזיקה4הנדסה ביו-רפואית ופיזיקההנדסה ביו-רפואית ופיזיקה

.B.O.Tבוגר בריפוי בעיסוק3ריפוי בעיסוקריפוי בעיסוק*ריפוי בעיסוק*
* תוכנית לימודים משותפת לטכניון ולאוניברסיטת חיפה

בטכניון יש אפשרות ללמוד לתארים כפולים או שני תארים במקביל, למשל מדעי הרפואה-הנדסת ביורפואית, מדעי הרפואה- מדעי המחשב, מדעי הרפואה – הנדסת חומרים או חוג לאחר תואר בחינוך למדע וטכנולוגיה. לכל תואר שנלמד 
במסגרת זו תוענק תעודה.
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לימודי הסמכה
סנט הטכניון

האקדמיים  העניינים  כל  את  הקובעת  הרשות  הוא  הטכניון  סנט 
ולנהלים  האקדמיות  לתקנות  לתקנון,  לחוקה,  בהתאם  המוסד  של 
והנהלים  התקנות  התארים,  הלימודים,  תוכניות  ובכללם  האקדמיים 

שעל פיהם מתנהלים הלימודים.

לימודי הסמכה
דיקן לימודי הסמכה נבחר על ידי הסנט מקרב הפרופסורים מן המניין 
במשרה מלאה וקבועה ומופקד על ידי הסנט על לימודי הסמכה בטכניון. 
המזכירה האקדמית של לימודי הסמכה, גב' אפרת נתיב רונן, מנהלת את 
יחידת  לימודי ההסמכה הממוקמת בבניין אולמן, קומה 4, וכוללת את 

הפעילויות הבאות:

סטודנטים  מדור  כהן,  אסתי  גב'  בראשות  והערכה  מועמדים  מדור 
ברגר,  נאוה  גב'  בראשות  הוראה  ,מדור  ניסימוב  תמר  גב'  בראשות  
מדור בחינות בראשות גב׳ לימור ארזואן, מדור בקרת תהליכים ומידע 
בראשות גב' אורית וקשטיין, ומדור תיעוד ממוחשב בראשות מר ראובן 

מלכה.

מסלול קבלה, לימודים והתארים
ניתן ללמוד בטכניון לימודים אקדמיים לתואר ראשון, הנקראים לימודי 
לתארים  לימודים  הנקראים  ושלישי,  שני  לתואר  ולימודים  הסמכה, 
לתארים  ולימודים  הסמכה  לימודי  קטלוג  הינו  זה  ספר  מתקדמים. 
מתקדמים. סטודנט נרשם ומתקבל ללימודי תואר ראשון לאחד ממסלולי 
הקבלה ובכך משתייך לאחת היחידות אקדמיות. בכל יחידה יש מסלול 
לימודים אחד, או מספר מסלולי לימודים, לתואר. בטבלה מופיעים כל 
מסלולי הקבלה, עם השיוך היחידתי שלהם. כמו כן מופיעים בטבלה כל 
מסלולי הלימוד האפשריים, ובצידם שנות הלימוד ושם התואר שאותו 

יקבל הסטודנט עם סיום מוצלח של מסלול הלימודים.

רוב מסלולי הלימוד הם ארבע-שנתיים, והתואר המוענק נקרא “מוסמך 
למדעים ב...״. יש גם מסלולי לימוד תלת-שנתיים המזכים בתואר “בוגר 
שש- שהינו  ברפואה  הלימודים  מסלול  הכלל  מן  יוצא  ב...״.  למדעים 

שנתי )לאחר שלוש שנים יוענק  התואר בוגר למדעים במדעי הרפואה, 
.).M.D ובתום השנה הששית,  ואחרי שנת הסטג׳ התואר

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון בטכניון
דיקן לימודי הסמכה אחראי על קבלת מועמדים לטכניון. תנאי הקבלה 
באתר  מפורטים  בטכניון  ראשון  תואר  ללימודי  לקבלה  הפניה  ואופן 
האינטרנט של רישום מועמדים לטכניון. )בניין אולמן קומה 4, טל' -077

8873306(. להלן מספר פרטים בקשר לקבלה:

מועמדים ללא רקע אקדמי קודם
ישראלית  בגרות  תעודת  בעלי  של  בטכניון  הסמכה  ללימודי  הקבלה 
הכלל- הפסיכומטרית  בבחינה  ההישגים  הבגרות,  ציוני  על  תתבסס 

שפה  ומבחני  מיון,  בחינות  סמך  על  גם  הצורך  ולפי  אוניברסיטאית, 
נוספים מתפרסמים מעת לעת באתר  יעל( אפיקי קבלה  )למשל אמיר, 

רישום.

זו,    בגרות  סמך  על  לטכניון  מתקבלים  אחרת  בגרות  תעודת  בעלי 
בחינות טכניוניות במתמטיקה, פיזיקה, עברית, אנגלית והישגי הבחינה 
ערים  ובינוי  לארכיטקטורה  לפקולטה  המועמדים  כל  הפסיכומטרית. 
לאדריכלות  מיון  בבחינת  או  בארכיטקטורה  מיון  בבחינת  גם  חייבים 

נוף. כל המועמדים לפקולטה לרפואה חייבים גם במבדקים יחידתיים.

מועמדים בעלי רקע אקדמי קודם
סטודנט שכבר למד בטכניון והפסיק את לימודיו ביוזמתו, או לימודיו 
הראשוניים  הקבלה  נתוני  סמך  על  לטכניון  מחדש  יתקבל  הופסקו, 

במוסד  בעבר,  למד  או  הלומד,  מועמד  בטכניון.  הישגיו  סמך  ועל  שלו 
אינפורמציה  והערכה  מועמדים  למדור  יגיש  אחר,  גבוהה  להשכלה 
לגביו.  האקדמיות  ההחלטות  וכל  ציונים  לימוד,  פרשיות  כולל  מלאה, 
קבלתו ללימודים של מועמד תתבסס על הישגיו בעבר ועל תנאי הקבלה 
הראשונים )לפירוט מלא ראו סעיף 3.1.6(. לא יינתן זיכוי )ציון או פטור( 
עבור מקצועות שנלמדו בדרך כלשהי בתקופה בה היה הסטודנט מורחק 

מן הטכניון לפי התקנון המשמעתי לסטודנטים.

מהלך הלימודים
להלן ניתנת סקירה על מהלך הלימודים לתואר ראשון:

אושרו  ו-2.6.2013   19.5.2013 בתאריכים:  שהתקבלו  הסנט  בהחלטות 
בטכניון,  הלימודי  והעומס  הלימודים  מבנה  לבחינת  הוועדה  המלצות 
)קיצור  האקדמי  השנה  ללוח  היתר  בין  הנוגעים  שונים  בנושאים 
הסמסטר ל-13 שבועות, קיבוע חופשת חנוכה וקיצור תקופת הבחינות(; 
בהשלמות  )חיוב  לטכניון  המתקבלים  הסטודנטים  של  המוכנות  לאי 
לפני תחילת הלימודים, תגבור מערך מקצועות ההשלמה, ריענון וכו׳(; 

ללימודי יסוד ומקצועות בסיסיים )פקולטיים( וכו׳.

הטכניון החל ביישום ההמלצות הנ״ל בשנת הלימודים תשע״ה.

התחלת הלימודים
התקבל.  אליו  בסמסטר  לימודיו  את  להתחיל  חייב  שהתקבל  מועמד 
הקבלה היא לסמסטר חורף או אביב. דחיה של סמסטר אחד בהתחלת 
הלימודים יכולה להנתן רק על ידי דיקן לימודי הסמכה, וזאת במקרים 
את  להתחיל  רשאי  החורף,  לסמסטר  שהתקבל  מועמד  בלבד.  חריגים 

לימודיו בסמסטר הקיץ שלפני כן.

סמסטרים
בחודש  )נפתח  חורף  סמסטר  סמסטרים:  בשני  מתקיימים  הלימודים 
שנה(.  בכל  מרץ  בחודש  )נפתח  אביב  וסמסטר  שנה(  כל  של  אוקטובר 
בכל סמסטר כ-13 שבועות לימודים - לא כולל חגים וחופשות. כן קיים 
סמסטר קיץ הנמשך כ-7 שבועות. בסמסטר הקיץ, שהוא סמסטר רשות, 
מתקיימת הוראה של מספר מוגבל של מקצועות, וזאת על מנת לאפשר 
לסטודנטים לסגור פערים, או להתקדם בקצב מהיר יותר. מפאת קוצרו 
של סמסטר זה, מספר שעות ההוראה השבועיות בכל מקצוע הינו כפול 
בכל  הלימודים  את  להתחיל  אפשרות  קיימת  רגיל.  שבסמסטר  מזה 
ללימודים  הקבלה  בהן  ביחידות  למעט  הקיץ(,  )כולל סמסטר  סמסטר 

מתבצעת רק פעם בשנה.

המקצוע הסמסטריאלי
מקצוע  כלומר:  סמסטריאלי,  מקצוע  היא  הבסיסית  הלימוד  יחידת 
הניתן במשך סמסטר אחד. סטודנט המסיים את לימוד המקצוע, נבחן 
יזוכה הסטודנט  ציון. אם הוא עבר את המקצוע בהצלחה,  ומקבל  בו 
מקנה  אינו  במקצוע  כשלון  מקנה.  מקצוע  שאותו  הנקודות  במספר 

נקודות.

לפני שסטודנט לומד מקצוע, הוא חייב לעבור את כל מקצועות הקדם 
לאותו מקצוע. סטודנט הלומד מקצוע מכיל, או מקצוע מוכל או מקצוע 
יבוטל,  דומה למקצוע שכבר למד, הזיכוי עבור המקצוע שנלמד בעבר 

והניקוד והציון החדשים הם הקובעים.

בחינות סיווג
סיווג  בחינות  עובר  הוא  בטכניון,  לימודיו  את  מתחיל  שסטודנט  לפני 
באנגלית )במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמיר(. מי שנבחן 
חלק  בעברית.  סיווג  לעבור  חייב  בעברית  לא  הפסכומטרית  בבחינה 

מהמתקבלים חייב גם בחינת סיווג בפיזיקה ובכימיה.

סיווג אנגלית
סיווג באנגלית הינו חובה לכל מתקבל ללימודים בטכניון. חלק “אנגלית״ 
בבחינה הפסיכומטרית או בחינת “אמיר״ מהווים סיווג באנגלית. קיים 
סף מינימלי של ידע באנגלית שמתחתיו לא ניתן להתקבל לטכניון. רמות 
הסיווג האפשריות לסטודנט הן: אנגלית למתקדמים א׳, אנגלית טכנית 

– מתקדמים ב׳ או פטור.
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סיווג עברית
כל המתקבלים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית, או 
למדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים בבחינת 
ידע בעברית )יעל(. קיים סף מינימלי של ידע בעברית שמתחתיו לא ניתן 
להתחיל ללמוד בטכניון. רמות הסיווג האפשריות לסטודנט הן: עברית 3 

או פטור ללא זיכוי בנקודות.

סיווג פיזיקה
בחינת הסיווג בפיזיקה מורכבת משני חלקים: מכניקה וחשמל תיכוניים. 
והצלחה  פיזיקה-מכניקה  ללימוד  מוקדם  תנאי  היא  במכניקה  הצלחה 

בחשמל היא תנאי מוקדם ללימוד פיזיקה-חשמל.

לפירוט מלא של תנאי הפטור ראה תקנה 1.3.2.

סיווג כימיה
ומזון,  ביוטכנולוגיה  הנדסת  כימית,  הנדסה  למסלולים  המתקבלים 
בכימיה  נבחנו  לא  אשר  ביוכימית,  הנדסה  סביבה,  הנדסת  ביולוגיה, 
ב- 3 יח״ל וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת סיווג בכימיה. 
מתקבלים למסלולים אלה, שלא יעברו את הבחינה, לא יוכלו להתחיל 
ללמוד את קורסים בכימיה הנלמדים בסמסטר הראשון. מידע על קורסי 
הכנה למבחני הסיווג ורישום אליהם ניתן לקבל באתר לימודי הסמכה 

באינטרנט.

לומדה למניעת הטרדות מיניות
ההדרכה  בביצוע  בטכניון  סטודנט  כל  יחויב  תשפ״ג  משנה״ל  החל 

במסגרת הלומדה.

מתן שיעורים פרטיים על ידי חברי סגל לסטודנטים 
בטכניון

ראה עמוד 52.

התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או 
קבלת ילד למשמורת או אומנה

הסטודנט  זכויות  בחוק  שנקבעו  העקרונות  בחשיבות  מכיר  הטכניון 
המגבירים  גבוהה,  להשכלה  המועצה  שקבעה  החוק  מכוח  ובכללים 
גבוהה  בהשכלה  ההזדמנויות  ולשוויון  גבוהה  להשכלה  הנגישות  את 
לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או 
קבלת ילד למשמורת או אומנה. לשם כך אשרה ועדת הקבע ללימודי 
ביום  האקדמית  המליאה  דעת  על  מתקדמים,  ולתארים  הסמכה 
14.8.2012 נוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ 
מופיע  הנוהל  של  המלא  הנוסח  אומנה.  או  למשמורת  ילד  קבלת  או 
בנספח התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד 

למשמורת או אומנה בנספחים בסוף הקטלוג. 

סטודנטים  בפני  העומדים  המיוחדים  לקשיים  מענה  לתת  נועד  הנוהל 
וסטודנטיות בנסיבות האלה ולהגדיר את הסיוע וההתאמות להם הם 

זכאים/ות.

תוכנית לימודים לתואר
ממקצועות  המורכבת  לימודים  תוכנית  מוגדרת  לימודים  מסלול  לכל 
לימוד הכוללים: מקצועות חובה, מקצועות בחירה פקולטית, ומקצועות 
בחירה כלל טכניונית שניתן לבחור מכל שטח הנראה לסטודנט. כמו כן 

פרוט הנקודות הנדרשות לתואר.

פריסה  לימודים  מסלול  כל  עבור  למצוא  ניתן  זה  קטלוג  של  ג׳  בחלק 
פני הסמסטרים. הפריסה המומלצת  על  לימודים  מומלצת של תוכנית 
כל  לסמסטר.  נקודות  כ-20  של  ממוצע  התקדמות  קצב  על  מתבססת 
סטודנט רשאי ללמוד בקצב מהיר יותר או איטי מן הממוצע הנ״ל - הכל 
בהתאם לנטייתו האישית, ונסיבותיו. לפני כל סמסטר יבחר כל סטודנט 
האישית  הסמסטריאלית  הלימודים  תוכנית  את  יועץ/ת(  בעזרת  )רצוי 
שלו, והוא נרשם בעצמו לתוכנית. אחרי פתיחת הסמסטר יש לסטודנט 
עדיין אפשרות להכניס שינויים בתוכנית, וזאת עד לתום מועד השינויים.

האנגלית  מקצוע  את  ילמד  בכך  החייב  סטודנט  שכל  מאוד  מומלץ 

בשפה  מקצועית  בספרות  להעזר  שיוכל  מנת  על  לימודיו  בראשית 
האנגלית. כמו כן מומלץ שסטודנט יבחר במסגרת הנקודות החופשיות 
מקצועות הומניסטיים, וזאת על מנת להרחיב את אופקיו. כדי לוודא 
כל סטודנט  כל הדרישות לתואר, מתבקש  שהסטודנט אכן ממלא את 
לימודי  למזכירות  לגשת  ללימודיו,  האחרון  לסמסטר  הרשמתו  לפני 
הסמכה של היחידה שלו, על מנת שתערך בדיקה אם אכן יעמוד בתום 

הסמסטר העוקב בכל הדרישות לתואר.

נשיא״  "מצטיין  או  דיקן״  כ״מצטיין  יוכר  בלימודיו  סטודנט שמצטיין 
ולאחרונים מוענק פרס כספי. סטודנט שנכשל בלימודיו, תדון היחידה 
בהפסקת לימודיו ותעביר את המלצתה לדיקן לימודי הסמכה, וזה עלול 

להחליט על הפסקת הלימודים.

.קבלת תואר

סטודנט שעמד בהצלחה בכל הדרישות לתואר במסלול הלימודים אליו 
דיקן  של  לאישורו  התואר  להענקת  היחידה  המלצת  תועבר  התקבל, 
 - בשנה  ופעם  לימודים,  גמר  אישור  יקבל  הסטודנט  הסמכה.  לימודי 
ובוגרות. סיום  - מתקיים טקס חלוקת התעודות לבוגרים  יוני  בחודש 
בתעודות  יצויין  לשבח  ראויה  בהצטיינות  או  בהצטיינות  הלימודים 

הבוגרים.
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 תקנות ונהלים
בלימודי הסמכה

מבוא
ההסמכה,  לימודי  דיקן  ידי  על  מנוהלים  בטכניון  ההסמכה  לימודי 
המליאה  החלטות  פי  ועל  האקדמיות,  היחידות  עם  בהתייעצות 

האקדמית והסנט.

1. תקנות הנוגעות לארגון ההוראה

1.1 תוכניות לימודים
1.1.1 סמסטרים

קיץ.  ובסמסטר  אביב  בסמסטר  חורף,  בסמסטר  יתקיימו  הלימודים 
סמסטר החורף וסמסטר האביב ימשכו כ-13 שבועות כל אחד. סמסטר 
הקיץ ימשך כ-7 שבועות ובדרך כלל תתקיים בו הוראה במספר מקצועות 

מצומצם. בתום כל סמסטר תתקיים תקופת בחינות.

1.1.2 תוכנית הלימודים היחידתית
תוכנית הלימודים לקבלת תואר ראשון )לימודי הסמכה( נקבעת על ידי 
המובילה  לימודים  תוכנית  הסנט.  באישור  וחייבת  האקדמית  היחידה 
 155 4 שנות לימוד בהיקף של  לתואר “מוסמך למדעים״ מבוססת על 
-165 נקודות. בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים התוכנית המובילה 
בהיקף  שנים   5 תוכנית  על  מבוססת  לארכיטקטורה״  "מוסמך  לתואר 
של 205-195 נקודות. תוכנית לימודים המובילה לתואר “בוגר במדעים״ 

המבוססת על 3 שנות לימוד בהיקף של 124-116 נקודות. 

הלימודים,  תוכנית  להשלמת  הנדרש  הנקודות  סף  של  לקביעה  בנוסף 
תכלול כל תוכנית רשימות של מקצועות יסוד, מקצועות חובה ומקצועות 
בחירה פקולטית, )כפי שמוגדר בסעיפים 1.1.6-1.1.4 להלן( ואת מספר 

הנקודות הנדרש בכל אחת מרשימות אלה. 

מקצועות  ידי  על  תושלם  התכנית  להשלמת  הנדרשות  הנקודות  יתרת 
בחירה כלל-טכניונים כמפורט בסעיף 1.1.7 להלן.

נוהל הגשת תוכניות לימודים מצורף כנספח א׳.

1.1.3 מסלולים ומגמות
לימוד.  תוכניות  למספר  אחראית  להיות  יכולה  אחת  אקדמית  יחידה 
כאשר תוכנית הלימודים היחידתית מובילה לתואר נפרד היא מוגדרת 

כ״מסלול״. אם יש בתוכנית התמחות מסוימת, היא מוגדרת כ״מגמה״.

נוהל כינון מסלולים ומגמות חדשים מצורף כנספח ב׳.

1.1.4 מקצועות היסוד
אנגלית  ביולוגיה,  כימיה,  פיזיקה,  מתמטיקה,  הם  היסוד  מקצועות 
ידי  על  נקבעות  היסוד  במקצועות  הלימודים  פרשיות  המחשב.  ומדעי 
היחידות האחראיות להוראתם )מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, לימודים 

הומניסטים ומדעי המחשב(.

מקצועות אלה מוצעים לכל היחידות בטכניון כמפורט בנספח ג׳.

1.1.5 מקצועות חובה
מקצועות שחובה ללמוד אותם בהתאם לרשימה שנקבעה על ידי מועצת 

היחידה האקדמית, בנוסף למקצועות היסוד.

1.1.6 מקצועות בחירה יחידתיים
ידי  על  שהוכנו  רשימות  או  מרשימה  אותם  ללמוד  שניתן  מקצועות 
נקודותיו.  מכסת  להשלמת  הסטודנט  בחירת  לפי  האקדמית  היחידה 
היקף מקצועות הבחירה לא יפחת מ-30 נקודות בתוכנית ארבע-שנתית 

ומ-20 נקודות בתוכנית תלת-שנתית

1.1.7 מקצועות בחירה כלל טכניונית
בתוכנית  נקודות   10( נקודות   12 לפחות  תכלול  לימודים  תוכנית  כל 
  6 לפחות  מתוכם  טכניונית,  כלל  בחירה  מקצועות  של  תלת-שנתית( 
הלימוד  במסלולי  )למעט  העשרה  כלימודי  המוגדרים  במקצועות  נק' 
 2 לפחות  ערים(  ובינוי  לארכיטקטורה  ובפקולטה  לרפואה  בפקולטה 

נקודות במקצועות חינוך גופני,

ומקצועות לבחירה חופשית של הסטודנט מתוך כלל המקצועות הניתנים 
ונקודות  עודפות  נקודות  למקצוע.  הרישום  לכללי  בכפוף  בטכניון 
הדרישה  מילוי  לצורך  תוכרנה  מילואים  ושירות  חברתית  פעילות  בגין 

כנקודות בחירה כלל טכניונית.

1.1.8 חינוך גופני
מקצועות "חינוך גופני״ בהיקף של 2 נקודות הינם חובה על כל סטודנט. 
הוא יוכל למלא את הדרישה בכל אחת משנות לימודיו בהיקף של לא 
גופני  בחינוך  לעסוק  יוכל  וחצי לסמסטר. סטודנט שלא  יותר מנקודה 
מסיבות בריאותיות לפי אישור רפואי, יהיה פטור מחובה זו ללא נקודות 

זכות.

1.1.9 תוכנית לימודים קבילה לסטודנט
ידי הסנט תיקרא קבילה עבור סטודנט  תוכנית לימודים שאושרה על 
מסוים באם היא מקיימת את התנאי הבא: התוכנית פורסמה בקטלוג 
לימודיו  את  הסטודנט  החל  בה  בשנה  הסמכה  לימודי  של  הלימודים 
או בקטלוג לימודים משנת לימודים מאוחרת יותר, או תוכנית שילוב 
קטלוגים שהומלצה על ידי היחידה ואושרה על ידי דיקן לימודי הסמכה.

1.2 פרשיות הלימוד
1.2.1 פרשיות הלימוד )סילבוסים(

מועצת היחידה תחליט על פרשיות הלימוד )סילבוסים( בכל מקצוע והן 
אשר  הוראה  ועדת  תכונן  אקדמית  יחידה  כל  הסנט.  באישור  חייבות 
תהיה אחראית לעדכון הסילבוסים ורשימת ספרי הלימוד. סילבוסים של 
מקצועות שרות )הניתנים ליחידה אחרת( צריך לעבד בשיתוף עם נציגי 
היחידה המקבלת. מועצת היחידה נותנת השרות תהיה אחראית לביצוע. 
וידגישו  נושאים  לפי  ייכתבו  המקצוע,  מטרות  את  יכללו  הסילבוסים 
פרקים  פי  על  מוגדר  יהיה  הסילבוס  במקצוע.  שילמדו  העקרונות  את 
בספר או ספרי לימוד וחומר עזר אחר הניתן לחלוקה בין הסטודנטים. 
העתק הסילבוס הרשמי יחולק לכל סטודנט הנרשם למקצוע. כל יחידה 
אקדמית חייבת לדון מחדש ולעדכן במידת הצורך את תוכנית הלימודים 

לפחות אחת לשלוש שנים.

1.2.2 קביעת הניקוד למקצועות
המפתח המשמש כהנחיה לקביעת הניקוד הינו: שעת הרצאה = 1 נקודה; 
שעת תרגול = ½ נקודה; שעת מעבדה =1/3 נקודה )פרט לפרוייקטים(. 
את הניקוד יש לעגל לחצי הנקודה הקרובה. ניתן להוסיף ניקוד עבור 
יותר; לעומת זאת אין להקטין את הניקוד מתחת  שעות עבודה רבות 
למפתח הנ״ל. בשלב זה בלימודים הומניסטיים ואומנויות ניתן לקבוע 
ניקוד של 1.5 נקודות למקצועות של 2 שעות הרצאה. משקל המקצועות 
נקבע לפי שעות העבודה הנדרשות מהסטודנט בפועל. העיקרון הינו 50 

עד 60 שעות עבודה בשבוע השוות ל-20 נקודות זכות.

1.2.3 קשרים בין מקצועות
א. מקצוע קדם

מקצוע קדם הוא מקצוע שיש ללמוד ולעבור אותו לפני המקצוע הנדון. 
רישום למקצוע לא יפסל עקב אי מילוי דרישות קדם. עם זאת, תוצא 
הודעה מתאימה למורה שיהיה רשאי )למרות אישור היועץ( לא לאפשר 
לסטודנט ללמוד מקצוע זה. היועצים מתבקשים לשקול היטב כל מקרה 

של אישור כנ״ל ולהגבילו רק לסטודנטים טובים.

ב. מקצוע צמוד
את המקצוע הנדון יש ללמוד לא לפני המקצוע הצמוד. כל הנאמר על 
אישור לימוד מקצוע במקרה של אי מילוי דרישת קדם חל גם במקרה 

זה.

ג. מקצועות ללא זיכוי נוסף
זיכוי  ללא  כמקצועות  מוגדרים  רב,  דומה  חומר  המכילים  מקצועות 
לשני מקצועות  שירשם  למי  זכות  בנקודות  נוסף  זיכוי  יהיה  לא  נוסף. 
כאלה. סטודנט לא יוכל להירשם לשני מקצועות המוגדרים כמקצועות 
ובעונה אחת. אם סטודנט עבר בהצלחה מקצוע  נוסף בעת  זיכוי  ללא 
מסוים ולאחר מכן נרשם למקצוע שאינו מאפשר זיכוי נוסף יבוטל זיכויו 
במקצוע הראשון וציונו במקצוע השני יהיה הקובע. מספר נקודות הזכות 

שישיג במקרה של הצלחה יהיה בהתאם למקצוע האחרון אותו למד.

כאשר החומר במקצוע ללא זיכוי נוסף אחד מכיל את כל החומר במקצוע 
ייקרא  והשני  “מכיל״  הראשון  המקצוע  ייקרא  נוסף,  חומר  וכן  השני 

“מוכל״.
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1.3 לימודי השלמה
1.3.1 הרמה התקנית

לימודי  לתחילת  הדרושה  הרמה  את  הסנט,  באישור  תקבע  יחידה  כל 
התוכנית  תבנה  זו  תוכנית  בסיס  על  התקנית(.  הרמה  )להלן  היסוד 
המומלצת. כן ייקבע אם הרמה היא תנאי מוחלט לקבלת סטודנט, או 
ישלימו  אשר  תקנית,  תת  רמה  בעלי  מועמדים  להתקבל  יכולים  האם 
דרישות  יהיו  לימודי השלמה. מקצועות ההשלמה  את החסר במסגרת 
קדם למקצועות הרלוונטיים בתוכנית הלימודים. לימודי העברית אינם 
השלמה,  בלימודי  החייב  לסטודנט  מומלץ  השלמה.  כלימודי  מוגדרים 

ללמוד תוכנית מצומצמת.

1.3.2 בחינות סיווג בפיזיקה )מכניקה+חשמל(
סטודנטים חייבים לעבור את חלק א׳ של בחינת הסיווג )מכניקה( לפני 
ב׳ של בחינת הסיווג  ואת חלק  ללימודיהם  תחילת הסמסטר השלישי 
כל  רשאית  בנוסף  ללימודיהם.  הרביעי  לפני תחילת הסמסטר  )חשמל( 
בו  יותר  מוקדם  מועד  לקבוע  הסמכה,  לימודי  דיקן  באישור  יחידה, 
סטודנטים חייבים לעבור את שני החלקים של בחינת הסיווג בפיזיקה. 
סטודנטים שלא יעמדו בתנאי זה יוגדרו כסטודנטים ב״מצב אקדמי לא 

תקין״ )ראה תקנה 3.1.5(

למעט  לטכניון  המתקבלים  לכל  חובה  הינה  בפיזיקה  הסיווג  בחינת 
ארכיטקטורה, אדריכלות נוף, כלכלה, חינוך למדע וטכנולוגיה )במסלול 
לביולוגיה, למתמטיקה ולמדעי המחשב( ורפואה. פרט למקרים הבאים:

א. מי שלמד במסגרת הבגרות 4 יחידות פיזיקה לפחות וקיבל ציון 70 
ומעלה.

ב. פטור מחלק א׳ של בחינת הסיווג )מכניקה( יינתן למי שלמד במסלול 
הטכנולוגי להנדסאים במגמת מכונות או מכונות חקלאיות, נבחן ועבר 
 70 של  ציון  וקיבל  טכנית  מכניקה  במקצוע  החיצוניות  הבחינות  את 
שלמד  למי  יינתן  )חשמל(  הסיווג  בחינת  של  ב׳  מחלק  פטור  ומעלה. 
במסלול הטכנולוגי להנדסאים באחת המגמות: אלקטרוניקה או מכשור 
ובקרה, נבחן ועבר את הבחינות החיצוניות במקצוע העיקרי של המגמה 

בציון של 70 ומעלה.

ג. מי שלמד פיזיקה באוניברסיטה בארץ או בחו״ל וקיבל ציון עובר לפי 
המקובל במוסדות אלה, יקבל פטור מלא מבחינת הסיווג בפיזיקה.

ד. עולים חדשים ומי שלמדו בתיכון בחו״ל יגישו בקשתם לפטור ולוועדה 
לבדיקת תעודות אשר תתייעץ במידת הצורך בפקולטה לפיזיקה. הפטור 

יאושר על פי המלצותיה.

תנאי  הינה  ממנה  פטור  או  א׳  חלק  בפיזיקה  הסיווג  בבחינת  הצלחה 
ללמוד המקצוע פיזיקה 1 או פיזיקה 1 מ׳ או פיזיקה 1 ר׳ או פיזיקה 
1פ׳. הצלחה בבחינת הסיווג בפיזיקה חלק ב׳ או פטור ממנה הינה תנאי 
ללמוד המקצועות פיזיקה 2 או פיזיקה 2 ממ׳ או פיזיקה 2ר׳ או פיזיקה 

2פ׳.

1.3.3 לימודי האנגלית
החלק  בטכניון.  ללימודים  מתקבל  לכל  חובה  הינו  באנגלית  סיווג 
 ,SAT ״אנגלית״ בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת ״אמיר״ או במבחן
מהווה סיווג באנגלית. קיים סף מינימלי של ידע באנגלית שמתחתיו לא 
ניתן להתקבל ללימודים בטכניון. רמות הסיווג הן: אנגלית למתקדמים 
א׳, אנגלית טכנית – מתקדמים ב׳, או פטור. פטור מבחינת הסיווג באנגלית 
הפסיכומטרית,   בבחינה  האנגלית  במרכיב  מתאים  ציון  לבעלי  יינתן 
״אנגלית  קודמים. המקצוע  בלימודים  או   SAT במבחן  אמיר,  בבחינת 
למתקדמים א׳״. והמקצוע ״אנגלית טכנית מתקדמים ב׳״ יינתנו בטכניון 
באחריות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. המקצוע ״אנגלית 
למתקדמים א׳״ מהווה מקצוע קדם למקצוע ״אנגלית טכנית מתקדמים 
ב׳״. המקצוע ״אנגלית למתקדמים א׳״ אינו מקנה נקודות זכות. המקצוע 
״אנגלית טכנית מתקדמים ב׳״ מקנה 3 נקודות זכות )ציון מאוני(. פטור 

מלימוד האנגלית מקנה 3 נקודות זכות )ללא ציון(. 

לפחות  ילמד  תשפ"ב  משנה"ל  בטכניון  לימודיו  את  שיחל  סטודנט  כל 
שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון. בדרישה 
זו נכללים שני קורסי הכשרה ללמידת השפה )מתקדמים א' ומתקדמים 
תוכן.  וקורס  קורס הכשרה  או  אנגלית  תוכן בשפה  קורסי  שני  או  ב'( 
הדרישה תקבע בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט בכניסה ללימודים. 
אקדמיים  קורסים  יהיו  האנגלית,  בשפה  יינתנו  אשר  התוכן  קורסי 
הנכללים בתכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט. את קורסי ההכשרה 

היותר. סטודנט שלא  לכל  לסיים תוך ארבעה סמסטרים  יש  באנגלית 
השלים דרישה זו יוגדר כסטודנט ב"מצב אקדמי לא תקין" ]ראו סעיף 
)5([. סטודנט שלא השלים שני קורסים באנגלית כאמור, לא  3.1.5. א 

יוכל לסיים את לימודי התואר.

1.3.4 לימודי העברית
מתקבל לטכניון שהבחינה הפסיכומטרית בה עמד איננה בעברית חייב 
לעבור סיווג בעברית. קיים סף מינימלי של ידע בעברית שמתחתיו לא 

ניתן להתקבל ללימודים בטכניון - 113.

רמות הסיווג הן: עברית 3 או פטור שאינו מקנה נקודות זכות. המקצוע 
יינתן במסגרת המרכז לחינוך קדם אקדמי )המכינה(. ציון  3״  "עברית 
עובר במקצוע “עברית 3״ יקנה 3 נקודות זכות ללא ציון )פ+(. נקודות 
כאלה תחשבנה כחלק מנקודות הבחירה הכלל טכניונית. סטודנט שלא 
ישלים את דרישות הלימודים בעברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו 
בטכניון יוגדר כסטודנט ב״מצב אקדמי לא תקין״ ]ראה סעיף 3.1.5)א                   

()6( להלן[.

1.3.5 ציונים במקצועות ההשלמה
ניקוד. הציונים במקצועות אלה יהיו  למקצועות לימודי ההשלמה אין 
למקצועות  קדם  מהווים  ההשלמה  מקצועות  עובר/נכשל.  הסוג  מן 

הרלוונטיים.

2. תקנות הנוגעות למתן ההוראה

2.1 ההוראה
2.1.1 שיטת הוראת המקצוע

המורה יבחר מתוך הסילבוס את החומר אשר יגיש לסטודנט בהרצאותיו, 
וכן יוכל להרצות על כל חומר אחר לפי ראות עיניו. אולם הבחינה תהיה 
מבוססת על הסילבוס הרשמי, לרבות הפרקים אשר המורה לא הרצה 

עליהם.

2.1.2 קריאה מודרכת
אופי  ואם  סדירה במקצוע מסוים באחד הסמסטרים  הוראה  אין  אם 
המקצוע מאפשר את לימודו בקריאה מודרכת תינתן הדרכה בקריאה 
קיום  פירושה:  מודרכת  קריאה  היחידה.  מראש  מיוחד  אישור  לאחר 
פגישות לעיתים מזומנות )לפחות פעם בשבוע( עם המורה האחראי וכן 

מסירת עבודות לפי דרישתו. הסילבוס יהיה כפי שהוגדר בסעיף 1.2.1.

2.1.3 מורה אחראי למקצוע
לכל מקצוע הניתן על ידי יותר ממורה אחד, ימנה ראש היחידה אליה 
תפקידו  מלבד  למקצוע.  אחראי  בתור  אחד  מורה  המורים,  משתייכים 
ולציונים  לבחינה  אחראי  זה  מורה  יהיה  המקצוע,  להוראת  כאחראי 

במקצוע.

2.2 בחינות
2.2.1 הערכת הישגים

והבחינה  סטודנט  של  לימודיו  רמת  את  להעריך  מורה  של  מתפקידו 
על  חובה  אין  אולם  זו,  מטרה  להשגת  האמצעים  אחד  לשמש  יכולה 

המורה לקיים בחינה עם סיום המקצוע.

2.2.2 הערכה אחידה
המורה  ידאג  במקביל,  מורים  מספר  מלמדים  המקצוע  שאת  במידה 
והוא  זהה,  תהיה  ההערכה  ששיטת  אחידה,  תהיה  שהבחינה  האחראי 
את  שלימדו  המורים  ידי  על  שיינתנו  הציונים  את  שיאשר  זה  יהיה 

המקצוע ועל ידי בודקי הבחינות.

2.2.3 מועדי קיום בחינות
בתום כל סמסטר יערך מועד ראשון של בחינות במשך שלושה שבועות, 
וכן יערך מועד שני של בחינות באותם המקצועות. בתקופה המיועדת 
לבחינות לא תתקיימנה בחינות במקצועות אשר היקפם אינו עולה על 
נקודה וחצי. במקצועות אלה יקבע הציון על יסוד בחנים ו/או בחינות 
בכלל,  סמסטר  בחינות  קיום  להקדים  אין  הסמסטר.  במשך  שייערכו 
ניתן משקל  כמובן לא בשבוע האחרון של הסמסטר. במקצועות בהם 
לציון המעקב ומתקיימים בחנים לאורך הסמסטר, ניתן יהיה לקיים בחן 
גם בשבוע האחרון של הסמסטר וזאת רק בתנאי שהבחן יעשה במסגרת 
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שעות ההוראה הסדירות של המקצוע ובהיקף דומה לבחנים אחרים.

2.2.4 סדרי ביצוע הבחינות
וחדר  הזמנים  לוח  את  ותפרסם  תקבע  ההסמכה  לימודי  מזכירות 
הבחינה, את סדרי הישיבה בבחינות וחלוקת הסטודנטים בין החדרים. 
כל סטודנט יקבל כרטיס נבחן אישי ובו פירוט הבחינות בכל המקצועות 

להם הסטודנט רשום באותו סמסטר.

2.2.5 בחנים
בחנים  יותר משלושה  לא  כדלקמן:  מוגבל  בכל מקצוע  הבחנים  מספר 
במקצוע בו הבחנים באים במקום בחינה סופית, ולא יותר מבחן אחד 
תקף במקצוע בו יש בחינה סופית. כל בחן לא יעלה על שעתיים ולכל 

בחן תקף – יערך מועד שני.

2.3 ניקוד וציון
2.3.1 המקצוע הסמסטריאלי

סמסטריאליים.  ממקצועות  מורכבות  לתואר  הלימודים  תוכניות 
סטודנט )למעט מהפקולטה לרפואה( יהיה רשאי להירשם ליותר מ-29 
נקודות זכות בסמסטר רק בכפוף להמלצת ראש היחידה ובאישור דיקן 
ציון  בתום הסמסטר  למקצוע מקבל  לימודי הסמכה. סטודנט הרשום 
ומעלה,   55 ציון  קיבל  אם  מקצוע:  באותו  הישגיו  את  המשקף  מאוני 
הסטודנט עבר את המקצוע, והוא מזוכה בניקוד שמקנה המקצוע, ואם 
יקבל ציון פחות מ-55 הוא נכשל במקצוע, ואינו מזוכה בניקוד. בשני 
במספר  המשוקלל.  המצטבר  הממוצע  בחישוב  נכלל  הציון  המקרים 
מזכה  עובר  ציון  עובר/נכשל:   - בינארי  הוא  הציון  מקצועות  של  קטן 
את הסטודנט בניקוד, וציון נכשל אינו מזכה בניקוד. ציון בינארי אינו 
משפיע על הממוצע המצטבר. לסטודנט הרשום למקצוע ולא מילא אחר 
דרישה מחייבת במקצוע כגון: בחינה סופית או הגשת פרויקט, יכול שלא 
יינתן לו ציון לפי שקול דעת המרצה בעניין. מקצוע כאמור ייספר במניין 
“שיעור ההצלחות במקצועות״ )ראה סעיף 3.1.5 להלן(. שמונה שבועות 
באותו  השלים״  “לא  הציון  ייקלט  העוקב  הסמסטר  תחילת  לאחר 
מקצוע. בפרויקטים ובמקצועות דומים שהמטלות בהם מתמשכות מעל 
“לא  הציון  קליטת  את  לדחות  הסמכה  לימודי  דיקן  רשאי  לסמסטר 
השלים״ עד תום הסמסטר העוקב. סטודנט שאינו רשום למקצוע, לא 

יוכל לקבל ציון באותו מקצוע.

2.3.2 פטור מלימוד מקצוע
כגון:  מוכח  ידע  בזכות  מלימוד מקצועות  פטורים  לקבל  יוכל  סטודנט 
לימודים קודמים )לא כולל לימודים תיכוניים(, או בחינה. הפטור יכול 
מרכז  להמלצת  בהתאם  )פ-(  נקודות  ללא  או  )פ+(,  נקודות  עם  להיות 

לימודי הסמכה של יחידתו.

לא יינתן פטור עבור מקצועות שנלמדו במוסד כלשהו בתקופה בה היה 
הסטודנט מורחק מן הטכניון לפי התקנון המשמעתי.

2.3.3 פרסום ציונים וערעור על ציון בחינת סוף סמסטר.

2.3.3.1 מורה המקצוע יעביר ציון בחינה לכל סטודנט שהוא מלמד תוך 
10 ימים מיום קיום הבחינה. 

2.3.3.2 מורה המקצוע יעביר את רשימת הציונים במקצוע לידיעת ראש 
היחידה האחראית על הוראת המקצוע, ואם לא תהיינה לו הסתייגויות, 
לידיעת  המידע  יועבר  זמנית  בו  הסמכה.  לימודי  למזכירות  יועברו 

הסטודנט. 

2.3.3.3 סטודנט אשר ירצה להגיש ערעור על ציון, יעשה זאת תוך ארבעה 
הערעור  הגשת  לצורך  שלו.  הבחינה  מחברת  עותק  זמינות  מיום  ימים 
יהיה הסטודנט רשאי לקבל העתק מחוברת הבחינה שלו. הסטודנט יגיש 

את בקשתו בעל פה או בכתב, לפי ההנחיה של המורה בנדון. 

במועד  בחינה  ציון  על  לערעור  תשובה  ימסור  המקצוע  מורה   2.3.3.4
א׳, אשר הוגש בתקופה הנקובה לעיל, לא יאוחר משבוע לפני הבחינה 
במועד ב׳. אם לא הועברה תשובה, יהיה הסטודנט זכאי להבחן במועד 
לערעור,  התשובה  מתן  לאחר  שבוע  לפחות  שיהיה  מיוחד,  במועד  ב׳ 

ובלבד שיהיה לפני תקופת המבחנים של הסמסטר העוקב. 

הסמכה.  לימודי  דיקן  ע״י  שינויים  יאושרו  חריגים  במקרים   2.3.3.5
ו-ב׳  בין הבחינות במועדי א׳  בפרט כאשר למקצועות בהם פרק הזמן 

הינו קצר. במקרים אלו ייעשה מאמץ לתיאום עם נציגי הסטודנטים. 

2.4  שירות מילואים
העתודה  במסגרת  ושירות  מילואים  שירות  שכל  בעובדה  מכיר  הסנט 
האקדמית )להלן: שירות מילואים( של סטודנט בתקופת הלימודים ו/או 
בתקופת הבחינות פוגע בלימודי הסטודנט. הסנט קורא לראשי היחידות 
במילואים,  המשרתים  של  מצוקתם  על  להקל  והמרצים  האקדמיות 
)כולל  הסמסטר  במהלך  ארוכות  תקופות  למשרתים  וראשונה  ובראש 
לאפשר  מאמץ  כל  לעשות  האקדמיות  היחידות  על  הבחינות(.  תקופת 
לסטודנטים להשלים את חומר הלימוד ולסיים את דרישות המקצוע עוד 
באותו סמסטר שבו נרשמו למקצוע. הסנט פונה לכל הגופים המטפלים 
בנושא לעשות ככל האפשר על מנת שפגיעה זו תהיה מזערית. מטרתה 
לכל  הנגרמת  בלימודים  הפגיעה  את  למזער  לנסות  היא  זו  תקנה  של 

סטודנט המשרת במילואים.

לפתרון  זכאי  יהיה  הסמסטר  במהלך  במילואים  שרת  אשר  סטודנט 
הפתרון  לימודיו.  במשך  או  לו  המגיע  בציון  בלימודיו,  פגיעה  שימנע 
לעמידה בדרישות המקצוע )בחינות/בחנים, מעבדות, תרגילים וכו׳( יכול 
לכלול בחינה/בחן, תרגילים, עבודה נוספת, היתר להכניס דף נוסחאות 

לבחינה וכד׳, כמפורט להלן:

היעדרות מבחינה  
שהיה  קורס  בכל  הבחינות  בתקופת  לבחינה  לגשת  לא  זכאי  סטודנט 
אמור להיבחן בו ולקבל פתרון חילופי, כדוגמת בחינה במועד אחר עבור 

כל מועד שהפסיד, אם  מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

שירות מילואים ביום הבחינה )למעט כנסים / ראיון שניתן לבחור את  	
תאריך ההשתתפות בהם(;

תאריך  	 שלפני  בשבוע  ימים  שלושה  לפחות  של  מילואים  שירות 
הבחינה;

ימים במצטבר  	  14 ימים רצופים לפחות או   10 שירות מילואים של 
במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופת הבחינות;

שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות. 	

אם מורה המקצוע יקבע בחינה כפתרון, מועד הבחינה החילופית יהיה 
באחריות  העוקב.  שבועות מתחילת הסמסטר  שישה  יאוחר מתום  לא 
הפקולטות לקבוע את מועד המילואים בתאום עם בחנים של הסמסטר 

הנוכחי ומועדי בחינות המילואים במקצועות אחרים.

הנ״ל תקף גם לבחנים תקפים.

במקרה של בוחן מגן, הפתרון יהיה באחריות ולשיקול דעתו של המרצה, 
באופן שאינו פוגע בסטודנט.

או  למקצוע  רישומו  את  לבטל  יוכל  סטודנט  מילואים,  מועד  במקום 
לחזור על הקורס.

במקרה ובחר לחזור על הקורס:

ירשם הציון "לא השלים )מ(". 	

המקצוע לא ייכלל בחישוב שיעור ההצלחות. 	

הציון ייקלט בסמסטר שבו תושלמנה הדרישות. 	

סטודנט יהיה זכאי להעברת ציוני המעקב אשר קיבל בקורס זה בסמסטר 
בו שרת במילואים, בהתאם לדרישות הקורס בסמסטר אליו מועברים 
ציוני המעקב ובאופן שאינו פוגע בסטודנט ובהשקעתו בסמסטר בו שרת 

במילואים. הבקשה תכובד על ידי היחידה המלמדת את הקורס.

התקנות בדבר דרישות קדם הקשורות למקצועות המשך לא תופעלנה.

ומעלה  ימים   14 במשך  פעיל  מילואים  שירות  שירת  אשר  לסטודנט 
ומעלה  ימים   14 או  במקצוע  "עובר"  ציון  קיבל  בו  הסמסטר  במהלך 
נוסף  סמסטר  יתווסף  לו,  העוקבים  הסמסטרים  משני  אחד  במהלך 

למניין הסמסטרים המפורטים בתקנה 3.1.3 ב'.

ערעורים על בחינות
הערעורים,  מילואים במהלך תקופת  שירות  בשל  נעדר  לסטודנט אשר 
הסטודנט  שירת  שבהם  הימים  במספר  הערעור  הגשת  מועד  יידחה 

במילואים.  

מטלות
הגשת  שלפני  בשבועיים  מילואים  שירות  בשל  נעדר  אשר  לסטודנט 
מטלה, יידחה מועד הגשת המטלה לפחות במספר הימים שבהם שירת 
במהלך  נופל  החדש  ההגשה  ותאריך  במקרה  במילואים.  הסטודנט 
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תקופת הבחינות, ידחה תאריך ההגשה לאחר תקופת הבחינות.

הדחיה תחול גם על שותפי הסטודנט להגשת המטלה.

עבור סטודנט אשר הפסיד עקב שירות במילואים של 14 ימים ומעלה 
את מועד הגשתן של מספר משמעותי של מטלות הקורס, ייקבע המרצה 

פתרון חילופי להגשת המטלות.

הארכות זמן
הראשונה  בבחינה   25% בשיעור  זמן  לתוספת  זכאי  יהיה  סטודנט 
אליה ניגש בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, אם מתקיים אחד 

מהתנאים הבאים:

שירות מילואים פעיל בתקופה מצטברת של 14 יום במהלך הסמסטר עד 
לתחילת תקופת הבחינות;

השבועות  בארבעת  ומעלה  ימים   10 במשך  פעיל  מילואים  שירות 
האחרונים שלפני תקופת הבחינות;

שירות מילואים פעיל במשך 10 ימים ומעלה ברציפות בתקופת הבחינות.

2.5 פעילות חברתית מוכרת תמורת זיכוי בנקודות 
אקדמיות

למען  מוכרת  חברתית  בפעילות  שהשתתפו  ראשון  לתואר  סטודנטים 
הקהילה ללא תמורה בהיקף של 26 שעות בסמסטר במהלך השנה יזוכו 

בנקודה אחת מתוך נקודות הבחירה הכלל טכניוניות לתואר;

סטודנטים לתואר ראשון שהשתתפו בפעילות חברתית למען הקהילה 
ללא תמורה בהיקף של 30 שעות בשנה או שירתו שירות מילואים פעיל 
מתוך  זיכוי  נקודות   2 לקבל  זכאים  יהיו  בשנה,  ימים   14 לפחות  של 

נקודות הבחירה הכלל טכניוניות לתואר.

לימודי  במהלך  נקודות   2 היותר  לכל  יהיה   2.5 תקנה  בגין  הזיכוי  סך 
הסטודנט לתואר.

3. תקנות הנוגעות לסטודנט

3.1 מהלך הלימודים לתואר ראשון
3.1.1 ייעוץ

תוכנית  בבחירת  ביחידתו,  אקדמי  בייעוץ  להעזר  סטודנט  לכל  מומלץ 
לימודיו, ובכל נושא אקדמי.

3.1.2 רישום לתוכנית הלימודים
ובסמסטר  החורף  בסמסטר  שלו  הלימודים  לתוכנית  ירשם  סטודנט 
או  פרויקטים  שאינם  במקצועות  סמסטר.  כל  התחלת  לפני  האביב 
מעבדות יוכל הסטודנט לבצע שינויים בתוכנית לימודיו בתוך השבועיים 
)דהיינו,  והשינויים  הרישום  תקופת  לאחר  הסמסטר.  של  הראשונים 
ה-3  השבוע  ומהתחלת  ומעבדות  פרויקטים  עבור  הסמסטר  מהתחלת 
עבור יתר המקצועות( ייעשו שינויים על פי כללים שיפורסמו מראש על 

ידי היחידות האחראיות למקצוע ובאישור דיקן לימודי הסמכה.

החל מתום השבוע ה-4 של הסמסטר או 3 שבועות לאחר תום מועד ב׳ 
נוספים,  שינויים  ייעשו  לא  מביניהם(,  )המאוחר  הקודם  של הסמסטר 

אלא במקרים יוצאי דופן ובאישור דיקן לימודי הסמכה.

 - ללימודיו  נרשם לשום מקצוע בסמסטר הראשון  סטודנט חדש שלא 
מקומו בטכניון לא יישמר. במקרים חריגים יאשר דיקן לימודי הסמכה 

דחייה בהתחלת לימודיו.

3.1.3. בחינות ולימוד חוזר
א. סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות הראשון ו/או השני. 

ב. סטודנט רשאי להירשם מחדש לכל מקצוע שלמד, לשם שיפור הציון 
"עובר״  ציון  בו  זה, בשני הסמסטרים העוקבים מעת שקיבל  במקצוע 

בפעם הראשונה.

ג. במקרים חריגים יאושרו מועדים נוספים לצורך שיפור הציון בהמלצת 
התחשבות  תהיה  הסמכה.  לימודי  דיקן  ובאישור  האקדמית  היחידה 
מיוחדת בבעיות הקשורות לנושא השנה הראשונה ולנושאים הקשורים 

למקצועות לימוד חד שנתיים.

ד. סטודנט רשאי להירשם מחדש לכל מקצוע חובה בתכנית הלימודים 

שלו, אם הציון האחרון שקיבל במקצוע זה הוא ציון "נכשל״.

)כגון:  מעבדות  או  מתקדמים  פרויקטים  ללמוד  רשאי  סטודנט  ה. 
פעמיים.  היותר  לכל  ערים(  ובינוי  לארכיטקטורה  בפקולטה  "סטודיו״ 
רשימת המקצועות עליהם חל סעיף זה תעודכן מפעם לפעם על ידי דיקן 

לימודי הסמכה.

ו. בכל מקרה, הציון האחרון הוא הקובע.

3.1.4 הצטיינות בזמן הלימודים
הסמכה,  לימודי  דיקן  ע״י  לעת  מעת  יחולקו  הלימודים  מסלולי  א. 
בהתייעצות עם ראשי היחידות האקדמיות, לקבוצות, שתקראנה לצורך 
סעיף זה “ערוצי לימוד״. רשימת ערוצי הלימוד תפורסם באתר לימודי 

הסמכה.

הנשיא  מצטייני  טקס  לקראת  ויפרסם,  יקבע  הסמכה  לימודי  דיקן  ב. 
והצטיינות  נשיא  להצטיינות  מספריים  ספים  סמסטר,  בכל  המתקיים 
דיקן בכל ערוץ לימודים. הספים יקבעו על סמך הישגים בסמסטר שחלף. 
הספים יקבעו כך שבכל ערוץ לימודים יהיו עד כ-3% בהצטיינות נשיא 
ועד כ-15% בהצטיינות דיקן )כולל הצטיינות נשיא( - ובתנאי שהספים 

המספריים לא יפחתו מ-91 )הצטיינות נשיא( ו-84 )הצטיינות דיקן(.

ג. הקריטריון להצטיינות נשיא יהיה צבירה בתוכנית הסמסטריאלית של 
לפחות 18 נקודות בציון ממוצע של 91 ומעלה, בתנאי שממוצע זה לא 
יפחת מהסף שנקבע בסעיף ב׳ לעיל. הקריטריון להצטיינות דיקן יהיה 
צבירה בתוכנית הסמסטריאלית של לפחות 18 נקודות בציון ממוצע של 

84 ומעלה בתנאי שממוצע זה לא יפחת מהסף שנקבע בסעיף ב׳ לעיל.

3.1.5 סטודנטים במצב אקדמי לא תקין
א. סטודנט ייחשב במצב אקדמי לא תקין אם מתקיים בו לפחות אחד 

מן התנאים הבאים:

1. הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו הינו פחות מ-65.

2. שיעור הצלחות במקצועות שלמד הינו פחות מ-66%.

3. הסטודנט היה בסמסטר הקודם במצב לא תקין, ולא עמד בתוכנית 
הלימודים שנקבעה לו.

4. הסטודנט לא השלים את חובותיו בסיווג פיזיקה במועד הנדרש )ראה 
תקנה 1.3.2(.

5. הסטודנט לא השלים את לימודי האנגלית עד תום הסמסטר הרביעי 
ללימודיו )ראה תקנה 1.3.3(.

השני  תום הסמסטר  עד  העברית  לימודי  לא השלים את  6. הסטודנט 
ללימודיו )ראה תקנה 1.3.4(.

ויותר מעבר לשנות הלימוד לתואר.  7. הסטודנט לומד בפועל שנתיים 
ארבע-שנתי,  לתואר  הלומד  )לסטודנט  ה-13  מהסמסטר  כלומר, 

מהסמסטר ה-11 לסטודנט הלומד לתואר תלת-שנתי( וכדומה.

מ-27  פחות  ללימודיו  הראשונים  הסמסטרים  בשני  צבר  הסטודנט   .8
נקודות מתוך התוכנית המומלצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום. 

לצורך סעיף זה:

- לימוד השלמה באנגלית יוכר כצבירה של 2 נקודות, ולימוד השלמה 
אנגלית  נקודות. סטודנט הפטור מלימוד   4 של  כצבירה  יוכר  בפיזיקה 
טכנית, או שהמקצוע אינו מופיע בתוכנית הלימודים של השנה הראשונה 

במסלול הלימודים שלו, יחויב ב- 24 נקודות.

רקע  סמך  על  ללימודים  שהתקבל  לסטודנט  מתייחס  אינו  זה  סעיף   -
אקדמי.

יותר  ובשנים מתקדמות  והשני ללימודים,  ב. בתום הסמסטר הראשון 
שמתחייב  כפי  אחרים  ובסמסטרים  הקיץ,  סמסטר  בתום  בשנה  פעם 

מהתקנות, תיבדק התקדמותם בלימודים של כל הסטודנטים.

ג. סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן ליחידה האקדמית שלו 
לייעוץ ולהכוונה. היחידה האקדמית תקיים דיון ובהתאם לחומרת מצב 
הסטודנט תמליץ בפני דיקן לימודי הסמכה על תנאים להמשך לימודיו 
או  לשנה  או  אחד  לסמסטר  מחייבת  לימודים  תכנית  קביעת  )כגון: 
דרישות אחרות( או על הפסקת לימודים. בעת הדיונים תהיה לסטודנט 
הזכות להשמיע את טיעוניו, ותהיה התחשבות בחוות הדעת של היחידה 
מילואים.  שירות  כגון  מיוחדות  ובנסיבות  בסטודנטים  ותמיכה  לייעוץ 
להחלטת  שתובא  בהמלצתה,  הסטודנט  את  תיידע  האקדמית  היחידה 
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דיקן לימודי הסמכה. על היחידה האקדמית לקבוע את הגורם האחראי 
לייעוץ ולהכוונה ואת נוהל הדיונים להפסקת לימודים, וליידע בכך את 
הסטודנטים ואת דיקן לימודי הסמכה. סטודנט שהופסקו לימודיו זכאי 

לערער על החלטה זו בכתב או בעל פה בפני דיקן לימודי הסמכה.

הפסיק  או  שהופסק  בעת  תקין  לא  אקדמי  במצב  שהיה  סטודנט  ד. 
ללימודים לאחר תום שנתיים מיום  יוכל להגיש בקשה לשוב  לימודיו 

הפסקת הלימודים )ראה תקנה 3.1.6(.

3.1.6 קבלה ללימודים עבור סטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם וחזרה 
ללימודים אחרי הפסקה

יוכל  ביוזמתו  לימודיו  את  המפסיק  תקין,  האקדמי  שמצבו  סטודנט, 
להגיש בקשה לשוב ללימודים בכל עת שירצה. אם למד סמסטר אחד או 
שני סמסטרים, יוכל הסטודנט לבחור בין הליך קבלה שיהיה על סמך 
סכם לבין קבלה על פי המלצת היחידה ובאישור דיקן לימודי הסמכה. 
המלצת  פי  על  לטכניון  יתקבל  סמסטרים  שלושה  לפחות  למד  אם 
על  לסטודנט  תמליץ  היחידה  הסמכה.  לימודי  דיקן  ובאישור  היחידה 
דרישות ספציפיות  ורשאית להוסיף  לימודים להשלמת התואר,  תכנית 
כגון חזרה על מקצועות בהם הציון פחות מ-65, היקף לימודי ההשלמה, 
ומשך הלימודים. לסטודנט השב ללימודים אחרי הפסקה ממושכת )מעל 
3 שנים( תיקבע תכנית השלמה נוספת של 10-25 נקודות צבירה. המלצת 

היחידה תובא לאישור דיקן לימודי הסמכה אשר יחליט סופית בדבר.

סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסק או הפסיק לימודיו 
בטכניון או בכל מוסד אחר, יוכל להגיש בקשה לשוב ללימודים לאחר 
תום שנתיים מיום הפסקת הלימודים. סטודנט שהפסיק את הלימודים 
ביוזמתו לאחר סמסטר אחד בלבד יוכל להגיש בקשה לקצר את תקופת 
ההפסקה, אך קיצור תקופה זו תלוי באישורה של היחידה האקדמית. 
שהשלים  לאחר  לימודים  הפסיק  או  שהופסק  סטודנט  של  הקבלה 
סמסטר אחד בלבד תהיה על סמך תנאי הקבלה המקובלים ביחידה אליה 
הסטודנט מעוניין להתקבל )סכם(. בקשות לשוב ללימודים לסטודנטים 
שהשלימו לפחות שני סמסטרים מחייבות את אישור של דיקן לימודי 
הסמכה בנוסף לעמידה בתנאי הקבלה )סכם( ובקשות לשוב ללימודים 
לאחר לימודים של שלושה סמסטרים ומעלה יידונו ביחידה האקדמית 
לדרוש  רשאית  האקדמית  היחידה  ללמוד.  מבקשים  הסטודנטים  בה 
מן הסטודנט ללמוד קורסים במסגרת חיצונית במהלך שנות ההפסקה 
היחידה  לקבלה.  נוסף  כתנאי  אלו  בקורסים  ההסמכה  את  ולהגדיר 
ורשאית  התואר,  לקבלת  נדרשת  לימודים  תכנית  תקבע  האקדמית 
פחות  הציון  בהם  מקצועות  על  חזרה  כגון  ספציפיות  דרישות  להוסיף 
מ-65, היקף לימודי השלמה, ומשך הלימודים. לסטודנט השב ללימודים 
 10 3 שנים( תיקבע תוכנית השלמה של  )מעל  אחרי הפסקה ממושכת 
25- נקודות צבירה. המלצת היחידה תובא לאישור דיקן לימודי הסמכה.

3.1.7 מעבר מסלול קבלה
לפי  שני  קבלה  למסלול  אחד  קבלה  ממסלול  לעבור  יוכלו  סטודנטים 
יוכלו  בטכניון  ללימודיהם  השני  הסמסטר  תום  עד  הבאים:  הכללים 
הקבלה  סף  את  תואמים  שלהם  הקבלה  נתוני  אם  לעבור  סטודנטים 
השלמת  בתום  האקדמי  שמצבם  בכך  מותנה  יהיה  המעבר  היחידתי. 
חובותיהם בסמסטר בו הוגשה הבקשה יהיה תקין )ממוצע לפחות 65, 

שיעור הצלחות לפחות 66%(.

סל  את  ושלמדו  בטכניון  סמסטרים  שני  לפחות  שהשלימו  סטודנטים 
הם  והישגיהם   )23.5.93 ביום  בסנט  שאושר  )כפי  הקבוע  המקצועות 
הלומדים  הסטודנטים  של  המקבילה  הקבוצה  של  העליון  ברבעון 
למסלול  יתקבלו  לעבור,  ירצו  הסטודנטים  שאליו  הלימודים  במסלול 

הלימודים הרצוי להם.

בטכניון  סמסטרים  שני  לפחות  שהשלימו  סטודנטים  של  בקשות 
והישגיהם לא הגיעו לרבעון העליון, או שלא למדו את סל המקצועות 
סמסטרים  שני  השלימו  שטרם  סטודנטים  של  בקשות  וכן  המתאים, 
בטכניון ומצבם האקדמי אינו תקין, תועברנה ליחידות. היחידה תמליץ 
על  בהסתמך  קבלתם  על  הסמכה  ללימודי  הסמכה  לימודי  דיקן  בפני 
הישגיהם בלימודים בטכניון ועל סמך נתוני הקבלה הראשוניים שלהם.

3.1.8 סטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם במוסד אחר
סטודנט בעל רקע אקדמי קודם, קרי, למד כבר במוסד להשכלה גבוהה 
אחר, יתקבל לטכניון על סמך נתוני הקבלה הראשוניים שלו ועל סמך 

הישגיו במוסד אקדמי בו למד )סעיף 3.1.6(.

הסמסטרים  בשני  לפחות   70 של  כממוצע  מוגדר  תקין״  אקדמי  "רקע 

נקודות   27 ל-  השקול  בהיקף  לימודים  הסטודנט,  ללימודי  האחרונים 
הבאה  הלימודים  לשנת  להמשיך  וזכאות  לפחות  בטכניון  אקדמיות 
תמליץ  היחידה  הסטודנט.  למד  בו  המוסד  של  הקריטריונים  סמך  על 
לסטודנט על תוכנית לימודים לתואר שתהיה בהיקף של לפחות 40 נק׳, 
לימודי  דיקן  אישור  את  לקבל  חייבת  התוכנית  הלימודים.  משך  ועל 

הסמכה.

3.2 סיום לימודים לתואר ראשון
3.2.1 הזכאות לתואר

סטודנט שהשלים תוכנית לימודים המאושרת לתואר, וממוצע ציוניו 65 
ומעלה, זכאי לקבל את התואר. 

3.2.2 תואר נוסף וחוג לאחר תואר
א. תואר נוסף

ראשון  תואר  לקראת  להשתלם  והמעוניין  בטכניון  הלומד  סטודנט 
נוסף יוכל להגיש בקשה להירשם למסלול הלימודים המשולב ביחידה 
 72 הנוספת בה הוא מבקש ללמוד .בקשתו תידון רק לאחר שיצבור 

נקודות לפחות .

היחידה בה הוא מבקש ללמוד תמליץ בפני דיקן לימודי הסמכה על 
קבלתו ,על סמך הישגיו הלימודיים ותקבע את תכנית לימודי ההשלמה 
מקצועות  למעט  הנוסף,  במסלול  החובה  תכני  כל  את  תכלול  אשר 
שהסטודנט השלים או ישלים במסלול בו הוא לומד בפקולטת האם. 
נקודות הזכות שעל הסטודנט לצבור בשני המסלולים הוא  מינימום 

0.75 מסכום הנקודות שיש לצבור בכל אחד מהמסלולים.

לדוגמה ,אם סטודנט לומד בטכניון במסלול בו יש לצבור 160 נקודות 
הרי  נקודות,   120 לצבור  יש  בו  במסלול  נוסף  לתואר  ללמוד  ורוצה 
שבסך הכל עליו לצבור לפחות 210 נקודות ולכן תכנית ההשלמה תהיה 

בהיקף של 50 נקודות לפחות.

תכנית ההשלמה תאושר על ידי דיקן לימודי הסמכה. לסטודנט אשר 
ישלים את הדרישות הלימודיות של המסלול יוענק התואר הנוסף באם 
ממוצע ציוניו בתוכנית ההשלמה יהיה 65 ומעלה ורק לאחר שיסיים 

את לימודיו בפקולטת האם.

ב. חוג לאחר תואר
סטודנטים בטכניון ובוגרי הטכניון ומוסדות אקדמיים מוכרים אחרים 
נוסף על זה שלמדו  'חוג לאחר תואר׳ תחום  יכולים ללמוד במסגרת 
תוספת  שתהווה  נוספת,  תעודה  יקבל  הסטודנט  הראשון.  בתואר 
'חוג  תעודת  אלא  עצמאי  תואר  אינה  זו  תעודה  המקורית.  לתעודה 

לאחר תואר׳.

היקף הלימודים ל׳חוג לאחר תואר׳ -3 שנתי הוא 45 נקודות לפחות. 
היקף הלימודים ל׳חוג לאחר תואר׳ -4 שנתי הוא 56 נקודות לפחות. 
תואר׳  לאחר  ‘חוג  ללמוד  ניתן  וטכנולוגיה  למדע  לחינוך  בפקולטה 

בהיקף של 36 נקודות.

3.2.3 לימוד מינימלי בטכניון
לא  אך  אחר  אקדמי  במוסד  שלמדו  לסטודנטים  מתייחסת  זו  תקנה 
שקיבל  סטודנט  למדו.  בו  במוסד  הראשון  התואר  לימודי  את  סיימו 
יחוייב  אקדמי,  מוסד  מכל  קודמים  לימודים  עבור  זכות  נקודות 
בלימודים בטכניון בהיקף של 40 נקודות לפחות, על מנת לקבל תואר 
ראשון בטכניון. תכנית הלימודים תקבע על ידי היחידה אליה התקבל 

הסטודנט.

3.2.4 מעלות הצטיינות בתואר
הסמכה,  לימודי  דיקן  ע״י  לעת  מעת  יחולקו  הלימודים  מסלולי 
בהתייעצות עם ראשי היחידות האקדמיות, לקבוצות, שתקראנה לצורך 
סעיף זהו “ערוצי לימוד״. רשימת ערוצי הלימוד תפורסם באתר לימודי 

הסמכה.

דיקן לימודי הסמכה יקבע ויפרסם, לאחר טקס הענקת תעודות לבוגרים, 
לשבח״ ראויה  ל״הצטיינות  מספריים  ספים  שנה,  מדי   המתקיים 
לימוד  ערוץ  בכל   )cum laude( ול״הצטיינות״   )summa  cum  laude(
למשך השנה ועד לטקס בשנה העוקבת. הספים לשנה העוקבת ייקבעו 
על סמך הישגים של הבוגרים של אותו ערוץ לימוד בשנים הקודמות. 
הספים יקבעו כך שבכל ערוץ לימודים יהיו עד כ- 3% בהצטיינות ראויה 
לשבח ועד כ- 15% בהצטיינות )כולל הצטיינות ראויה לשבח(. קביעת 

ההצטיינות של בוגר תיעשה בעת אישור גמר לימודיו.
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ברשימת  ציונים  ממוצע  יהיה  לשבח  ראויה  להצטיינות  הקריטריון 
המקצועות לתואר 91 ומעלה, ובתנאי שממוצע זה הוא מעל הסף שנקבע 
להצטיינות ראויה לשבח בערוץ הלימודים שלו. הקריטריון להצטיינות 
ובתנאי  ומעלה   84 לתואר  המקצועות  ברשימת  ציונים  ממוצע  יהיה 
שלו  הלימודים  בערוץ  להצטיינות  שנקבע  הסף  מעל  הוא  זה  שממוצע 
יופעל  לשבח(.  ראויה  בהצטיינות  התואר  את  לקבל  זכאי  אינו  )והוא 

משנת תשס״ח מחזור ע״ט, טקס יוני 2008.

3.2.5 מועדי גמר
התקבל  בו  המועד  סמך  על  נקבע  הסטודנט  של  הלימודים  גמר  מועד 
ויהיה האחד לחודש העוקב של מועד זה. אישור הגמר  הציון האחרון 

יינתן ע״י דיקן לימודי הסמכה.

3.2.6 תעודת גמר
המקצועות  כל  את  הסטודנט  יסווג  לתואר,  הדרישות  כל  השלמת  עם 
שלמד לתואר ולמקצועות מעבר לדרישות. תעודת הגמר תכלול את כל 
)לפי מספר  המקצועות שסווגו כמקצועות לתואר שיופיעו בסדר עולה 
וכן רשימה של כל המקצועות שסווגו כמעבר לדרישות. אם  המקצוע( 
סטודנט חזר על מקצוע תופיע בתעודת הגמר רק הפעם האחרונה שלמד 
יש  ברישומים. אבל אם  יופיע  לא  הושלם  )מקצוע שלא  את המקצוע. 

למקצוע זה ציון קודם, ציון זה תקף ויופיע ברישומים(.

 

4. תקנון רפואה
בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנות ונהלים בלימודי הסמכה לבין 
האמור בתקנון הלימודים של הפקולטה לרפואה, יגבר תקנון הלימודים 

של הפקולטה לרפואה.

נספח א׳: נוהל הגשת תוכנית לימוד
נוהל זה מתייחס להכנת תוכניות הלימודים, המוגשות על ידי מועצות 
ולתארים  הסמכה  ללימודי  הקבע  לוועדת  האקדמיות  היחידות 
מתקדמים, באמצעות הוועדה המרכזת. הצעת תוכניות הלימודים תכלול 

את החלקים הבאים:

א. סיכום דרישות תוכנית הלימודים לקבלת תואר
תלת- לתואר   116-124 )בין   .155-165 בין  הכללי,  הנקודות  מספר   .1

שנתי(. לגבי יחידות בהן התואר הראשון דורש יותר נקודות תוכן תוספת 
מתאימה.

2. דרישות מקצועות החובה ורשימת מקצועות החובה )כולל מקצועות 
היסוד לפי דרישות הסנט(.

3. דרישות מקצועות בחירה ורשימת מקצועות הבחירה והיקף שייקבע 
על ידי היחידה. סה״כ דרישות מקצועות הבחירה לפי סעיף זה, מתוך 
ארבע-שנתיות  בתוכניות  נקודות  מ-30  פחות  יהיה  לא  סביר,  מבחר 
כפולים או משולבים, שאינן  נקודות בתוכניות המעניקות תארים   20(
במתכונת חד-חוגית לפי הגדרות המל"ג( ו- 20 נקודות בתוכניות תלת-

שנתיות )15 נקודות בתוכניות המעניקות תארים כפולים או משולבים, 
שאינן במתכונת חד-חוגית לפי הגדרות המל"ג( .

4. השלמת דרישות על ידי לימוד מקצועות בחירה כלל טכניונית, בהיקף 
נק׳   6 מהן  תלת-שנתית(.  בתוכנית  נקודות   10( לפחות  נקודות   12 של 

העשרה חובה.

ב. תוכנית לימודים מומלצת

 6( סמסטרים   8 בת  מומלצת  לימודים  תוכנית  להגיש  היחידה  על   .1
סמסטרים בתוכנית תלת-שנתית(.

בסמסטר  לימודיו  המתחיל  לסטודנט  תתייחס  המומלצת  התוכנית   .2
החורף או בסמסטר האביב שלאחר אישור התוכנית.

3. התוכנית חייבת לעמוד בקריטריונים הבאים:

סיום לימודי מקצועות היסוד תוך 5 הסמסטרים הראשונים. 	  

שהוגדרו  	 כפי  והצמידות,  הקדם  דרישות  את  תואמת  התוכנית 
בסילבוס.

בסמסטר  	  20  –  18  (  .22  -  18 בין  יהיה  לסמסטר  הנקודות  מספר 
הראשון ללימודים(, כאשר תינתן תשומת לב למספר שעות מגע סביר, 

30 שעות מגע הן בדרך כלל מקסימום.

מספר בחינות הגמר בסמסטר בתוכנית המומלצת לא יעלה על 7. 	

משלושת  	 באחד  שובץ  ב׳״,  למתקדמים  טכנית  “אנגלית  המקצוע 
הסמסטרים הראשונים.

ג. סילבוסים של מקצועות חדשים או שינויי סילבוס

ד. כללים נוספים

1. תוכנית הלימודים ודרישות הקדם מאפשרות לסטודנט מוכשר לסיים 
לימודיו גם ב-7 סמסטרים, ללא סמסטר קיץ; יש לבדוק את התוכנית 

המומלצת מנקודת המבט של הסטודנט.

שנים,  ל-3  אחת  אפשרית  תהיה  יסוד  במקצועות  שינויים  הכנסת   .2
להוציא הפיכת מקצוע חובה למקצוע בחירה.

ה. הצהרה

הצהרה מפורשת שהתוכנית עומדת בדרישות של תקנות שיטת הצבירה 
של  מקרה  בכל  להלן.  שיובא  בפרוט  שיכללו  ובקריטריונים  ובדרישות 
חריגה, על ההצעה להצביע על כך במפורש והעניין יובא לדיון בוועדת 

הקבע ללימודי הסמכה ולתארים מתקדמים.

נספח ב׳: נוהל כינון מסלולים ומגמות לימוד 
חדשים

הגדרות:
מסלול - הוא תוכנית לימודים המובילה לתואר נפרד. 	

מגמה - היא תוכנית לימודים עם התמחות מסויימת כאשר השתתפות  	
הסטודנט נרשמת בתעודת הציונים בלבד.

חדש  מסלול  כינון  מציעה  מועצתה,  באישור  אקדמית,  יחידה  כאשר 
באמצעות  הקבע,  ועדת  לאישור  ההצעה  תוגש  נפרד,  לתואר  המוביל 
באמצעות  מחליטה  אקדמית  יחידה  כאשר  אקדמי.  לפיתוח  הוועדה 
מועצתה, על כינון מגמה במסגרת תוכנית לימודים יובא הדבר לאישור 
בוועדת הקבע. אישור מקצועות חדשים באותה מגמה יתבצע לפי הנוהל 

הקיים לאישור מקצועות.

נספח ג׳: החלטות ועדת כוגן ללימודי היסוד
1. מקצועות היסוד יוצעו לכל היחידות האקדמיות בטכניון. לא תהיה 
מיוחדים.  על סמך הסדרים  ליחידות אקדמיות  התאמה של מקצועות 
היחידות  ידי  על  תיקבענה  היסוד  במקצועות  הלימודים  פרשיות 
ומדעי  אנגלית  ביולוגיה,  כימיה,  פיזיקה,  )מתמטיקה,  האחראיות 
לנשיא  ידי המשנה הבכיר  על  ועדות שתיקבענה  עם  בשיתוף  המחשב( 
על  המובאים  הצרכים  את  תרכזנה  אלה  ועדות  מהיחידות.  אחת  לכל 
ידי היחידות מקבלות השרות, וכך תסייענה לבניה של מקצועות היסוד.

2. כחריגות תחשבנה הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, בפקולטה 
לרפואה, הפקולטה לביולוגיה ותחום כלכלה וניהול בפקולטה להנדסת 

תעשיה וניהול. יש להקים ועדות שידונו במערכת לימודי היסוד עבורן.

3. תידרש חובה ללמד מקצועות יסוד בהיקף כולל של 40 נקודות. אלה 
תחולקנה לפי המתכונת הבאה:

15 נקודות מקצועות במתמטיקה,

12 נקודות מקצועות במדעי הטבע )פיזיקה, כימיה וביולוגיה(,

4 נקודות מבוא למחשבים,

3 נקודות אנגלית טכנית,

6 נקודות תיבחרנה מתוך מקצועות המתמטיקה ומדעי הטבע.

תידרש  וביולוגיה(  כימיה  פיזיקה,  )מתמטיקה,  המדעיות  ביחידות   .4
חובה ללמוד מקצועות בהיקף של 6 נקודות לפחות, מתוך סל המקצועות 

במדעי הטבע, שאינם ניתנים על ידי היחידה עצמה.

5. בחירת המקצועות מתוך סלי המתמטיקה ומדעי הטבע תיעשה על ידי 
כל יחידה, בהתאם לצרכיה. למשל, יחידה תוכל לבחור חלק מהמקצועות 

בסל מדעי הטבע, פיזיקה וחלק בכימיה או ביולוגיה.

6. במסגרת הלימודים הכלליים יאורגנו חטיבות מיוחדות שכל אחת מהן 
תכלול מספר מקצועות קשורים.
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נספח ד׳: נוהל עריכת בחינות ומתן ציונים
1. מטרה

מטרת נוהל זה לקבוע כללים לבחינות ולמתן ציונים כמקובל בטכניון. 

2. מורה אחראי למקצוע; הערכה אחידה
לכל מקצוע הניתן על ידי יותר ממורה אחד, ימנה ראש היחידה המלמדת 
להוראת  מורה אחראי למקצוע. מלבד תפקידיו כאחראי  את המקצוע 
ולערעורים  לציונים  לבחינה,  גם  אחראי  זה  מורה  יהיה  המקצוע, 
במקצוע, ידאג לכך שהבחינה תהיה אחידה וששיטת ההערכה תהיה זהה 
לגבי כל הסטודנטים הלומדים את המקצוע. דיקן לימודי הסמכה רשאי 
לאשר חריגים מהוראה זאת. מורה אחראי יהיה זה שיאשר את הציונים 

שיינתנו על ידי המורים שלימדו את המקצוע ועל ידי בודקי בחינות.

3. שיטת הוראת המקצוע; בחינות; בחנים; מרכיבי הציון
על המורים בתחילת הוראת המקצוע להבהיר לסטודנטים מה הם יעדי 
ההוראה והדרישות לגבי המקצוע הנלמד, כולל דרישות נוכחות, בחנים, 
עבודות, מבחנים, סיורים וכו׳, והמשמעויות הנובעות ממילוי חלקי של 
)להלן  המקצוע  בפרשית  ייכלל  הנלמד  החומר  פרוט  המקצוע.  דרישות 
שיילמד  לחומר  בנוסף  המקצוע  מורה  ע״י  שייקבע  כפי  “סילבוס״(   –
בהוראה השוטפת. המורה יקבע בתחילת לימוד המקצוע, ולכל המאוחר 
בתוך השבועיים הראשונים של כל סמסטר, את מרכיבי הציון הסופי, 
את משקלם ואת התנאים לשקלולם ויודיע על כך לסטודנטים בכתב או 
באתר המקצוע. אם ייערכו בחנים, יודיע המורה מראש על סוג הבחנים. 
מורה המקצוע לא ישנה את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר אלא 
למקצוע  מונה  אם  היחידה האקדמית.  ראש  באישור  חריגים  במקרים 
 2 )ראה סעיף  זה  גם לאמור בסעיף  עליו להיות אחראי  מורה אחראי, 

לעיל(.

יורשו  אלה  בבחינות  סמסטר.  כל  בתום  בחינות  נערכות  כלל  בדרך 
המקצוע  של  האקדמיות  בדרישות  עמדו  אשר  סטודנטים  להשתתף 
ושילמו את שכר הלימוד בהתאם להתחייבותם ובכפוף לתקנות  שכר 
הלימוד. לבחינות סופיות יש מועד א׳ ומועד ב׳. בדרך כלל לבוחן במהלך 

הסמסטר יש מועד אחד בלבד.

4. סדרי בחינות; הערכת הישגים; בחינה רב-ברירתית 
לחומר  ביחס  הסטודנט  הישגי  את  להעריך  היא  הבחינה  מטרת   4.1

הנלמד במקצוע.

בהתאם ללוח זמנים, שייקבע על ידי מזכירות לימודי הסמכה, יכין   4.2
המורה האחראי על המקצוע את הבחינה. רצוי שיתייעץ עם מורים 
שהבחינה  להבטיח  מנת  על  במקצוע  הם  גם  המתמצאים  אחרים 
מתייחסת לחומר המוגדר על ידי הסילבוס, שאין שגיאות בשאלות 
מתאים  לבחינה  המוקצב  שהזמן  ברור,  באופן  מנוסחות  ושהן 
תכני  את  תואם  הבחינה  שתוכן  וכן  סטודנט,  של  סבירה  ליכולת 
המקצוע ואת ההנחיות שפורסמו בדרישות המקצוע. המורה ידאג 
להדפסת הבחינה, לשכפולה, לשמירתה ולהבאתה למקום הבחינה. 
לימודי  מזכירות  בשירותי  להיעזר  המורה  יוכל  נחוץ,  הדבר  אם 

הסמכה לשכפול הבחינה תוך הבטחת סודיות.

יש לפרסם בשאלון הבחינה את המשקל היחסי של כל שאלה וכן   4.3
סעיפים  של  היחסי  המשקל  את  הבחינה  בשאלון  לפרסם  מומלץ 

בשאלה, אם קיימים כאלה. 

בכל בחינה המכילה שאלות רב-ברירתיות )“אמריקאית״( תהיינה   4.4
לפחות 3 גרסאות )טורים(. כלומר, יוכנו לפחות שלושה טפסי בחינה 

עם ערבול שונה של השאלות ו/או התשובות.

מומלץ כי בחינה בעל-פה תיערך בנוכחות שני בוחנים לפחות.  4.5

5. מועדי בחינות; חדרי בחינות; משך הבחינה
לוח הבחינות ייקבע ויפורסם לידיעת הסטודנטים לקראת תקופת    5.1
הרישום למקצועות. עם הפרסום חל איסור מוחלט לבצע שינויים/
ביטולים/תוספות. במידה ומתעורר צורך לבצע שינויים/ביטולים/

בע״פ(  )ולא  בכתב  תהליך  יתנהל  מוצדקות,  מסיבות  תוספות 
ידי הפקולטה  פניה מסודרת לדיקן לימודי הסמכה על  באמצעות 
המלמדת את המקצוע. המורה יתחייב לפתור כל בעיה שתתעורר 

כתוצאה מהשינוי. הבקשה תאושר אם ימולאו התנאים הבאים:

כל הסטודנטים יביעו את הסכמתם בכתב.. 1

השינוי יהיה מקובל על המורה.. 2

יש חדרים פנויים לקיים את הבחינה.. 3

הפקולטה המבקשת תדאג לפרסום השינוי.. 4

ללימודי  המזכירות  ידי  על  ייקבעו  הבחינות  וחדרי  הזמנים  לוח   5.2
הבחינות,  רשימת  את  היחידה  מראש  תקבל  שזו  לאחר  הסמכה, 

כולל משכי הבחינות, מועדן ודרישות אחרות. 

ככלל, משך הזמן המוקצב לבחינה לא יעלה על שלוש שעות )נטו(.   5.3
כל חריגה מכלל זה מצריכה אישור של מרכז לימודי הסמכה ביחידה 

ושל דיקן לימודי הסמכה.  

השגחה  למשגיחים;  הוראות  לנבחנים;  הוראות  נבחנים;  זיהוי   .6
בבחינות

תחילת  לפני  דקות   10 לפחות  הבחינה  לחדר  להגיע  הנבחן  על      6.1
הבחינה עם תעודת סטודנט או תעודת זהות. סטודנטים שלא תהיה 
ברשותם תעודה מזהה יוכלו להבחן רק לאחר זיהוי על ידי מורה 

המקצוע, או סידור מתאים בין הסטודנט למורה.

יש להקפיד שכל סטודנט ישב בחדר הבחינה אליו הוא שובץ, ולא   6.2
יש  ישיבה,  מקומות  רשימת  הוכנה  אם  בחירתו.  לפי  אחר  בחדר 
להקפיד שהסטודנט ישב רק במקום המיועד לו, ולא במקום אחר 

לפי בחירתו.

מספר  מהו  היחידות  לראשי  תודיע  הסמכה  לימודי  מזכירות   6.3
המשגיחים הדרוש בכל חדר.

סטודנט ינהג בחדר הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח   6.4
עת.  בכל  אחר  למקום  סטודנט  להעביר  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי, 
יניח הנבחן בכניסה את חפציו )לרבות  עם כניסתו לחדר הבחינה 
מכשירי קשר ואמצעי תקשורת אלקטרונית אחרים, כשהם כבויים(, 
במקום  יתיישב  בבחינה,  לשימוש  המותר  בחומר  ורק  אך  יצטייד 
שנקבע לו על ידי המשגיח ויימנע משיחות. במשך כל הבחינה חל 
לו, כל חומר  יד, בחדר הבחינה או בסמוך  איסור להחזיק בהישג 
הקשור לבחינה עצמה או למקצוע בו נערכת הבחינה, פרט לחומר 
לשימוש  הנחוצים  מחשבונים  המורה.  ידי  על  הותר  בו  שהשימוש 

בבחינה יהיו מחשבונים מדעיים פשוטים ללא אמצעי תקשורת.

נחשב  לידיו  הבחינה  את  וקיבל  הבחינה  לחדר  שנכנס  סטודנט   6.5
השעה  במשך  הבחינה  מחדר  לצאת  אין  בבחינה.  שהשתתף  כמי 
אין  להלן.   6.7 בסעיף  כמפורט  לשירותים  יציאה  למעט  הראשונה 
יותר אחרי  30 דקות או  לאפשר לסטודנט להיכנס לחדר הבחינה 

תחילת הבחינה.

חובה על מורה המקצוע, או מי שמונה על ידו, להיות נוכח בתחילת   6.6
לשאלות  להשיב  כדי  הבחינה  כל  במשך  זמין  ולהיות  הבחינה 
חיצוניים,  משגיחים  ע״י  נעשית  שההשגחה  במקרים  הסטודנטים. 
להדריך  הבחינה  תחילת  לפני  הבחינה  למקום  להגיע  המורה  על 
את המשגיחים. תפקיד המשגיחים החיצוניים הוא השגחה בלבד. 
חריגה מההנחיות למשגיחים מותנית באישור דיקן לימודי הסמכה 

ובתיאום מראש.

בשליש  לשירותים  היציאה  תותר  ויותר  שעתיים  בנות  בבחינות   6.7
תיערך  לשירותים  יציאה  המתוכנן.  הבחינה  משך  של  האמצעי 

בצורה מבוקרת על ידי המשגיחים.  

מטעמו,  אדם  או  האחראי,  המורה  רשאי  ביותר  חריגים  במקרים   6.8
זמן  תוספת  הסטודנטים.  לכל  הבחינה  זמן  הארכת  על  להחליט 
לסטודנטים מסוימים ניתנת על סמך אישור דיקן לימודי הסמכה 
בלבד. על המורה לכבד אישור זה. על הסטודנט להביא את אישור 
הארכת הזמן ולהציגו בפני המשגיחים בעת הבחינה. כל הסטודנטים 
הזכאים להארכת זמן ישבו בחדר נפרד )במידת האפשר( שיוקדש 

לצורך זה. 

אם יש צורך במשגיחים נוספים )בנוסף למשגיחים החיצוניים ומורי   6.9
ועוזריהם( ישתמש ראש היחידה ברשימת האסיסטנטים  המקצוע 
ובמורי היחידה ויחלק ביניהם את עומס ההשגחה. מורים נספחים 
וכל  היחידה  מורי  שאר  מלמדים.  שהם  בבחינות  רק  ישגיחו 
היחידה,  בבחינות  ישגיחו  המשתלמים  והמדריכים  האסיסטנטים 
משגיחים  אין  בהן  בבחינות  היחידה.  ראש  להוראות  בהתאם 
ה״הנחיות  מסמך  של  העתק  לקבל  המשגיחים  על  חיצוניים, 
כל  לפיו.  ולעבוד  הסמכה  לימודי  ממזכירות  בבחינות״  למשגיחים 

אירוע חריג במהלך הבחינה ידווח בטופס ההשגחה. 
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7. בדיקת בחינות; פרסום ציונים
המורה האחראי למקצוע אחראי על בדיקת הבחינה. בחינות ובחנים   7.1
תקפים הנערכים בכתב, במועדי הבחינות כפי שנקבעו בסעיף 2.2.3 
לתקנות ונהלים בלימודי הסמכה, ייבדקו ללא ציון שם הנבחן על 
במורים  להיעזר  יכול  למקצוע  האחראי  המורה  הבחינה.  מחברת 
עוזרים, אך הציון המסכם חייב להינתן על ידו בלבד. אם לא קיימת 
אפשרות טכנית לעשות כן, ייעשה הדבר על ידי מורה בכיר אחר, 
שייקבע על ידי ראש היחידה. מומלץ שמתרגלים ובודקי תרגילים 

שהם סטודנטים ללימודי הסמכה לא יבדקו בחינות סופיות.

רשימת  להמצאת  אישית  אחראי  יהיה  למקצוע  האחראי  המורה   7.2
ביחידה.  הסמכה  לימודי  מזכירות  אל  במקצוע  הסטודנטים  ציוני 
האקדמית  היחידה  ראש  לידיעת  המורה  ידי  על  יובאו  הציונים 
האחראית להוראת המקצוע, אשר יעבירם לפרסום אם לא תהיינה 
לו הסתייגויות. על מורה המקצוע לפרסם ציונים במקצוע תוך 10 

ימים מיום קיום הבחינה.

סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות א׳ ו/או ב׳. מומלץ לסטודנט   7.3
לשלוש  לגשת  רשאי  אינו  סטודנט  א׳.  במועד  בבחינות  להשתתף 
בחינות במקצוע באותו סמסטר. בכל מקרה בו סטודנט ניגש ליותר 

מבחינה אחת במקצוע, הציון האחרון הוא הקובע.

שלו,  או סריקה של מחברת הבחינה  צילום  לקבל  סטודנט רשאי   7.4
תוך זמן סביר אחרי פרסום הציונים.

8. ערעור על ציון
סטודנט רשאי להגיש ערעור תוך 4 ימים מיום זמינות עותק מחברת   8.1

הבחינה שלו. 

הערעור יוגש בכתב על טופס שניתן לקבלו ביחידה. בטופס יפרט   8.2
הסטודנט את נימוקיו להגשת הערעור. סטודנט המערער על הציון 
רק  ולא  מחדש  תיבדק  כולה  והבחינה  שיתכן  לכך  מודע  יהיה 
הסעיפים אליהם התייחס בערעורו. לפיכך, תוצאת הערעור יכולה 
להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדתו. אין זכות ערעור על ציון 

של בחינה שנערכה בעל-פה.

על מורה המקצוע להשיב על ערעורים בזמן סביר )לא יאוחר משבוע   8.3
לפני מועד ב׳(. מורה המבקש לשנות ציון, יעביר המלצה מנומקת 
שתוגש   ציון  לשינוי  בקשה  כל  הסמכה.  לימודי  דיקן  לאישור 
למזכירות לימודי הסמכה זמן רב לאחר פרסום הציון, חייבת להיות 
לימודי  מרכז  של  המלצתו  את  לקבל  וצריכה  בפרוטרוט  מנומקת 
הסמכה ביחידה. כל בקשה כזו תובא לאישור דיקן לימודי הסמכה.

9. שמירת מחברות בחינה

לאחר בדיקת הבחינות, הן תישמרנה על ידי המורה במשך שנה אחת. 
לאחר תקופה זו ניתן לבער את המחברות. 

סטודנטים של התכנית הבינלאומית בטקס סיום התואר
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התמחויות בטכניון

התמחות משנית במנהיגות יזמית
תכנית חדשה המיועדת לסטודנטים הלומדים בכל הפקולטות בטכניון .

ההתמחות המשנית במנהיגות יזמית תורכב משלושה רבדים אקדמיים 
)סה״כ 10 נקודות:

1. קורסים פקולטים בנושא היזמות בתחום הדעת והידע של הפקולטה 
– חובה )2 נקודות(.

הומניסטיים  ללימודים  המחלקה  במסגרת  יזמית  במנהיגות  קורס   .2
 2( חובה   – בטכניון  וחדשנות  ליזמות  המרכז  עם  פעולה  בשיתוף 

נקודות(.

3. אשכול קורסי בחירה )6 נקודות, בחירת 3 קורסים מתוך כ-10 קורסים 
מוצעים( במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות ובשיתוף פעולה 

עם המרכז ליזמות וחדשנות בטכניון.

לתואר  לימודיהם  במהלך  הנמצאים  לסטודנטים  מיועדת  ההתמחות 
נושאים  במכלול  קורסים  ילמדו  ההתמחות  במסגרת  בטכניון.  ראשון 

בתיאוריה, התנסות ויישום של ׳מנהיגות יזמית׳.

תנאי קבלה
בטכניון הממלא  ראשון  לתואר  להגיש מעמדות סטודנט  יוכל  לתכנית 

את התנאים הבאים:

1. סיים בהצלחה קורסים בהיקף של 36 נק׳ לפחות.

2. ממוצע ציונים מצטבר מעל 75 נקודות.

יש להגיש בקשת הסטודנט במזכירות הסמכה בפקולטה.

זכאות לתעודת ההתמחות
תחשבנה  מתוכן   5 נקודות.   10 לפחות  ללמוד  יש  ההתמחות  במסגרת 
לקבל את  על-מנת  לדרישות התואר.  – מעבר  והשאר  במסגרת התואר 

תעודת ההתמחות יש למלא את הדרישות הבאות:

א. דרישות התואר הראשי אליו רשום הסטודנט.

ב. לימוד קורסי חובה:

1( מנהיגות יזמית – 2 נק׳

2( יזמות טכנולוגית/מדעית בפקולטה בתחום הידע הנדרש – 2 נק׳

ג. לפחות 3 קורסי בחירה מתוך סל קורסים ב׳מנהיגות יזמית׳. קורסים 
אלה יוכרו כקורסי העשרה:

1. יסודות היזמות – 2 נק׳

2. ניהול פרויקטים יזמיים – 2 נק׳

3. מנהיגות ויזמות חברתית – 2 נק׳

4. יזמות עסקית – 2 נק׳

5. רתימת המערכת האקולוגית העסקית – 2 נק׳

6. מנהיגות יזמית בארגונים-התפתחויות ומגמות – 2 נק׳

7. היבטים משפטיים ביזמות עסקית – 2 נק׳

8. שיווק ליזמים – 2 נק׳

9. הייטק בישראל – אסטרטגיה לשימור מובילות גלובלית – 2 נק׳

10. שימושיות בממשקי תוכנה – 2 נק׳

11. חשיבה עיצובית – 2 נק׳

12. יצירתיות, חדשנות ואושר – 2 נק׳



חלק ג׳

לימודים לתארים מתקדמים

טבלת הדרישות הלימודיות והתארים

מידע כללי

תקנות בית הספר לתארים מתקדמים 
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תוארי מגיסטר - דרישות לימודיות )בקורסים(
בנתיב מחקרי, בנוסף לדרישת הנק’ בקורסים יש דרישה לתזה שמקבילה ל-20 נ״ז. בנוסף, כל סטודנט נדרש לעבור "אנגלית מורחבת" שמקנה 2 נ"ז. )בנתיב “עבודת גמר״ יש לצבור 28 נ״ז בקורסים + עבודת גמר שמקבילה ל-12 נ״ז(.

Degree Title שם התואר
בבוגר/ת תואר

במסלול ארבע-שנתי
בוגר/ת תואר

במסלול תלת-שנתי תכנית
מעמד דרישות מעמד מתקדמים קדם/השלמה

Master of Science in Civil Engineering - Structural Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית  מן המניין 20 משלים 20 20

הנדסה אזרחית וסביבתית
 )כולל הנדסה 

חקלאית(

Master of Science in Civil Engineering - Transportation and Highways Engineering 
)with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - הנדסת תחבורה ודרכים )עם תזה( מן המניין 20 משלים

Master of Science in Transportation Sciences )with thesis) מגיסטר למדעים במדעי התחבורה )עם תזה( - -
משלים

20+10
מקצועות ליבה

מן המניין

Master of Science in Mapping and Geo-Information Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה )עם תזה( מן המניין 20 - - -

Master of Engineering in Mapping and Geo-Information Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה מן המניין 40

Master of Science in Mapping and Geo-Information Sciences )with thesis) מגיסטר למדעים במדעי  המיפוי והגיאו-אינפורמציה )עם תזה( - -
משלים

20+10
מקצועות ליבה

מן המניין -

Master of Mapping and Geo-Information מגיסטר למיפוי וגיאו-אינפורמציה
משלים

40 10 + מקצועות ליבה
מן המניין

Master of Science in Civil Engineering - Hydrodynamics and Water Resources )with 
thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - הידרודינמיקה ומשאבי מים )עם תזה( מן המניין 20 משלים 20 30 לפחות

Master of Science in Engineering and Management of Water Resources )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה וניהול משאבי  מים )עם תזה( מן המניין 20 משלים 20 30 לפחות
Master of Science in Environmental Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה סביבתית )עם תזה( מן המניין 20 - - -

Master of Environmental Engineering מגיסטר להנדסה סביבתית  מן המניין 40

)Master of Science in Environmental Quality Sciences )with thesis מגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבה )עם תזה( מן המניין 20
משלים

20+10
מקצועות ליבה

מן המניין -
Master of Science in Agricultural Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית )עם תזה( מן המניין 16+4 משלים 16+4 30 לפחות
Master of Science in Agricultural Engineering - Water, Soil and Environmental 
Sciences )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית - מדעי המים, הקרקע והסביבה )עם תזה( מן המניין 16+4 משלים 16+4 30 לפחות

)Master of Science in Agricultural Engineering Sciences )with thesis מגיסטר למדעים במדעי ההנדסה החקלאית )עם תזה( מן המניין 16+4
משלים

20+10
מקצועות ליבה

מן המניין -

Master of Engineering in Civil Engineering )Name of Option) מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית  מן המניין 40

Master of Engineering in Civil Engineering )Quality Assurance and Reliability) מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית )אבטחת איכות ואמינות(* מן המניין 40

Master of Science in Mechanical Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות )עם תזה(  מן המניין 20 משלים 20 כ-30 הנדסת מכונות
Master of Engineering in Mechanical Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסת מכונות  מן המניין 40 משלים 40 20 לפחות
Master of Science in Electrical Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסת חשמל )עם תזה( מן המניין 16+3 משלים 16+3 24 לפחות הנדסת חשמל
Master of Electrical Engineering מגיסטר להנדסת חשמל מן המניין 40 משלים 40 24 לפחות
Master of Science in Chemical Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה כימית )עם תזה( מן המניין 16 משלים 16 כ-30 הנדסה כימית
Master of Engineering in Chemical Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית מן המניין 40 משלים 40 20 לפחות
Master of Science in Biotechnology and Food Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון  )עם תזה( מן המניין 17 משלים 17 כ-30 הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
Master of Engineering in Biotechnology and Food Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון מן המניין 40 משלים 40 כ-30
Master of Engineering in Biotechnology and Food Sciences מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה ומזון -- -- מן המניין 20 10
)Master of Science in Aerospace Engineering )with thesis מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל )עם תזה( מן המניין 20-24 משלים 20 כ-30 הנדסת אוירונוטיקה וחלל
Master of Engineering in Aerospace Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחלל מן המניין 40 משלים 40 20 לפחות
)Master of Science in Industrial Engineering & Management )with thesis מגיסטר למדעים בהנדסת תעשייה וניהול )עם תזה( מן המניין 20 משלים 20 כ-30

הנדסת תעשייה וניהול

Master of Science in Statistics )with thesis) מגיסטר למדעים בסטטיסטיקה )עם תזה( מן המניין 24 משלים/מן המניין 20+10 מקצועות ליבה
Master of Science in Operation Research Optimization )with thesis) מגיסטר למדעים בחקר ביצועים ואופטימיזציה )עם תזה( מן המניין 23 משלים/מן המניין 23 10
Master of Science in Data Sciences מגיסטר למדעים במדעי הנתונים ומידע     מן המניין 20 משלים/מן המניין 20 10
Master of Engineering in Data Sciences and Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסת נתונים ומידע מן המניין 40 משלים 40 20
Master of Science in Behavioral and Management Sciences -Marketing )with thesis) מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - שיווק )עם תזה( מן המניין 26.5 מן המניין 30 לפי הצורך
Master of Science in Behavioral and Management Sciences – Cognitive Psychology 
and Human Factors Engineering )with thesis)

מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת 
גורמי אנוש )עם תזה(

מן המניין 26.5 מן המניין 32 לפי הצורך

Master of Science in Behavioral and Management Sciences - Organizational Psy-
chology )with thesis) מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה ארגונית )עם תזה( מן המניין 28.5

מן המניין
32 לפי הצורך

Master of Science in Economics )with thesis) מגיסטר למדעים בכלכלה )עם תזה( מן המניין 18 משלים/מן המניין 30 לפי הצורך
Master of Economics  מגיסטר לכלכלה מן המניין 40 מן המניין 54 -

Master of Science in Economics )with thesis) in cooperation with Haifa University מגיסטר למדעים בכלכלה )עם תזה( בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה מן המניין 30 מן המניין 30

Master of Science in Information management Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסת ניהול מידע )עם תזה( מן המניין 20 משלים 20 20
Master of Engineering in Industrial Engineering and Management מגיסטר להנדסה בהנדסת תעשיה וניהול מן המניין 40 משלים 40 20
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Degree Title שם התואר
בוגר/ת תואר

במסלול ארבע-שנתי
בוגר/ת תואר

במסלול תלת-שנתי תכנית
מעמד דרישות מעמד מתקדמים קדם/השלמה

Master of Business Administration מגיסטר במנהל עסקים מן המניין 50 מנהל עסקים

Master of Science in Mathematics )with thesis) מגיסטר למדעים במתמטיקה )עם תזה( מן המניין 15 מן המניין 35 - מתמטיקה
Master of Science in Applied Mathematics )with thesis) מגיסטר למדעים במתמטיקה שימושית )עם תזה( מן המניין 18 מן המניין 34 - מתמטיקה שימושית
Master of Science in Physics )with thesis) מגיסטר למדעים בפיסיקה )עם תזה( מן המניין 16 מן המניין 30 - פיסיקה
Master of Science in Chemistry )with thesis) מגיסטר למדעים בכימיה )עם תזה( מן המניין 16 מן המניין 20+10 - כימיה
Master of Science in Biology )with thesis) מגיסטר למדעים בביולוגיה )עם תזה( מן המניין 21 מן המניין 20+10 - ביולוגיה
Master of Science in Architecture )with thesis) מגיסטר למדעים בארכיטקטורה )עם תזה( מן המניין 18-24

 ארכיטקטורה 
ובינוי ערים

Master of Science in Architecture - Urban Design )with thesis) מגיסטר למדעים בארכיטקטורה - בינוי ערים )עם תזה( מן המניין 24-32

Master of Architecture and Urbanism I I מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים מן המניין 80 לבעלי תואר 4 שנתי באדריכלות
Master of Architecture and Urbanism II II מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים מן המניין 40 לבעלי תואר 5 שנתי באדריכלות
Master of Science in Landscape Architecture )with thesis) מגיסטר למדעים באדריכלות נוף )עם תזה( מן המניין 24 משלים 24 לפי הצורך אדריכלות נוף

Master of Science in Urban and Regional Planning )with thesis) מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים )עם תזה( מן המניין
מק’ ליבה 

20-24+
מן המניין 30 מקצועות ליבה

תכנון ערים ואזורים

Master of Urban and Regional Planning מגיסטר לתכנון ערים ואזורים מן המניין
מק’ ליבה 

40-44+
מן המניין 50 מקצועות ליבה

Master of Science in Industrial Design )with thesis) מגיסטר למדעים בעיצוב תעשייתי )עם תזה( מן המניין 26 משלים/מן המניין 26+2 עיצוב תעשייתי

Master of Industrial Design )MID) מגיסטר בעיצוב תעשייתי  מן המניין 45 משלים/מן המניין 45

Master of Science in Computer Science )with thesis) מגיסטר למדעים במדעי המחשב )עם תזה( מן המניין 18 מן המניין 26+4 מדעי המחשב

Master of Science in Medical Sciences )with thesis) מגיסטר למדעים במדעי הרפואה )עם תזה( מן המניין 16-24 משלים 20 10 רפואה
Master of Medical Sciences - Genetic Consulting מגיסטר למדעי הרפואה במסלול של ייעוץ גנטי מן המניין 40 משלים 40 20
Master of Science in Materials Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים )עם תזה( מן המניין 16-22 משלים 16-22 כ-34

(Master of Science in Materials Sciences )with thesisמדע והנדסה של חומרים מגיסטר למדעים במדעי החומרים )עם תזה( - מן המניין 34 לפי הצורך

Master of Engineering in Materials Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסת חומרים מן המניין 40 משלים 40 20 לפחות
Master of Science in Biomedical Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסה ביורפואית )עם תזה( מן המניין 18 משלים 18 כ-30

Master of Engineering in Biomedical Engineeringהנדסה ביורפואית מגיסטר להנדסה בהנדסה ביורפואית מן המניין 40 משלים 40 כ-30

Master of Science in Education in Technology and Science )with thesis) מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים )עם תזה( מן המניין 16-20 משלים 16-20 22-30
Master of Education in Technology  and Scienceחינוך למדע וטכנולוגיה מגיסטר להוראת הטכנולוגיה והמדעים מן המניין 40 משלים 40 כ-30

Master of Science in Biotechnology )with thesis) מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה )עם תזה( מן המניין 20 משלים 20 20 ביוטכנולוגיה
Master of Science in Polymer Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסת פולימרים )עם תזה( מן המניין 16-20 משלים 16-20 כ-30

Master of Engineering in Polymer Engineeringהנדסת פולימרים מגיסטר להנדסה בהנדסת פולימרים מן המניין 40 משלים 40 20

Master of Engineering in Systems Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות מן המניין 40 משלים 40 20 הנדסת מערכות
Master of Science in Design and Manufacturing Management )with thesis) )מגיסטר למדעים בתכן וניהול  הייצור )עם תזה מן המניין 20 משלים 20 20

Master of Engineering in Design and Manufacturing Managementתכן וניהול הייצור מגיסטר להנדסה בתכן וניהול  הייצור מן המניין 40 משלים 40 20

Master of Science in Nano-Science and Nanotechnology )with thesis) מגיסטר למדעים בננו-מדעים וננו-טכנולוגיה )עם תזה( מן המניין  17 מן המניין 20+10 מקצועות ליבה
 ננו-מדעים 

וננו-טכנולוגיה
Master of Real Estate מגיסטר בלימודי מקרקעין מן המניין 40-50 משלים/מן המניין 50 מקצועות ליבה *מקרקעין
Master of Science in Energy Engineering )with thesis) מגיסטר למדעים בהנדסת אנרגיה )עם תזה( מן המניין 18 -- -- --

(Master of Science in Energy )with thesisאנרגיה מגיסטר למדעים באנרגיה )עם תזה( מן המניין -- מן המניין 20+10 --
Master of Engineering in Energy Engineering מגיסטר להנדסה בהנדסת אנרגיה מן המניין 40 משלים 40 20
Master of Science in Autonomous Systems and Robotics )with thesis) מגיסטר למדעים במערכות אוטונומיות ורובוטיקה )עם תזה( מן המניין 20 משלים 20 20 מערכות אוטונומיות ורובוטיקה
Master in Autonomous Systems and Robotics מגיסטר למערכות אוטונומיות ורובוטיקה מן המניין 40 משלים 40 20

Master of Urban Engineering )MUE) מגיסטר להנדסה עירונית מן המניין
7.5-16 ליבה 

42 +
-- -- --

*הנדסה עירונית

Master of Vehicle Systems Engineering מגיסטר להנדסת מערכות רכב מן המניין 40 משלים 40 20 הנדסת מערכות רכב
Master of Science in Maritime Engineering )MSc M..E) מגיסטר למדעים בהנדסה ימית מן המניין 20 משלים 20 20 הנדסה ימית
Master of Engineering in Maritime Engineering )ME M.E.) מגיסטר להנדסה בהנדסה ימית מן המניין 40 משלים 40 20
Master of Science )with thesis) )מגיסטר למדעים )עם תזה מן המניין 16-24 משלים 16-24  20

Master of Engineeringתארים כלליים מגיסטר להנדסה מן המניין 40 משלים 40  20
 טבלה זו באה לרכז את המידע בנושא הדרישות הלימודיות במסלולים השונים, לנוחות המשתמשים בחוברת זו. בכל מקרה של שינויים או אי התאמה בין הכתוב בטבלה לבין החלטות ועדת הקבע ללימודים אקדמיים, החלטות ועדת הקבע הן שקובעות.

* אין רישום למסלול בשלב זה.
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קבלת קהל בבית הספר לתארים מתקדמים 
בימים א'-ה' בשעות 12.30-09.30.

אם יש קושי לבוא בשעות הקבלה - ניתן לתאם בטלפון מועד מתאים 
אחר. 

בערבי חג אין קבלת קהל.  

קבלת קהל לעולים חדשים ול סטודנטים בינלאומיים
תעודות  להביא  יש   .201 בחדר   12.30-09.30 בשעות  ה'  א'-  בימים 

מקוריות ובנוסף תרגום לעברית או לאנגלית מאושר בשני עותקים.

אם יש קושי לבוא בשעות הקבלה - ניתן לתאם בטלפון מועד מתאים 
אחר. 

בערבי חג אין קבלת קהל.

בית הספר לתארים מתקדמים נמצא בבניין צ'רצ'יל, קומת הכניסה 
)חדרים 214-200(.

אתר בית הספר לתארים מתקדמים:
https//:graduate.technion.ac.il/

רישום וקבלה

מועדי ההרשמה

סמסטר אביבסמסטר חורף

הרשמה לסמסטר 
 חורף

 הגשת בקשה למלגה
הגשת בקשה 

למעונות

עד *30  
באפריל

 הרשמה לסמסטר אביב
 הגשת בקשה למלגה

הגשת בקשה למעונות

עד **30 
בנובמבר

יסתיים  בחו"ל,  שלמדו  מתקדמים  לתארים  בלימודים  *למתעניינים 

הרישום לסמסטר חורף ב- 1 באפריל.
יסתיים  בחו"ל,  שלמדו  מתקדמים  לתארים  בלימודים  **למתעניינים 

הרישום לסמסטר אביב ב- 1 בנובמבר.
אין רישום לסמסטר אביב לתכניות: מדעי ההתנהגות והניהול, מנהל 

עסקים, תכנון ערים ואזורים, ארכיטקטורה I וכלכלה.
מועמדים בעלי נתונים אקדמיים גבוהים שהחמיצו את מועד הרישום 
"מועדים  תחת  מתקדמים  לתארים  ביה"ס  באתר  לבדוק  מתבקשים 

חשובים" את מועדי הרישום המאוחר.

הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד 
מגיסטר. לתואר  הרישום  במועדי  רק  להירשם  ניתן  אליו   לדוקטורט, 

הרשמה לתארים מתקדמים
לתארים  הספר  בית  באתר  נעשים  רישום  דמי  ותשלום  הרשמה 

מתקדמים:

https//:graduate.technion.ac.il/potential_candidates/enrollment-kit/ 

פרטים על הליך הגשת המועמדות בקישור:

https//:graduate.technion.ac.il/potential_candidates/enrollment-
process-details/ 

ההרשמה כוללת את הטפסים המקוונים שלהלן; נודה על הקפדה במילוי 
ההנחיות.

טופס הרשמה מקוון . 1

שהממליצים . 2 לכך  לדאוג  מתבקש  מועמד  –כל  מקוון  המלצה  טופס 
הספר  בבית  וקבלה  רישום  למדור  ישירות  ההמלצות  את  ישלחו 
ע"י  חתומות  להיות  צריכות  ההמלצות  מתקדמים.  לתארים 
הממליצים!  ההמלצות נחוצות הן לדיון בקבלה והן לדיון במלגות.  
מי שלמדו בטכניון בשלוש השנים הקודמות להרשמה אינם חייבים 
חומרים,  הנדסת  כימית,  הנדסה  הבאות:  ליחידות  )פרט  בהמלצות 
לא  הממליצים  ארכיטקטורה(.   אנרגיה,  וננו-טכנולוגיה,  ננו-מדעים 
ההמלצה  את  להעביר  צריכים  כן  אולם  בטופס,  להשתמש  חייבים 

 musrishum@dp.technion.ac.il  :למדור רישום וקבלה אל

 2 להעביר  מתבקשים  בהמלצות  החייבים  לדוקטורט  מועמדים 

בעלי תפקידים בבית הספר לתארים מתקדמים

טלפון
)קידומת 04(

e-mailחדר

8292478206gradsc@technion.ac.ilפרופ׳ דן גבעולידיקן בית הספר

8294068211uri@technion.ac.ilפרופ' אורי פסקיןסגן דיקן בית הספר

מזכירה אקדמית
מ״מ מזכירה אקדמית

גב׳ יעל כהן
גב׳ ג׳ני שיכוורג

8293178
8293178

207
207

acadsec@technion.ac.il
acadsec@technion.ac.il

 מרכזת לשכת הדיקן
פרסים ומלגות חיצוניות

8292478206gradsc@technion.ac.ilגב׳ רינת בן-חיים

8292573208grschlsc@technion.ac.ilגב׳ לבנה בן-שבתמזכירת ביה"ס ומרכזת ME כללי

8292181200adms_grad@technion.ac.ilגב׳ ג׳ני שיכוורג )רמ״ד(מדור רישום וקבלה, ראש מדור

200vliraz@technion.ac.ilגב' לירז ונדררישום וקבלה, רכזת במדור

8292693201IntGrad@technion.ac.ilגב׳ גבריאלה לאופמןמדור רישום וקבלה, רכזת מועמדים מחו"ל

 8292739201gradms@technion.ac.ilגב׳ צילה בסליאנומדור רישום וקבלה, רכזת במדור

 8292652203Grstudies.Head@technion.ac.ilגב׳ שרה אברמוביץ )רמ״ד(מדור לומדים, ראש מדור 

8292737202Grstudies.Courses@technion.ac.ilגב׳ סיון וייסטוך שטרןמדור לומדים, מרכזת מקצועות 

 8292574202Grstudies.Research@technion.ac.ilגב׳ סיגל סמואלסמדור לומדים, מרכזת נושאי מחקר

 8293098204grsch.head@technion.ac.ilגב׳ שרון פאוקר )רמ״ד(מדור מלגות, ראש מדור

8293867204gradscholcon@technion.ac.ilגב׳ מור דקלמדור מלגות, רכזת במדור

8293690209graduation@ technion.ac.ilגב׳ מיכל דיסטלפלד )רמ״ד(מדור מסיימים, ראש מדור

8292572209graduation@technion.ac.ilגב' עדי הברמדור מסיימים, רכזת במדור

8293093210grcomp@technion.ac.ilגב׳ שרון שפיראמתאמת מערכות מידע ומחשוב

https://graduate.technion.ac.il/
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/enrollment-kit/
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/enrollment-process-details/
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/enrollment-process-details/
mailto:musrishum@dp.technion.ac.il
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המלצות, אחת מהן  מהמנחה לתזה בתואר השני.

טופס בקשה למלגה מקוון. 3

תשלום דמי הרשמה –  ניתן לשלם באתר ההרשמה לתארים מתקדמים: 

https://payment.web.technion.ac.il/graduate-registration/ 
 ניתן גם לבקש שובר לתשלום על ידי פניה  בדוא"ל

  musrishum@dp.technion.ac.il  בציון שם מלא, ת.ז. וכתובת דואר.
 

יכולים  מחו"ל  אקדמי  רקע  בעלי  מועמדים   - הלימוד  נושאי  פירוט 
הלימוד  נושאי  של  פירוט  יצרפו  אם  שלהם  הקבלה  סיכויי  את  לשפר 

הרלוונטיים ליחידה האקדמית אליה הם מבקשים להתקבל.

ציוני GMAT או ציוני GRE– למועמדים החייבים בבחינות אלה.

דירוג* - מועמדים שאינם בוגרי הטכניון המעוניינים להתקבל לתואר 
מגיסטר מתבקשים להעביר דירוג )=מיקום הסטודנט במחזור( מהמוסד 
ללימודים.  הקבלה  משיקולי  חלק  יהווה  הדירוג  למדו.   בו  האקדמי 

יועברו לדיון בוועדה היחידתית רק מי שיציגו דירוג גבוה.

וננו-טכנולוגיה,  לננו-מדעים  עסקים,  למנהל  למועמדים  חיים–  קורות 
למערכות  וטכנולוגיה,  למדע  לחינוך  והניהול,  ההתנהגות  למדעי 

אוטונומיות ורובוטיקה, למדעי הנתונים, לרפואה  ולהנדסת חשמל.

הצהרת כוונות– למועמדים למדעי ההתנהגות והניהול ולארכיטקטורה.

מועמדותם  המגישים  פסיכולוגיה  לבוגרי  מתא"ם–  בחינת  תוצאות 
לפסיכולוגיה ארגונית ולפסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש.

תעריפים
רישום לשנה״ל תשפ״ג 2022-23: 474 ₪ הסכום כולל תשלום עבור 

טפסי הרישום )45 ₪( ודמי הרשמה בגובה 429 ₪ 

מועמד הנמנה עם אחת הקבוצות הבאות חייב רק במחצית הסכום:

א. סטודנט הלומד עדין בלימודי הסמכה בטכניון או בוגר תואר ראשון 
מאוחר  או   )2020-21( תשפ״א  בשנת  התעודה  את  שקבל  בטכניון 

יותר.

תואר  ולאותו  מסלול  לאותו  וחוזר  לימודיו  את  שהפסיק  סטודנט  ב. 
באמצעות מדור רישום וקבלה.

ג.  סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים הנרשם לתואר משני.

דמי שינוי עדיפות - למועמדים המבקשים לשנות את היחידה האקדמית 
אליה נרשמו – 219.5 ₪.

מסלול/יחידה  המשנה  מתקדמים  לתארים  הספר  בבית  פעיל  סטודנט 
אקדמית - פטור מדמי ההרשמה.  

דמי ההרשמה אינם מוחזרים!

 סטודנטים שעדיין לא סיימו לימודיהם
לתואר ראשון

התחלת  לפני  ראשון  לתואר  לימודיהם  לסיים  העומדים  סטודנטים 
לימודיהם בבית הספר לתארים מתקדמים רשאים להירשם גם אם טרם 
בהמצאת  תותנה  ללימודים  קבלתם  ההרשמה.  בעת  לימודיהם  סיימו 
אישור זכאות לתואר ותדפיס ציונים סופי עד 30.11 למתחילים בסמסטר 
חורף ועד 30.04 למתחילים בסמסטר אביב. על הסטודנט לסיים את כל 
החובות לתואר הראשון )כולל הגשת עבודות ופרויקט גמר( לפני התחלת 

הסמסטר.

המלגה  את  יקבלו  לימודיהם  סיימו  לא  שעדיין  למלגה  הזכאים 
רטרואקטיבית רק לאחר העברת אישור זכאות לתואר ותדפיס ציונים 
סופי למדור רישום וקבלה עד למועד שנקבע במכתב הקבלה )סטודנטים 

בוגרי לימודי הסמכה בטכניון אינם נדרשים להעביר את האישור(. 

סטודנטים שלא ימציאו את אישור זכאות לתואר ותדפיס ציונים סופי, 
תופסק השתלמותם החל מיום תחילת הלימודים, תוך חיוב שכר לימוד 

בהתאם לנהלים.

במקרים מיוחדים יש להפנות מכתב מנומק למדור רישום וקבלה.

לימודים במקביל לימודי הסמכה-תארים 
מתקדמים

סטודנט לתואר מתקדם לא יורשה ללמוד במקביל בלימודי הסמכה 
בטכניון למעט במקרים הבאים:

א. סטודנטים מצטיינים בלימודי הסמכה בטכניון, אשר ממוצע הציונים 
החובה,  מקצועות  את  והשלימו  ומעלה,   90 הוא  שלהם  המצטבר 
מתקדמים  לתארים  הספר  ובבית  הסמכה  בלימודי  ללמוד  יכולים 
בהתאם  הראשון,  התואר  לקראת  ללימודים  האחרון  בסמסטר 
להמלצת היחידה האקדמית. סטודנטים במסלולים ארבע או חמש 
שנתיים יכולים במקרים מיוחדים ללמוד במקביל בשני הסמסטרים 
על  האקדמית.  היחידה  להמלצת  בהתאם  ללימודיהם,  האחרונים 
המועמד לצרף לו"ז לסיום החובות בתואר הראשון לערכת הרישום. 

אישור  וקיבל  מחקרי  במסלול  שני  תואר  ללימודי  שהתקבל  סטודנט 
ללמוד במקביל )סמסטר אחד או שניים( בלימודי הסמכה בטכניון 
לשם סיום התואר הראשון, זכאי לקבל מלגת שכר לימוד לתקופת 
אוטומטי,  באופן  תוענק,  הלימוד  שכר  מלגת  במקביל.  הלימודים 
שהוא  ובתנאי  האקדמית  מהיחידה  מלגה  מקבל  שאינו  לסטודנט 
שכר  משלם  בתשלום  ומחויב  הסמכה  בלימודי  למקצועות  רשום 

לימוד בגינם.

הלימודים  בזמן  למלגה  וזכאים  במקביל  הלומדים  סטודנטים 
במקביל, נדרשים להעביר את אישור הזכאות לתואר והתדפיס הסופי 
במועד שנקבע במכתב הקבלה. אי עמידה בדרישה זו תוביל להפסקת 

לימודים.

ב. סטודנטים אשר למדו בלימודי הסמכה בטכניון תואר כפול, והתקבלו 
ללימודים לתארים מתקדמים על סמך אחד התארים, יוכלו להשלים 
במקביל את התואר הנוסף בלימודי הסמכה בטכניון, בהיקף של עד 
6 נקודות לימוד בסמסטר, באישור דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים.

ג. סטודנטים המשלימים תואר ראשון בהוראה במסגרת תכנית "מבטים" 
בפקולטה לחינוך למדע טכנולוגיה יעמדו בתנאים הבאים:

בנתיב מחקרי,  לפחות סמסטר אחד,  לומדים  למגיסטר:  סטודנטים 
בעלי ממוצע מצטבר 90 ומעלה, לאחר שאושר להם נושא מחקר וצברו 
לפחות 50% מנקודות המוסמכים. אין הגבלה על מספר המקצועות 

שילמדו בסמסטר, בתנאי שיש אישור מהמנחה.

סטודנטים לדוקטור: אחרי בחינת מועמדות, בשנה השנייה והשלישית 
להשתלמותם, יורשו ללמוד 2 מקצועות )4-6 נקודות( בסמסטר.

לתואר",  כ"לא  יסומנו  המקצועות  המקצועות:  ברישום  הטיפול 
וישמשו  מהתואר  יוחרגו  הלימודים  ובסיום  בממוצע,  יכללו  לא 

ל"מבטים".

ללמוד  יורשה  לא  מתקדם  לתואר  סטודנט  הנ"ל,  במקרים  למעט 
לתואר ראשון נוסף.

לימודים לתואר משני ללא תזה בבית הספר 
לתארים מתקדמים

רשאים לבקש ללמוד לתואר משני סטודנטים העומדים בתנאים הבאים:

מגיסטרים  בנתיב מחקרי, שלמדו לפחות סמסטר אחד, בעלי ממוצע  	
מצטבר 90 ומעלה, לאחר שאושר להם נושא מחקר

מנקודות  	  50% לפחות  וצברו  מועמדות  בחינת  שעברו  דוקטורנטים 
התואר.

תואר  גם  הראשי,  לתואר  בנוסף  ללמוד,  יוכלו   תאושר,  הבקשה  אם 
אינה  זו  )מגבלה  לסמסטר.  נקודות   6 עד  של  בהיקף  תזה  ללא  משני 
חלה על התכנית במנהל עסקים וההשלמה לתעודת הוראה בחינוך למדע 

וטכנולוגיה(. 

על הסטודנט להגיש בקשה לבית הספר לתארים מתקדמים באמצעות 
טופס בקשה ללימודים לתואר משני ולפעול על פי ההוראות המופיעות 

על גבי הטופס.

כתוצאה  תיפגע  לא  המחקר  התקדמות  כי  להתחייב  הסטודנט  על 

https://payment.web.technion.ac.il/graduate-registration/
mailto:musrishum@dp.technion.ac.il
http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/secondaryDegree.pdf
http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/secondaryDegree.pdf
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 מהלימודים לתואר משני, וכי לא תוגש בקשה להארכת משך השתלמות.

 עבור התואר המשני יש לשלם שכר לימוד בהתאם לנהלי שכר לימוד.

סטודנט לתואר מתקדם לא יורשה ללמוד לתואר ראשון נוסף.

התקשרות עם מנחה
במספר יחידות אקדמיות מותנית הקבלה ללימודים לתואר מגיסטר 
בפרק/באתר  לבדוק  מתבקשים  המועמדים  מנחה.  במציאת  מחקרי 
חלה  זו  דרישה  האם  להירשם  עומדים  הם  אליה  האקדמית  היחידה 
ניתן להירשם ללימודים במועדי הרישום גם ללא  עליהם. בכל מקרה, 
מנחה ולתאם הנחייה במועד מאוחר יותר. מי שנרשם ולא מצא מנחה 
יוכל להעביר מועמדותו ליחידה אקדמית אחרת ללא דרישה לתשלום 
דמי רישום בגין שינוי יחידה אקדמית. ביחידות אקדמיות מסוימות )נא 

לבדוק( מי שאינו מוצא מנחה מתקבל/מועבר לנתיב "ללא תזה".

כל המועמדים לתואר ד"ר נדרשים להתקשר עם מנחה לפני ההרשמה 
ללימודים.

ישנן מספר דרכים לחפש מנחה:

מתקדמים  	 בלימודים  וחוקרים  מחקר  תחומי  הקישור  באמצעות 
מתקבלת רשימת תחומי מחקר. בכל אחד מהם תיפתח רשימת חברי 

סגל, שטחי מחקר ואופן יצירת קשר עמם.

באמצעות לשונית תזות באתר: יש להקליד מילות מפתח )באנגלית(,  	
 מתקבלת רשימה של עבודות תזה, עם שמות המנחים.

יש ליצור קשר עם מנחים פוטנציאליים באמצעות דוא"ל.

באמצעות לשונית יחידות אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים,  	
מנחים ואתרי הפקולטות :

 מתקבלת טבלה עם רשימת הפקולטות. 
 לצד כל פקולטה ישנן עמודות המכילות תזות שנעשו בפקולטה. 

לחיצה על תזות, תביא לרשימת התזות )מגיסטר ודוקטור( שנעשו 
 בפקולטה.

יש ליצור קשר עם מנחים פוטנציאליים באמצעות דוא"ל.

רשימה  	 לבקש  מתקדמים,  לתארים  לימודים  מזכירות  באמצעות 
המועמד.  מתעניין  בו  המחקר  בתחום  העוסקים  מנחים   של 
יחידות  לשונית  תחת  מופיעות  המזכירויות  כל  של  הטלפון  מספרי 

אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים, מנחים ואתרי הפקולטות.

באמצעות הקישור "הצעות מחקר לחדשות לסטודנטים" 	

https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/reaserch_
/proposal

לימודים לתואר דוקטור לסטודנטים חיצוניים 
מועמדים חיצוניים )לא מלגאים( המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור 
מתקדמים  לתארים  הועדה  ע"י  המאושרת  תכנית  להגיש  נדרשים 
יקדיש לפחות  כי המועמד  יצוין  בפקולטה לה הם משויכים, בתוכנית 
שלושה ימים בשבוע למחקרו )בטכניון או מחוצה לו(. כל האמור לעיל 
בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור 

ממקום ההעסקה של המועמד.

מחקר גישוש
בוגרי תואר שני מהטכניון )או מוסד אחר באישור מיוחד של דיקן בית 
הספר( שסיימו בנתיב ללא תזה, המעוניינים להמשיך בלימודים לקראת 
יוכלו  אליו,  קרוב  בתחום  או  תחום  באותו  בטכניון,  דוקטור  התואר 
להגיש מועמדות ללימודים במסגרת "לא לתואר" לצורך השלמת מחקר 

גישוש בתנאים הבאים:

 מצטיינים בתואר השני. 	

ההישגים בתואר הראשון היו מאפשרים קבלה ללימודים לתואר שני  	  
התואר  לקראת  ללמוד  מעוניינים  שבה  האקדמית  ביחידה  מחקרי 

דוקטור.

לדוקטורט  	 המתוכנן  המחקר  בתחום  יהיה  הגישוש  מחקר  נושא   
והמנחה במחקר הגישוש ימשיך את ההנחיה גם לדוקטורט.

יידרשו  לתואר"  "לא  במסגרת  הגישוש  למחקר  שיתקבלו  סטודנטים 
לבצע מחקר מצומצם ולהגיש חיבור להוכחת היכולת המחקרית. המחקר 
ייבדק על ידי ועדה שתורכב מהמנחה ושני בוחנים נוספים שימונו על 
ידי הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית. המנחה והבוחנים 
יעריכו את היכולת המחקרית של הסטודנט ויעבירו, כל אחד מהם, חוות 
דעת האם להעביר את הסטודנטים ללימודים לקראת התואר דוקטור. 

חוות הדעת תצורפנה להמלצת הוועדה לקבלה ללימודי דוקטורט.

בתקופת  מלגות  לקבל  יוכלו  לא  לתואר"  "לא  במסגרת  סטודנטים 
שני  עד  יהיה  הגישוש  מחקר  השלמת  משך  זו.  במסגרת  לימודיהם 
סמסטרים. שכר הלימוד הוא 10% משכר לימוד סמסטריאלי. אין חובת 

לימוד מקצועות במסגרת זו.

סטודנטים מחו"ל )שאינם בעלי אזרחות ישראלית(: 

שני  )תואר  חמש-שנתיים  תארים  בוגרי  מועמדות  להגיש  יכולים 
מחקרי.  לא  שני  תואר  בוגרי  ו/או  וכד'(,  אמריקה  דרום  מאירופה, 
מועמדים אלה יצטרכו להעביר מכתבי המלצה. סטודנטים במסגרת 
זאת יוכלו לקבל מלגות בהתאם להמלצת היחידה האקדמית.  מלגות 
אלה תקוזזנה ממכסת המלגות במסגרת ההשתלמות לתואר דוקטור.  
תיאור תמציתי יוגש בתום 7 חודשים ממועד הקבלה לתואר דוקטור.

דוקטורט דו-מוסדי 

הטכניון מאפשר לבצע עבודת דוקטורט אחת בהנחיית מנחים מהטכניון 
ומאוניברסיטה אחרת בחו"ל, עמה נחתם הסכם למטרת "דוקטור כפול". 
בסיום ההשתלמות יקבל המשתלם תעודה מכל מוסד.  פרטים בנוהל 

"דוקטורט דו-מוסדי" באתר בית הספר לתארים מתקדמים: 

https//:graduate.technion.ac.il/potential_candidates/joint-phd/ 

בוגרי מכללות
יוכל להגיש מועמדות אך ורק בוגר מכללה אשר הוכרה על ידי המועצה 
בוגר  להעניק תואר אקדמי ראשון.  ידה  על  והוסמכה  גבוהה  להשכלה 
תיכוניים  ספר  בבתי  בהוראה  ראשון  אקדמי  תואר  המעניקה  מכללה 
יוכל להגיש מועמדות למחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בלבד. כל 

מועמד ייבדק על פי לימודיו הקודמים, היקפם והישגיו בהם. 

בוגרי אוניברסיטאות בחו״ל
בוגר אוניברסיטה מוכרת מחו"ל, אשר למד באוניברסיטת האם והגיע 
להישגים גבוהים, יכול להגיש מועמדות לבית הספר לתארים מתקדמים.

יוכל בדרך כלל  	 מועמד אשר סיים את לימודיו במסלול חמש שנתי 
להגיש מועמדות לתואר מגיסטר בלבד.

מגיסטר  	 תואר  וקיבל  שנתי  חמש  במסלול  תואר  סיים  אשר  מועמד 
להעביר  עליו  יהיה  דוקטור.  לתואר  מועמדות  להגיש  יוכל  מחקרי, 
המלצה מפורטת באנגלית ממנחה המחקר ו-3 מכתבי המלצה נוספים. 

.GRE בחלק מהיחידות האקדמיות קיימת דרישה לבחינת

כל המועמדים המבקשים ללמוד לתואר מגיסטר בפקולטות להנדסת  	
וננו-טכנולוגיה  ננו-מדעים  ,כימיה,  פיזיקה  מכונות,  הנדסת  חשמל, 
ורובוטיקה ומערכות אוטונומיות, ולמדו בחו"ל, יהיו חייבים לעמוד 
בבחינת ה-GRE. רק לאחר קבלת תוצאות המבחן ניתן יהיה להעביר 
יחידות  בנוסף,  הפקולטית.  בוועדה  לדיון  המועמדות  בקשת  את 

.GRE-אקדמיות אחרות יכולות לדרוש מכל מועמד לעמוד במבחן ה

מידע על בחינת ה- GRE ניתן למצוא באתרי האינטרנט: 	

http//:www.gre.org ,http://www.takethegre.com/register
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בוגרי אוניברסיטה מחו"ל ישפרו את סיכויי קבלתם אם יצרפו פירוט  	
מבקשים  אליה  האקדמית  ליחידה  הרלוונטיים  הלימוד  נושאי  של 

להתקבל.

המסמכים  	 של  מקור  להציג  מחו"ל  המועמדים  על  ההרשמה  בעת 
האקדמיים בצירוף תרגום רשמי מהמוסד בו למדו, או תרגום באישור 
ישירות  להגיע  אמורות  המלצות  לאנגלית.  או  לעברית  נוטריוני 

מהממליצים לפקולטה או למדור רישו ם וקבלה.  

בינלאומיים  לסטודנטים  הרכזת  עם  קשר  ליצור  נא  נוספים  לפרטים 
במדור רישום וקבלה, בבית הספר לתארים מתקדמים, טל' 04-8292693 

IntGrad@technion.ac.il :כתובת דוא"ל

דחייה, שינוי וביטול מועמדות ללימודים 

דחיית מועמדות 
דוא"ל  באמצעות  בקשה  יעביר  מועמדותו  את  לדחות  המבקש  מועמד 
למדור רישום וקבלה בבית הספר, מוקדם ככל האפשר. הבקשה תטופל 
מועמדות  דחיית  לבקש  ניתן  האקדמית.  היחידה  להמלצת  בהתאם 

לסמסטר אחד או לשניים. 

שינוי מועמדות 
אקדמית  ליחידה  ולהעבירה  מועמדותו  את  לשנות  המבקש  מועמד 
אחרת, מתבקש ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה בבית הספר. ניתן 

לשנות מועמדות פעם אחת בלבד.

ביטול מועמדות 
דוא"ל  באמצעות  בקשה  יעביר  מועמדותו  את  לבטל  המבקש  מועמד 

למדור רישום וקבלה בבית הספר מוקדם ככל האפשר.

דמי הרישום אינם מוחזרים.

חזרה ללימודים לסטודנט שהפסיק את לימודיו, או שלימודיו הופסקו

הופסקו  שלימודיו  סטודנט   – תקנות(  פרק  )ראה   23.08 לתקנה  בנוסף 
מסיבות אקדמיות, כמו אי-עמידה בבחינה בשפה, או רמה אקדמית לא-

מספקת, יהיה חייב להשלים את הדרישות שבעטיין הופסקו לימודיו, 
מחדש  לקבלה  תנאי  ללימודים.  מחדש  להירשם  יוכל  מכן  לאחר  ורק 
סטודנט  ישנו.   אם  לטכניון,  קודם  כספי  חוב  הסדרת  הוא  ללימודים 
הנרשם מחדש ללימודים ומבקש זיכוי על מקצועות שלמד, חייב לקחת 

בחשבון את חוק ההתיישנות )ראה תקנה 25.03(.

שכר לימוד
לפי  לימוד  שכר  ישלם  דוקטור  ולתואר  מגיסטר  לתואר  סטודנט  כל 
התנאים שהיו רשומים בפרסומי בית הספר, שהיו בתוקף בעת קבלתו.

שכר הלימוד לתואר מגיסטר נקבע בהתאם לדרישות הלימוד שנקבעו 
לסטודנט עם קבלתו לבית הספר לתארים מתקדמים. דרישות הלימוד 
בניכוי  מתקדמים,  לימודים  ונקודות  השלמה/קדם  נקודות  כוללות: 
לימודים  נקודות  ל-20  נחשבת  )התזה  הפחתה.  ונקודות  זיכוי  נקודות 

מתקדמים, עבודת גמר נחשבת ל-12 נקודות לימודים מתקדמים(.

שכר הלימוד נקבע עבור התואר כולו, כאשר 100% שכר לימוד משמעותם 
שכר לימוד עבור שנת לימודים במוסד אקדמי כפי שנקבע ע"י הרשויות 
המוסמכות. שכר הלימוד יהיה בדרך כלל 200%-300%, בהתאם לפירוט 

המופיע באתר: 

https://slimud.web.technion.ac.il/ידיעון-תואר-3-2/פרק-א-נוהלי-
שכר-לימוד/ 

סטודנט במסלול "לא לתואר" ישלם 50% משכר הלימוד השנתי עבור 

כל סמסטר לימודים. 

לאחר הקבלה ללימודים יקבל המשתלם מהיחידה לחשבונות סטודנטים, 
בצמוד למכתב הקבלה  בדוא"ל, הוראות וקישור להסדרת טפסי שכר 

לימוד.

ייש למלא את הטפסים כנדרש ולהחזירם ליחידה לחשבונות סטודנטים. 
הלימוד,  למקצועות  הרשמה  תתאפשר  הטפסים  החזרת  לאחר  רק 

התחלת הלימודים וקבלת מלגות.    

תנאי לקבלה ללימודים יהיה הסדרת חוב כספי קודם לטכניון.

פירוט בנושא שכר לימוד ראה:  

http://www.admin.technion.ac.il/slimud

חייב בשכר לימוד מלא כל סטודנט בבית הספר לתארים 
מתקדמים, למעט המקרים הבאים:

סטודנט שביקש חופשה/הפסקה מרצון או דחיית התחלת לימודים/  .
למועד  עד  אושרה  ובקשתו  הסמסטר,  לתחילת  עד  קבלה  ביטול 
- לא ישלם שכר לימוד לאותו סמסטר.  סטודנט שלימודיו  הנדרש 
הופסקו על ידי בית הספר במהלך הסמסטר ישלם שכר לימוד לאותו 

הסמסטר לפי הכללים בסעיף 2 להלן.

2.  סטודנט המבקש חופשה/הפסקה-מרצון/דחיית-התחלת-השתלמות/
יחויב    - לעיל   1 בסעיף  המפורטים  המועדים  לאחר  ביטול-קבלה 

בתשלום שכר לימוד לפי המפתח הבא:

)א( חיוב ב-25% שכר לימוד לאותו הסמסטר - אם הבקשה הוגשה   
עד 15 בנובמבר )15 באפריל לסמסטר ב'(.

)ב( חיוב בשכר לימוד מלא לכל הסמסטר - אם הבקשה הוגשה לאחר   
התאריכים לעיל.

מלגת שכר לימוד לסטודנט שקיבל אישור להתחיל 
בלימודי התואר השני לפני סיום לימודי התואר הראשון 

בלימודי הסמכה בטכניון 
להתחיל  אישור  וקבל  בטכניון  ראשון  תואר  לסיים  העומד  סטודנט 
בלימודי התואר השני במקביל, לפני סיום התואר הראשון, זכאי לקבל 
מלגת שכר לימוד לתקופת הלימודים במקביל, גם אם אינו מקבל מלגה 
מהיחידה האקדמית, בתנאי שהוא משלם שכר לימוד בלימודי הסמכה.

שכר לימוד לסטודנט הלומד לתואר שני נוסף
סטודנט הלומד לתואר שני/שלישי ומבקש )ומקבל אישור( ללמוד תואר 
הלימוד  מלוא שכר  הנוסף את  עבור התואר  ישלם  בטכניון,  נוסף  שני 

עבור אותו התואר, בהתאם לטבלת שכר הלימוד. 

אגרת שמירה
מכל  גובה  הטכניון  תשס"ד  משנת  החל  מלץ,  ועדת  להחלטת  בהתאם 
ושני אגרת שמירה. הסכום בשנת תשפ"ב הוא  סטודנט לתואר ראשון 
לפי מדד המחירים לצרכן.   כ-310 ₪ לשנה. הסכום מתעדכן כל שנה 
סטודנט  מהסטודנט.  הנגבה  הלימוד  לשכר  יחסי  בגובה  היא  האגרה 

המשלם שכר לימוד חלקי ישלם אגרה חלקית.

שכר לימוד - שלבי סיום
חשבונות  ממחלקת  אישור  הסטודנט  יבקש  החיבור,  הגשת  לפני 
סטודנטים על כך שאינו חייב שכר לימוד.  יש להיכנס לאתר בקישור 

להלן ולהזמין אישור סיום חובות.

בתום הטיפול במחלקת חשבונות סטודנטים, תישלח הודעה בדוא"ל על 
סגירת החשבון, שבה יצוין תאריך תוקף האישור. יש להמתין לקבלת 

ההודעה בדוא"ל לפני הגשת החיבור.

להלן הקישורית לאתר להזמנת הבדיקה:

http:/techmvs.technion.ac.il:100/cics/wmn/wtgtiulm

1. בנתיב מחקר/פרויקט/עבודת-גמר:

מי שמגיש את החיבור תוך חודש מתחילת הסמסטר*, ולא היה בחופשה 

https://slimud.web.technion.ac.il/ידיעון-תואר-2-3/פרק-א-נוהלי-שכר-לימוד/
https://slimud.web.technion.ac.il/ידיעון-תואר-2-3/פרק-א-נוהלי-שכר-לימוד/
https://slimud.web.technion.ac.il/ידיעון-תואר-2-3/פרק-א-נוהלי-שכר-לימוד/
https://slimud.web.technion.ac.il/ידיעון-תואר-2-3/פרק-א-נוהלי-שכר-לימוד/
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בסמסטר הקודם - יחשב כאילו סיים את חובות הלימודים בסמסטר 
הלימוד  שכר  את  שילם  כבר  אם  לימוד  בשכר  יידרש  ולא  הקודם, 

המינימלי הנדרש ממנו, לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו. 

בסמסטר  בחופשה  שהיה  או  זה,  מועד  לאחר  החיבור  את  שמגיש  מי 
הקודם - יהיה חייב בשכר לימוד לאותו סמסטר.  

ממנו  הנדרש  המינימלי  הלימוד  שכר  את  ששילם  שני  לתואר  סטודנט 
וסיים את כל חובות הקורסים, ישלם 5% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר, 
עד הגשת התזה.  סטודנט לתואר שני שלא סיים את חובות הקורסים 

ישלם 25% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר.

הנדרש  המינימלי  הלימוד  שכר  את  ששילם  דוקטור  לתואר  סטודנט 
ממנו וסיים את כל חובות הקורסים, ישלם 15% שכר לימוד שנתי, לכל 

סמסטר, עד הגשת החיבור.

סטודנטים מלגאים שקיבלו אישור להגיש את החיבור באיחור, מעבר 
לתקופת המלגה יחויבו בשכ"ל באופן יחסי לפי חודשי האיחור, כאשר 

איחור מעבר ל-3 חודשים יחייב שכר לימוד לכל הסמסטר.

* הערה: סטודנט שניצל את כל מכסת הסמסטרים שאושרה לו - חייב 
להשתלמותו  המאושר  האחרון  הסמסטר  סוף  עד  החיבור  את  להגיש 
)סוף פברואר לסמסטר חורף, סוף ספטמבר לסמסטר אביב(. לא תותר 
גלישה של חודש נוסף, למעט אם ביקש אישור מראש ובקשתו זו אושרה.  
אישור הארכת משך ההשתלמות אינו כולל פטור משכר לימוד, למעט 

אם צויין כך באופן מפורש.

2. בנתיב ללא-תזה:

כל  הספר  לבית  יגיעו  שבו  התאריך  לפי  יקבע  הלימודים  סיום  יום 
האישורים על סיום החובות של המשתלם. מי שמגיש את כל האישורים 
בחופשה  היה  ולא   - אביב(  לסמסטר  באפריל   03( בנובמבר   03 עד 
בסמסטר הקודם - יחשב כאילו סיים את הדרישות בסמסטר הקודם, 
הלימוד  שכר  את  שילם  כבר  אם  לימוד  שכר  בתשלום  יידרש  ולא 
)לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו(.  המינימלי הנדרש ממנו 
מי שמגיש את האישורים לאחר מועד זה, או שהיה בחופשה בסמסטר 
הקודם - יהיה חייב בשכר לימוד לאותו הסמסטר בגובה %5 שכר לימוד 

שנתי עבור כל סמסטר איחור.

שכר לימוד לסטודנט שנדרש להכניס תיקונים בחיבור

1. סטודנט אשר חיבורו אינו מתקבל כבסיס לבחינה:

מתקבל  אינו  החיבור  כי  ההחלטה  מיום  לימוד  שכר  בתשלום  יחויב 
כבסיס לבחינה, בגובה %5 שכר לימוד שנתי עבור כל סמסטר.

2. סטודנט הנדרש לתקן עבודתו לאחר הבחינה:

מיום  ימים  חודש  תוך  לנדרש  בהתאם  ובוצעו  קלים  התיקונים  אם 
הבחינה )החודשים אוגוסט-ספטמבר לא יילקחו בחשבון במניין זה( - 

לא יהיה חייב בשכר לימוד.

מיום  חודשיים  תוך  לנדרש  בהתאם  ובוצעו  מהותיים  התיקונים  אם 
 – זה(  במניים  יילקחו בחשבון  לא  אוגוסט-ספטמבר  )חודשים  הבחינה 

לא יהיה חייב בשכר לימוד.

מידע זה מופיע במכתב ההנחיות לסגירת התואר שנשלח בדוא"ל לאחר 
הבחינה.

לא  אוגוסט-ספטמבר  )חודשים  לעיל  כמצויין  חודש/חודשיים  לאחר 
יילקחו בחשבון במניין זה( יחויב הסטודנט בתשלום שכר לימוד בגובה 

%5 שכר לימוד שנתי.

מלגות
מידע כללי  

שיקולים  פי  על  מוענקות  מתקדמים  לתארים  בביה"ס  המלגות 
יחידה אקדמית  ידי כל  אקדמיים בלבד. הסף לקבלת מלגה נקבע על 
בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה 
נמוך מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל 
זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת 

המלגה. למידע נוסף ראה "נוהל הענקת המלגה".

מלגות מיועדות לסייע בכלכלתם של המלגאים בתקופת המלגה ואינן 
מיועדות לבעלי הכנסה, לרבות שכר שבתון או גמלה. משתלמים )כולל 
וביטוח  הלאומי   הביטוח  דמי  את  ולשלם  להירשם  נדרשים  מלגאים( 
כי  יודגש  הלאומי.  הביטוח  מול  ישירות  בעצמם,  הממלכתי  הבריאות 
הענקת המלגה שתוענק, ככל שתוענק, נועדה לאפשר הקדשת זמן למחקר 
ויצירת תנאים שיובילו לסיום הדרישות לתואר עד לתום תקופת המלגה.

 6-1 לקבל  יכול  סטודנט  חודשיות.  במנות  מוענקות  בטכניון  המלגות 
היחידה  ע"י  יקבע  המלגה  מנות  מספר  מסוים.  בחודש  מלגה  מנות 
האקדמית. שווי מנת המלגה נקבע בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו 

נמצא הסטודנט.

שווי מנת מלגה חודשית החל מחודש אפריל 2021

שווי מנת מלגה בש״ח סוג התואר והשלב המחקרי

1,001מגיסטר לפני נושא מחקר 

1,071 מגיסטר אחרי נושא מחקר 

1,275דוקטור לפני בחינת מועמדות 

1,385 דוקטור אחרי בחינת מועמדות 

*סכומי המלגות מתעדכנים מעת לעת

מלגת שכר לימוד למלגאים

למקבלי המלגה מוענקת מלגת שכר לימוד )פטור שכר לימוד(.

*שווי מלגת שכר הלימוד הוא יחסי למספר מנות המלגה:

שווי מלגת שכר לימוד )פטור שכר לימוד( מספר מנות המלגה

125% מנת מלגה

250% מנות מלגה

375% מנות מלגה

4100% מנות מלגה ומעלה

*פטור באותו יחס חל גם על אגרת השמירה

בהתאם  לימוד  בשכר  מחויבים  מלגה  מוענקת  לא  בה  תקופה  עבור 
לתקנות.

מידע נוסף
)פרט לחיילים בשירות חובה/משרתים  במסלול ללא תזה אין מלגות 

בשירות לאומי, הרשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד(.

בוגר תואר שני או שלישי בטכניון, שהיה מלגאי במשך לימודיו, אם בחר 
בזמן כלשהו לאחר מכן ללמוד לתואר נוסף בטכניון באותה רמה )כלומר 
לתואר שני נוסף או לתואר שלישי נוסף(, יוכל להיות מלגאי פעם נוספת 

בכפוף לתנאים הבאים:

הגשת המלצה מנומקת של היחידה האקדמית )בה הסטודנט מבקש . 1  
קבלת  לצורך  בביה"ס  מלגות  למדור  הנוסף(  התואר  לקראת  ללמוד 

אישורו של סגן דיקן ביה"ס לבקשה.

התואר הנוסף יעשה ביחידה אקדמית אחרת, בתחום אחר ועם מנחה . 2
אחר מאשר בלימודי התואר שהסטודנט סיים. המועמד יוכל להתקבל 

כמלגאי גם לפני שמצא מנחה, עפ"י מדיניות היחידה האקדמית.

ביה"ס לתארים מתקדמים שומר לעצמו את הזכות להגביל או להפסיק 

http://"נוהל הענקת המלגה".
http://"נוהל הענקת המלגה".
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את הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתו.

הטכניון מעודד את המשתלמים לתארים מתקדמים, בנוסף לחובותיהם 
כמשתלמים, לקחת חלק בהוראה של סטודנטים לתואר ראשון, בעיקר 
במסגרת של מתן תרגולים, מעבדות והנחיית פרויקטים. בגין העבודה 
בהוראה משולם שכר עבודה בהתאם להיקף ההוראה. כדי לא לעכב את 
לימודיו ואת מחקרו של המשתלם, היקף ההוראה מוגבל על ידי דיקן 
בית הספר לתארים מתקדמים בהתאם לכללי "שהיית מלגאים בטכניון 

ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה". 

אישורים למקבלי מלגה
לתארים  הספר  בית  דיקן  ע"י  מלגה  הענקת  תאושר  בו  מקרה  בכל 
מתקדמים ישלח מכתב לסטודנט. במכתב יפורטו החודשים בהם אושרה 

הענקת המלגה, היקף המנות החודשיות שאושרו ועוד. 

עבור כל חודש בו תשולם מלגה יופק תלוש מלגה. ניתן לצפות בתלוש 
המלגה במערכת "חילן נט".

מלגאים חדשים יקבלו את הסיסמא למערכת "חילן נט" בדוא"ל מיד 
לאחר תשלום המלגה הראשון.

נט"  "חילן  למערכת  בכניסה  בקשיים  נתקלים  אשר  וותיקים  מלגאים 
מתבקשים לפנות לאגף חשבות  בטל: 04-8293899.

לפירוט  בהתאם  לפנות  יש  המלגה  למקבלי  נוספים  אישורים  לקבלת 
שלהלן:

לקבלת אישורים שאינם כוללים את סכומי המלגות כגון: אישור שהות 
לתארים                                                                                      הספר  בית  למזכירות  לפנות  יש  ועוד,  התמ"ת  עבור  בטכניון 
mailto:levana@technion.ac.il :מתקדמים, לגב' בן-שבת לבנה בכתובת

לקבלת אישורים הכוללים את סכומי המלגות יש לפנות לאגף חשבות 
.mailto:michalk@technion.ac.il :לכתובת דוא"ל

נוהל הענקת המלגה  
1. המלצה למתן מלגה ניתנת ע"י היחידה האקדמית )כולל מספר המנות 
וסוג המלגה(. הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים תדון אך ורק 
בבקשות למלגה של מועמדים בעלי ציון ממוצע מצטבר לתואר של 80 
ומעלה, מהטכניון או ממוסד אקדמי מוכר, השקול ברמתו לטכניון.    

הענקת  על  ממליצה  האקדמית  ביחידה  מתקדמים  תארים  ועדת   .2
היחידה  לרשות  העומדת  המלגות  הקצבת  על  בהתבסס  המלגה 
ולנתוניו האקדמיים של המשתלם. האישור הסופי להענקת המלגה 

ניתן על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים. 

3. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי 
נמוך  יהיה  לא  מקרה  בשום  אך  לסמסטר,  מסמסטר  להשתנות 
מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל 
תקופת  כל  במשך  ממנו  לחרוג  לו  ואסור  המלגאי  של  לימודיו  זמן 

קבלת המלגה.

בו  מצב  יתכן  זאת  עם  יחד  בחיוב.  נענות  למלגה  הבקשות  כל  לא   .4
בקשה  להגיש  רשאי  והוא  האקדמיים  הישגיו  את  משפר  משתלם 
כלל, משתלם המקבל  בדרך  לקבלת מלגה לאחר מספר סמסטרים. 
לפחות  ובמחקר,  בלימודים  גבוהה  הישגים  רמת  על  ששומר  מלגה 
כמו זו שאפשרה את הענקת המלגה מלכתחילה - תחודש מלגתו עד 
תום מכסת המלגות העומדת לרשותו. מנגד, משתלם שאושרה עבורו 
מלגה והוא אינו עומד בדרישות האקדמיות / תפקודיות, תוקפא 
מלגתו עד למילוי הדרישות האקדמיות / תבוטל מלגתו, בכל רגע נתון 

במהלך הסמסטר, גם במקרים בהם אושרה המלגה לסמסטר כולו. 

או  לצמיתות  להפסיק  רשאי  מתקדמים  לתארים  הספר  בית  דיקן   .5
להקפיא לתקופה, ככל שימצא לנכון, את מתן המלגה, ללא הודעה 
מיוזמתו  את  לימוד( שמפסיק  )כולל מלגת שכר  למלגאי  מוקדמת, 
ירידה  עקב  הספר  בית  ידי  על  מופסקים  שלימודיו  או  לימודיו, 
משמעותית בהישגים או אי-עמידה בדרישות האקדמיות, או במקרה 

של חריגה מתנאי ההסכם לקבלת מלגה. 

תנאים לקבלת מלגה 
שיקולים  פי  על  מוענקות  מתקדמים  לתארים  בביה"ס  המלגות 
יחידה אקדמית  ידי כל  אקדמיים בלבד. הסף לקבלת מלגה נקבע על 
בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה 
נמוך מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל 
זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת 

המלגה. למידע נוסף ראה "נוהל הענקת המלגה".

שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה 
במקביל לקבלת מלגה

היקף השהות בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה 
הם בהתאם למספר מנות המלגה החודשיות, כמפורט להלן.  הדרישה 
לשהות בטכניון היא מתחילת החודש בו ניתנת המלגה, גם אם הסמסטר 

מתחיל בהמשך החודש.  

הסעיפים שלהלן )1-4( אינם באים לגרוע, כי אם להוסיף, על "תקנות 
מסוג  באשרה  המחזיקים  סטודנטים  על  האוסרות  לישראל",  הכניסה 
א/2 )תלמיד( לעבוד בישראל כמפורט בסעיף מספר 4.12 בהסכם לקבלת 

מלגה.

משתלם המקבל 4 מנות מלגה ומעלה חייב לשהות בטכניון 5 1.
ימים בשבוע. הוא אינו רשאי לעבוד בשכר בכל  עבודה אלא 
כ״סגל נלווה״ בלשכת הסגל האקדמי בטכניון  בהיקף של עד 

1,100 יחידות תעסוקה. 

משתלם המקבל 3 מנות מלגה חייב לשהות בטכניון 4 ימים 2.
בשבוע.  הוא רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי 

בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה  או בעבודה 
אחרת של יום עבודה אחד בשבוע, לכל היותר. 

משתלם המקבל 2 מנות מלגה חייב לשהות בטכניון 3 ימים 3.
בשבוע. הוא  רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי 

בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה  או בעבודה 
אחרת של שני ימי עבודה בשבוע, לכל היותר. 

משתלם המקבל מנת מלגה אחת חייב לשהות בטכניון יומיים 4.
בשבוע. הוא  רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי 

בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה או בעבודה 
אחרת של שלושה ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.

מובהר בזאת כי "עבודה אחרת" כוללת גם נטילת חלק ו/או שותפות ו/
או חברות ו/או כל פעילות אחרת במסגרת מיזמים ו/או חברות הזנק, 
בין אם בתמורה ו/או ללא תמורה כלל,  וההגבלות בדבר היקף שעות 
העבודה השבועיות בסעיפים 4-1, יחולו גם עליה. מלגאי העובד בעבודה 
אחרת נדרש להגיש גם אישור ממעסיקו/יו על היקף העסקתו, עם הגשת 

הבקשה לקבלת/להארכת מלגה ובכל תחילת שנה אקדמית.

הספר  בית  לדיקן  להגיש  מלגאי  רשאי  האקדמית,  היחידה  בהמלצת 
לתארים מתקדמים בקשה מפורטת לתעסוקה חריגה )באמצעות טופס 
ה"עבודה  פרטי  את  המסביר  מפורט  מכתב   / חריגה(  לעבודה  בקשה 
האחרת", מעבר לתקרה המפורטת בסעיפים 4-1, לצורך קבלת אישורו 

של הדיקן לקיום פעילות כאמור.

עבודה מסוג "תעסוקה משלימה":
בלשכת  תעסוקה  ביחידות  העסקתם  היקף  אשר  מלגאים  משתלמים 
הסגל האקדמי בטכניון אינו תואם את היקף יחידות התעסוקה המובטח 
בהסכם שנחתם בין ארגון סגל ההוראה בטכניון )אס"ה( לבין הטכניון 
"בקשה  טופס  באמצעות  משלימה"  ל"תעסוקה  בקשה  להגיש  רשאים 

לאישור תעסוקה משלימה'".

"תעסוקה משלימה" הינה עבודה בטכניון )שאיננה ביחידות תעסוקה(, 
שהיא לטובת הטכניון ואיננה קשורה למחקר בו עוסק המשתלם ושבגינו 
מהווה  אשר  לטכניון  מחוץ  ו/או  בטכניון  עבודה  וכן  מלגות  מוענקות 

תרומה לקהילה.

)עבודה  משלימה"  "תעסוקה  מסוג  אפשריות  עבודות  רשימת  להלן 
ושאיננה  לקהילה  תרומה  מהווה  אשר  לטכניון  מחוץ  ו/או  בטכניון 

ביחידות תעסוקה(:

http://"שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה"
http://"שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה"
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/awarding-procedure/
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/Tofesmilgot-agreement.pdf
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/Tofesmilgot-agreement.pdf
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עבודה באגודת הסטודנטים ו/או מוסד הטכניון.. 1

חונכות סטודנטים דרך היחידה לקידום הוראה/אגודת הסטודנטים.. 2

הוראה ביחידה ל"נוער שוחר מדע".. 3

עבודה ככתב מדעי במסגרת יחידת "דוברות הטכניון".. 4  

הוראה במוסדות אקדמיים אחרים ובבתי ספר )זמני הנסיעה למקומות . 5  
עבודה אלו יחשבו במניין שעות ההיעדרות המותרות למלגאים(. 

ע"י  תיבחנה  הנ"ל  הרשימה  מתוך  שאינן  משלימה  לתעסוקה  בקשות 
תעסוקה  להגדרת  בהתאם  פרטני  באופן  מתקדמים  לתארים  ביה"ס 
משלימה לעיל ותוך התחשבות באופי התעסוקה ובמצבו האקדמי של 

המשתלם.

שכר.  גובה  עפ"י  ולא  עבודה  שעות  עפ"י  תחושב  משלימה  תעסוקה 
לדוגמא, אם 001,1 יחידות תעסוקה שקולות במרבית המקרים לעבודה 
יחידות   003 של  בהיקף  שיתרגל  מלגאי  שבועיות,  שעות   8 של  בהיקף 
תעסוקה יוכל להגיש בקשה לתעסוקה משלימה בהיקף שלא יעלה על 

6 שעות שבועיות.

לטופס  המצורף  המידע  בדף  למצוא  ניתן  והסברים  בנושא  מלא  מידע 
הבקשה לתעסוקה משלימה ובאתר ארגון סגל ההוראה.

עבודה בתקופת הארכת משך קבלת המלגה:
כל  יחולו   A-6 המלגה מסוג O-6 או  קבלת  משך  הארכת  בתקופת 

הוראות סעיפים 1-4 הנ"ל.

B-6, חל איסור  בתקופת הארכה חריגה של משך קבלת המלגה מסוג 
מוחלט על עבודה כלשהי, בטכניון או מחוצה לו, לרבות עבודה כמורה 
נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון, אלא אם התקבל אישור חריג לכך 

מדיקן בית הספר לתארים מתקדמים.

צבירת נקודות לימוד

מגיסטר
משתלם המקבל 3 מנות מלגה ומעלה

משתלם לתואר מגיסטר המקבל 3 מנות מלגה ומעלה חייב לצבור 

הראשונים  הסמסטרים   2 תוך  הנדרשות  מהנקודות   75% לפחות 
להשתלמותו, אם משך ההשתלמות המרבי* המוקצב לו הוא 8 סמסטרים.

חייב  סמסטרים,  מ-8  גדול  המוקצב  המרבי*  ההשתלמות  משך  כאשר 
המשתלם לצבור לפחות 50% מהנקודות תוך שני הסמסטרים הראשונים 

להשתלמותו. 

נקודות בסמסטר   8 לפחות  ללמוד  על המשתלם  הנ"ל  בשני המקרים 
הראשון ולפחות 12 נקודות בשנה הראשונה. 

משתלם המקבל 1-2 מנות מלגה

לפחות  לצבור  חייב  מלגה,  מנות   2-1 מגיסטר המקבל  לתואר  משתלם 
%57 מהנקודות הנדרשות תוך 3 הסמסטרים הראשונים להשתלמותו, 

אם משך ההשתלמות המרבי* המוקצב לו הוא 8 סמסטרים. 

חייב  סמסטרים,  מ-8  גדול  המוקצב  המרבי*  ההשתלמות  משך  כאשר 
המשתלם לצבור לפחות %05 מהנקודות הנדרשות תוך 3 הסמסטרים 

הראשונים להשתלמותו.

נקודות בסמסטר   6 לפחות  ללמוד  על המשתלם  הנ"ל  בשני המקרים 
הראשון ולפחות 01 נקודות בשנה הראשונה.  

קבלת  	 ממשך   שונה  המרבי  ההשתלמות  משך  לטעות:  לא  נא 
המלגה.

דוקטור
דוקטור במסלול הרגיל, המקבל מלגה, חייב להתחיל  משתלם לתואר 
בבחינת  העמידה  ממועד  יאוחר  לא  הנדרשות  הנקודות  בצבירת 

המועמדות.

בצבירת  להתחיל  חייב  המיוחד,  במסלול  דוקטור  לתואר  משתלם 

הנקודות הנדרשות בהתאם לתקנות ביה"ס ולמפורט במסלולי הלימוד 
והדרישות הלימודיות לתואר דוקטור.

מועד אחרון לקבלת אישור לנושא מחקר 

משתלם לתואר מגיסטר המבקש לקבל מלגה/המקבל מלגה חייב לקבל 
אישור לנושא מחקר מביה"ס )לאחר שהנושא אושר ביחידה האקדמית(, 
בשלב מוקדם של השתלמותו.  המועד לקבלת האישור לנושא המחקר 
חורגת  לא  שזו  ובתנאי   האקדמית,  היחידה  לדרישת  בהתאם  ייקבע 
מהמפורט במקרה של היעדר דרישה שלהלן. בהיעדר דרישה מהיחידה 

האקדמית, תוך 2 סמסטרים. 

התנאים המלאים לקבלת מלגה מפורסמים ב"הסכם לקבלת מלגה". 
ההסכם מפורסם באתר ביה"ס בסעיף "טפסים", "מלגות".

משך קבלת המלגה

כללי 
המלגות בטכניון מוענקות בצורה של מנות חודשיות. 	

סטודנט יכול לקבל 6-1 מנות מלגה בחודש מסוים. 	

מספר מנות המלגה יקבע ע״י היחידה האקדמית.  	

)מסך חודשי המלגה  	 יספר כחודש מלא  בו מוענקת מלגה  כל חודש 
האפשריים בהתאם לתואר הנלמד(, ללא קשר למספר מנות המלגה 

המוענקות באותו חודש.

מלגאי שקבל אישור להארכת מלגה, נדרש להגיש את החיבור בתום  	
תקופת ההארכה.

לעבודה  	 ההרשאה  ותנאי  בטכניון  מלגאים  שהיית  על  נוסף  מידע 
באתר  קיים  המלגה.  קבלת  משך  ולהארכת  מלגה  לקבלת  במקביל 

ביה״ס לתארים מתקדמים. 

משך קבלת המלגה 

משך קבלת המלגה למשתלם לתואר מגיסטר הוא עד 24 א. 
חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.

משך קבלת המלגה למשתלם לתואר דוקטור במסלול הרגיל ב. 
הוא עד *42 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.

משך קבלת המלגה למשתלם לתואר דוקטור במסלול הישיר ג. 
)החודשים נספרים מתחילת ההשתלמות למגיסטר( ובמסלול 

המיוחד הוא עד *60 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב 
להשתלמותו

מלגה  חודשי   48 עד  ורפואה:  ביולוגיה  כימיה,  פיסיקה,  *בפקולטות 
לדוקטור במסלול הרגיל ועד 66 חודשי מלגה לדוקטור במסלול הישיר 

ובמסלול המיוחד.

הארכת משך קבלת המלגה
הוועדה  של  לשיקולה  בהתאם  תינתן  המלגה  קבלת  משך  הארכת 

היחידתית לתארים מתקדמים.

	 .)A-6( מגיסטר – הארכה של עד 6 חודשים  

דוקטור במסלול הרגיל, במסלול הישיר ובמסלול המיוחד –  	  
הארכה של עד ** 12 חודשים, בשתי פעימות של עד 6 חודשים כל 

.)O, 6-A-6( אחת

 6 של  ההארכה  ורפואה:  ביולוגיה  כימיה,  פיסיקה,  **בפקולטות 
הנומינאלית  הלימודים  בתקופת  נכללת   )6-O( הראשונים החודשים 

ואינה דורשת את אישורה של הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.

טופס בקשה להארכת משך קבלת המלגה

ההערה: במקרים מאד חריגים ומיוחדים תישקל, ע"י הוועדה היחידתית 
ודיקן ביה"ס, הארכה חריגה נוספת של עד 6 חודשים )B-6(, לכל היותר, 
מעבר לכל המכסות הנ"ל, עבור התואר מגיסטר, דוקטור במסלול הרגיל, 

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and_housing/Scholarships/Duration_of_the_Fellowship.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and_housing/Scholarships/Duration_of_the_Fellowship.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and_housing/Scholarships/Duration_of_the_Fellowship.asp
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/conditions-for-scholarship/
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/conditions-for-scholarship/
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/גרסה-חדשה_בקשה-להארכת-משך-קבלת-המלגה.doc
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/גרסה-חדשה_בקשה-להארכת-משך-קבלת-המלגה.doc
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במסלול הישיר ובמסלול המיוחד.

מובהר כי בתקופת הארכה חריגה מסוג B-6 אין מניעה, באישור דיקן 
ביה"ס לתארים מתקדמים, להקטין את מספר מנות המלגה למלגאי.

טופס בקשה להארכה חריגה של משך המלגה

משך קבלת המלגה למשתלם במעמד משלים 

משך קבלת המלגה למשתלם במעמד משלים מוגבל ל-21 חודשים לכל 
המוענקים  המלגה  חודשי  מספר  הארכה.  אפשרות  שום  ללא  היותר, 
חודשי  מסה"כ  חלק  הם  משלים,  במעמד  סטודנט  הנך  בה  בתקופה 

המלגה האפשריים בתואר. 

מלגות שכר לימוד 
קיימים מספר סוגים של מלגות שכר לימוד )פטור שכ"ל( כמפורט להלן:

1. מלגאים

למקבלי המלגה מוענקת גם מלגת שכר לימוד. שווי מלגת שכר הלימוד 
הוא יחסי למספר מנות המלגה. למידע נוסף ראה "מידע כללי".

 2. חיילים המשרתים בשירות חובה/למשרתים בשירות לאומי
)המלגה מיועדת רק למשתלמים בקמפוס הטכניון בחיפה(

לחיילים  לימוד  שכר  מלגת  מעניק  לתארים מתקדמים  הספר  בית 
העומדים  לאומי  בשירות  חובה/למשרתים  בשירות  המשרתים 
בדרישות האקדמיות לקבלת מלגה. המלגה מיועדת רק למשתלמים 
בקמפוס הטכניון בחיפה. המלגה ניתנת רק בתקופת שירות החובה/
ניתן לקבל את המלגה בין החודשים אוקטובר- השירות הלאומי. 

יולי. בחודשים אוגוסט-ספטמבר אין חיוב בשכר לימוד.

בקשה לקבלת מלגה ניתן להגיש למזכירות היחידה האקדמית )לציין 
בשירות  חיילים  המתאים:  מהגורם  אישור  ולצרף  לימוד"(,  "שכר 
- אישור על שירות סדיר מאגף כח-אדם בצה"ל; למשרתים  חובה 
 .3 להתנדבות/טופס  לימודים מהאגודה  אישור   - הלאומי  בשירות 
את הבקשה למלגת שכר לימוד לחיילים בשירות חובה/למשרתים 

בשירות לאומי יש לחדש בתחילת כל שנה אקדמית. 

3. סטודנט שהתקבל ל"לימודים במקביל" בטכניון

סטודנט שהתקבל ללימודי תואר שני במסלול מחקרי וקיבל אישור 
ללמוד במקביל )סמסטר אחד או שניים( בלימודי הסמכה בטכניון 
לשם סיום התואר הראשון, זכאי לקבל מלגת שכר לימוד לתקופת 
אוטומטי,  באופן  תוענק,  הלימוד  שכר  מלגת  במקביל.  הלימודים 
שהוא  ובתנאי  האקדמית  מהיחידה  מלגה  מקבל  שאינו  לסטודנט 

רשום למקצועות בלימודי הסמכה ומחויב בשכר לימוד בגינם. 

מלגה לסטודנט שהתקבל ללימודים לתארים 
מתקדמים, על תנאי סיום תואר ראשון 

אישור ותשלום בפועל של המלגה מותנים בהמצאת אישור הזכאות  א. 
לתואר ותדפיס ציונים סופי ומאושר. התשלום יבוצע רטרואקטיבית 
רק אם מסמכים אלה יועברו למדור רישום וקבלה עד למועד שנקבע 
אינם  בטכניון  הסמכה  לימודי  בוגרי  )סטודנטים  הקבלה  במכתב 
תינתן  בהם  מיוחדים  במקרים  המסמכים(.  את  להעביר  נדרשים 
של  רטרואקטיבי  תשלום   – הראשון  התואר  סיום  למועד  הארכה 

המלגה אינו מובטח אלא יוחלט "כל מקרה לגופו".

הסמכה  )בלימודי  במקביל  ראשון/שני  לתארים  הלומד  סטודנט  ב. 
במהלך  למלגה  וזכאי  מתקדמים(  לתארים  הספר  ובבית  בטכניון 
הלימודים במקביל, נדרש להעביר את אישור הזכאות לתואר הראשון 
ואת תדפיס הציונים הסופי והמאושר, במועד שנקבע במכתב הקבלה.  

אם לא יעמוד בדרישה זו תופסק השתלמותו. 

מלגות נוספות למלגאים

מלגות הצטיינות
ובמסלול  מגיסטר  לתואר  )לסטודנטים  דיקן   עידוד  מצוינים  מלגת 
 90 בממוצע  הטכניון  לבוגרי  הצטיינות  מלגת   - לדוקטורט(  המיוחד 
ומעלה במהלך  מנות  ומעלה, המיועדים לקבל מלגה בהיקף של שלוש 
בתום  פעמי,  חד  באופן  לזכאים  תוענק  המצוינים  מלגת  השתלמותם. 
הסמסטר הראשון או השני )למלגאים שהתקבלו ל"לימודים במקביל" 
לכל  נוספת  חודשית  מנה  של  בצורה  ובדיעבד,  להשתלמות,  בטכניון( 
חודש בסמסטר )סה"כ תוספת של 5 מנות מלגה(. אין צורך להגיש בקשה 

למלגה זו, איתור הזכאים מתבצע באופן אוטומטי.

"מלגת מצוינים על חשבון היחידה האקדמית" - סטודנטים מצטיינים 
במיוחד במהלך הלימודים, יכולים לקבל מנה נוספת עבור הצטיינותם 

בהתאם לשיקולי ועדת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית. 

מלגות תפר
ברצף  לימודיו  את  ממשיך  אשר  בטכניון  שני  לתואר  מלגאי  משתלם 
האקדמית.  היחידה  בהמלצת  "תפר"  מלגת  לקבל  יכול  שלישי  לתואר 
וניתן  מלגת ה"תפר" היא על חשבון מכסת חודשי המלגה לתואר ד"ר 
זכאים  השני.  התואר  סיום  לצורך  חודשים   3 עד  של  לתקופה  לקבלה 
לבית  הגמר  חיבור  הגישו את  מלגאים אשר  "תפר" משתלמים  למלגת 
הספר והתקבלו קבלה עקרונית ללימודי דוקטורט. בחודשים בהם תוענק 
מלגת "תפר" היא תשולם בשווי של "מגיסטר אחרי נושא מחקר". לאחר 
הקבלה המלאה ללימודי דוקטורט, ישולמו הפרשים בגין החודשים בהם 
שולמה מלגת "תפר" - הפרשים משווי של "מגיסטר אחרי נושא מחקר" 

לשווי של "ד"ר לפני בחינת מועמדות". 

מלגות בגין הורות
הורות והתאמות מלגה למחקר

לידה,  הריון,  פוריות,  טיפולי  עקב  למחקר  מלגה  להתאמות  הזכאות 
אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, עבור אירוע מזכה שהתרחש 
ידי רכזת ההתאמות בלימודי  החל מסמסטר חורף תשע"ג, נקבעת על 
במדור  הנושא  מטופל  למחקר  מלגה  זכאות  שנקבעה  לאחר  הסמכה. 

מלגות של בית הספר לתארים מתקדמים. 

באתר לימודי הסמכה מפורסם נוהל ההתאמות המלא כולל אופן הגשת 
הבקשה להתאמות. 

את הבקשה להתאמות ניתן להגיש באמצעות טופס "בקשה להתאמות 
או  למשמורת  ילד  קבלת  או  אימוץ  לידה,  הריון,  פוריות,  טיפולי  עקב 

אומנה".

הארכת החופשה לאחר לידה
 14 עד  של  לתקופה  לידה,  לאחר  החופשה  להארכת  )מכתב(  בקשה 
ישירות  להגיש  יש  מלגה,  קבלת  ללא  היותר,  לכל  נוספים  שבועות 
למזכירת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית. את הבקשה יש להגיש, 

לכל המאוחר, כחודש לפני תום תקופת החופשה שלאחר הלידה.

החזרה  תאריך  ואת  הנוספת  החופשה  תאריכי  את  לציין  יש  בבקשה 
במדור  לטיפול  תועבר  הבקשה  מלאה(.  אקדמית  )לפעילות  ללימודים 
מלגות לאחר שתאושר על-ידי המנחה ומרכז הוועדה לתארים מתקדמים 
ביחידה האקדמית. בתקופת החופשה הנוספת, ללא מלגה, תיעצר ספירת 
חודשי המלגה. בגין תקופה זו תוענק "מלגת )פטור( שכר לימוד" אשר 
איננה נספרת כ"חודשי מלגה". מועד הגשת חיבור הגמר לביה"ס יעודכן 

גם הוא בהתאם לתקופת הארכת החופשה לאחר הלידה, ללא מלגה.

תארים  רכזת  את  בכתב  לידע  יש  הנוספת  החופשה  תקופת  בתום 
מתקדמים ביחידה האקדמית על החזרה ללימודים )לפעילות אקדמית 

מלאה( לצורך חידוש הענקת המלגה.

 

הגשת בקשה לקבלת מלגה
ססטודנט המבקש מלגה יגיש את טופס הבקשה לקבלת מלגה למזכירות 
המפורטים  למועדים  בהתאם  האקדמית,  ביחידה  מתקדמים  תארים 
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בסעיף "מועדים להגשת בקשה לקבלת מלגה". 

מועדים להגשת בקשה לקבלת מלגה
מועמדים חדשים ומלגאים המבקשים את המשך קבלת המלגה, יגישו 
האקדמית.  היחידה  למדיניות  בהתאם  מלגה  לקבלת  הבקשה   את 

בהיעדר מדיניות, יש להגיש את הבקשה בהתאם למועדים שלהלן:

סמסטר קיץסמסטר אביב סמסטר חורף 

מועמדים 
חדשים 

עד 30 באפריל

 )של השנה 
הקודמת( 

עד 30 
בנובמבר 

עד 31 במאי 

מלגאים 
המבקשים 
את המשך 

קבלת המלגה

עד 31 במאי 

)של השנה 
הקודמת( 

עד 31 במאיעד 31 בדצמבר 

בקשה שלא תוגש במועד לא תטופל!

היעדרות מלגאים מהטכניון
האקדמית   הלימודים  שנת  חודשי  כל  במשך  מלגה  המקבל  משתלם 
זכות  )ללא  בשנה  אחד  חודש  בת  לחופשה  זכאי  )אוקטובר-ספטמבר( 
במהלך  יילקחו  היותר,  לכל  זה,  חודש  מתוך  שבועיים  כאשר  צבירה(, 

החודשים אוגוסט-ספטמבר.

חופשה/היעדרות של מלגאים מהטכניון, בארץ ובחו"ל, מחייבת קבלת 
אישור מראש ממספר גורמים בהתאם לאופי ההיעדרות, כמפורט להלן:

א.  כל נסיעה לחו"ל לצרכי מחקר מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, 
לתארים  הוועדה  ממרכז  )למתרגלים(,  הסמכה  לימודי  ממרכז 
מתקדמים.  לתארים  ביה"ס  ומדיקן  האקדמית  ביחידה  מתקדמים 
באחריות המלגאים לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, על חשבונם, בכל 

נסיעה לחו"ל ולמשך כל תקופת השהייה בחו"ל.

ב. כל חופשה/היעדרות מהטכניון של פחות משבועיים )41 יום( מחייבת 
)למתרגלים(  לימודי הסמכה  קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז 

וממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית.

כל חופשה/היעדרות מהטכניון של שבועיים )41 יום( ומעלה מחייבת  ג.  
קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה )למתרגלים(, 
ומדיקן  האקדמית  ביחידה  מתקדמים  לתארים  הוועדה  ממרכז 

ביה"ס לתארים מתקדמים. 

לצרף  יש  מחקר  לצרכי  ימים  חודש  מעל  היעדרות  לאישור  לבקשה 
מכתב. המכתב יכלול התייחסות לנושאים הבאים: חשיבות ההיעדרות, 
הקשר בין ההיעדרות למחקר )במידה ויש(, המלצה לגבי המלגות - האם 
בבקשה  ההיעדרות.  במהלך  המלגות  הענקת  את  להפסיק/להמשיך 
להמשך הענקת המלגות יש להתייחס לנושאים הבאים: האם יתקבל/

לא יתקבל שכר ו/או מימון כלשהו ו/או השתתפות בהוצאות )ממקור 
את  לפרט  )יש  ההיעדרות  בתקופת  טכניוני(  שאינו  טכניוני/ממקור 
גובה המימון/ההשתתפות בהוצאות(. במקרה בו מתקבל שכר/מימון/

השכר/מימון/השתתפות  גובה  את  לפרט  יש  בהוצאות,  השתתפות 
תארים  דיקן  וסגן  המנחה  )חתימת(  אישור  את  לקבל  יש  בהוצאות. 
הבקשה  טופס  גבי  על  לאישורם  בנוסף  למכתב  היחידתי  מתקדמים 

להיעדרות. 

"בקשה  טופס  להגיש באמצעות  יש  להיעדרות מהטכניון,  את הבקשה 
לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים". 

הפרת תנאי המלגה – החזר מלגות ושכר לימוד
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים רשאי להפסיק לצמיתות או להקפיא 
מוקדמת,  הודעה  ללא  המלגה,  מתן  את  לנכון,  שימצא  ככל  לתקופה, 
ממלגאי שהפסיק את לימודיו, או שלימודיו הופסקו, או שחרג מתנאי 
לרבות,  מתקדמים  לתארים  ביה"ס  מתנאי  או  מלגה,  לקבלת  ההסכם 

אך לא רק, ממלגאי שמסר, לצורך קבלת מלגה, פרטים לא נכונים ו/או 
שהפרטים שמסר השתנו, וכן גם, אך לא רק ממלגאי שהוגש נגדו כתב 
אישום משמעתי/קובלנה או כל הליך אחר בעל אופי משמעתי לפי כל 

תקנון החל בטכניון.

בנוסף לאמור בכל תקנון משמעת החל בטכניון, ערכאת משמעת תהיה 
מוסמכת, בנוסף לכל סמכות אחרת שהוענקה לה, להורות למלגאי כי 
בחלקם,  או  במלואם  שקיבל,  לימוד  ושכר  מלגה  כספי  לטכניון  ישיב 
ואף בצירוף הפרשי הצמדה ממועד קבלתם, אם הורשע בביצוע עבירת 

משמעת.

מענקי נסיעה למלגאים המשתתפים בכנסים 
בחו"ל 

בכנסים  המחקר  תלמידי  בהשתתפות  רבה  חשיבות  רואה  הטכניון 
במימון  תומך  הספר  בית  זאת  פעילות  לעודד  בכדי  בחו"ל.  מדעיים 
הנסיעות לחו"ל באמצעות מענקי נסיעה, הניתנים בשלב זה למלגאים 
המצטיינים  ביה"ס  למלגאי  לאפשר  היא  הנסיעה  מענק  מטרת  בלבד. 
בין  מדעיים  בכנסים  פוסטר(  או  מאמר  )הצגת  פעיל  באופן  להשתתף 

לאומיים. 

מענק הנסיעה ניתן על סמך הצטיינות המלגאי המתבטאת בפרסומים 
מדעיים, ציוני הקורסים ומכתבי המלצה.

למידע נוסף ראה אתר ביה"ס בסעיף "מענקי נסיעה למלגאים המציגים 
בכנסים בחו"ל".

לנסיעות  ומענקים  היעדרות מלגאים מהטכניון  מלגות,  בנושא  טפסים 
לכנסים בחו"ל נמצאים באתר בית הספר לתארים מתקדמים בכתובת:

https//:graduate.technion.ac.il/forms/  

בירורים בנושא מלגאות:

Gradscholarships@technion.ac.il

טלפון: 04-8293098

הלוואות
ההלוואות מיועדות רק למשתלמים בקמפוס הטכניון בחיפה.

פרטים באתר קרן מלווה בקישור להלן:

https://slimud.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7
%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-

/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94

בקשות לשינוי פעילות
ביטול קבלה

סטודנט המבקש מסיבה כל שהיא שלא להתחיל את לימודיו, יפנה את 
הודעתו בדוא"ל, למדור רישום וקבלה בבית הספר לתארים מתקדמים 
)לא לפקולטה(, לא יאוחר מתחילת הסמסטר שאליו התקבל באמצעות 
סטודנט  "טפסים".  תחת  ביה"ס  באתר  הנמצא  קבלה"  "ביטול  טופס 
שהודעתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בתשלום שכר לימוד )ראה  פרק 

שכר לימוד(.

דחייה בהתחלת השתלמות
סטודנט המבקש לדחות את תחילת לימודיו יעביר ליחידה האקדמית 
בהתחלת  לדחייה  "בקשה  טופס  באמצעות  בקשה  התקבל   אליה 
ממועד  יאוחר  לא  "טפסים",  תחת  ביה"ס  באתר  הנמצא  הלימודים" 

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/2016/09/Tofesmilgot.doc
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/2016/09/Tofesmilgot.doc
http:// "בקשה לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים".  
http:// "בקשה לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים".  
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/scholarship-for-students-in-conferences-abrosd
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/scholarship-for-students-in-conferences-abrosd
https://graduate.technion.ac.il/forms/
mailto:Gradscholarships@technion.ac.il
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הספר  בית  לדיקן  ההמלצה  את  תעביר  היחידה  הסמסטר.  תחילת 
או  אחד  לסמסטר  לימודים  דחיית  לבקש  ניתן  מתקדמים.  לתארים 
מנת שתאושר בקשת  על  הלימוד  להסדיר את טפסי שכר  יש  לשניים. 
הדחייה. סטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד תחילת הלימודים יחויב 

בתשלום שכר לימוד )ראה  פרק שכר לימוד(.

שינוי מסלול לימודים/מעבר פקולטה
סטודנט המבקש לשנות את מסלול הלימודים, בין אם במהלך לימודיו 
רישום  במדור  פקולטה  למעבר  בקשה  יגיש  התקבל,  רק  אם  ובין 
להגיש  יש  הבקשה  את  מתקדמים.  לתארים  הספר  בבית  וקבלה 
באמצעות הטופס "בקשה למעבר מסלול לימודים/פקולטה" הנמצא 

באתר בית הספר תחת "טפסים": 

הנחיות לשינוי מסלול לימודים/מעבר פקולטה: 

במהלך  היותר  לכל  אחת  פעם  אפשרי  מסלול/פקולטה  מעבר   .1
הלימודים לתואר.

2. יש להגיש את הבקשה במועדי הרישום הקבועים ובכל מקרה עד חודש 
לפני התחלת הסמסטר - לא ניתן לבצע מעבר במהלך הסמסטר.

סטודנט  להיות  ימשיך  מסלול/פקולטה  לעבור  המבקש  סטודנט   .3
ביחידה האקדמית אליה הוא משתייך עד לקבלת התשובה מהיחידה 
לעבור. עם קבלת התשובה החיובית  האקדמית אליה הוא מעוניין 
למסלול/ יתקבל  והסטודנט  הקודמת  ביחידה  הלימודים  יופסקו 

פקולטה אליהם ביקש לעבור. 

משך  מחודשת.  לימודים  התחלת  משמעותו  מסלול/פקולטה  מעבר   .4
ההשתלמות ושכר הלימוד ייקבעו מחדש בהתאם לדרישות הלימוד 

)ראה פרק שכר לימוד(.

ייחשבו  עוזב  5. המלגות שהוענקו ביחידה האקדמית אותה הסטודנט 
במניין המלגות המוענקות לתואר.

חופשת לימודים

חופשה אקדמית היא לסמסטר מלא.
ומרכז  המנחה  ידי  על  מאושרת  לחופשה,  מנומקת  בקשה  להגיש  יש 
סטודנט  הסמסטר.  בתחילת  מתקדמים,  לתארים  היחידתית  הוועדה 
אשר בקשתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בתשלום שכר לימוד כמפורט 

בלוח מועדים חשובים: 

רשאי לקבל חופשה:
סטודנט במצב אקדמי תקין )ממוצע ציונים לפחות 75, עמידה בדרישה 
לאנגלית מורחבת/אנגלית מדעית( רשאי לקבל במהלך התואר עד שני 

סמסטרים של חופשה. 

אינו רשאי לקבל חופשה: 
סטודנט במעמד "משלים" אשר טרם עבר למעמד "מן המניין". 	

סטודנט אשר משך השתלמותו המקורי הסתיים.  	

סטודנט הנמצא בהארכת השתלמות. 	

דוקטורנט לפני בחינת המועמדות.  	

כל סטודנט המקבל מלגה למעט מקרים מקרים 	

את  	 הגיש  ולא  בתואר  המלגות  מכסת  מלוא  את  שקבל  מלגאי  כל 
החיבור לבית הספר. 

הפסקת לימודים
סטודנט בנתיב "ללא תזה", ובנתיב מחקרי לפני אישור נושא מחקר,  	

המבקש להפסיק את השתלמותו יעביר הודעתו לבית הספר לתארים 
מתקדמים בדוא"ל לראש מדור לומדים.

בחינת  	 מחקר/מעבר  נושא  אישור  לאחר  מחקרי,  בנתיב  סטודנט   

מועמדות, המבקש להפסיק את השתלמותו יעביר הודעתו באמצעות 
הוועדה  ומרכז  המנחה  לאישור  לומד,  הוא  בה  האקדמית  היחידה 

לתארים מתקדמים ביחידתו.

מתחילת  	 יום   14 תוך  להעביר  יש  האקדמית  ליחידה  ההודעה  את   
הסמסטר.

סטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בשכר לימוד כמפורט בלוח 
מועדים חשובים.

מקצועות לימוד
רישום למקצועות

 כל סטודנט נדרש להירשם למקצועות שהוא מתכוון ללמוד באותו  	
אין  ציון.  בו  לקבל  יוכל  לא  למקצוע  רשום  שלא  סטודנט  סמסטר; 

להירשם שנית למקצוע שנלמד בעבר, לרבות בתארים קודמים . 

בסמסטר  	 למקצועות  רשום  להיות  חייב  מגיסטר  לתואר  סטודנט 
הראשון ללימודיו.

מקצוע  	 ללמוד  המבקש  סטודנט   - מודרכת  בקריאה  מקצוע  לימוד   
בקריאה מודרכת נדרש להעביר לבית הספר אישור ממורה המקצוע, 

מהמנחה וממרכז הוועדה היחידתית. 

תכנית  	 הצעת  טופס  באמצעות   לבצע  יש  למקצועות  הרישום  את   
לימודים סמסטריאלית:

https//:graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/
CourseRegistration.doc 

)ניתן  	 הסמסטר  תחילת  לפני  למקצועות  הרישום  את  לבצע  חשוב   
לבצע שינויים בהמשך, ראה סעיף שינויים בתוכנית הלימודים(. 

 לאחר קבלת אישור המנחה וחתימתו יש להעביר את הטופס לטיפול  	
מזכירות היחידה האקדמית.  

 באחריות הסטודנט לוודא שהרישום נקלט  בגליון ציונים.   	

שינויים בתוכנית הלימודים 
ניתן לשנות את הרישום למקצועות בתוך ארבעה שבועות מתחילת  	

הסמסטר, באמצעות טופס בקשה לשינויים בתוכנית הלימודים.

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/07/2016/
CourseRegistrationChanges.pdf  

במקרים חריגים ומוצדקים בלבד, מעבר לארבעת השבועות המיועדים  	
לשינויים: חובה להחתים את מורה המקצוע ולנמק את סיבת הבקשה.

במקצוע שלא נלמד בפועל ולא בוטל במהלך הסמסטר - ייקלט ציון 0  	
)"לא השתתף"( המשתקלל בממוצע )ראה בסעיף השלמת מקצועות(.

ציונים/השלמת מקצועות
אליו  מקצוע  כל  להשלים  חייב  מתקדמים  לתארים  בביה"ס  סטודנט 

נרשם. 

ציון עובר בלימודים לתארים מתקדמים הוא 65.   	

לימוד  	 במקצוע  מ-65  נמוך   ציון  סטודנט  קיבל   - במקצוע  כישלון 
ידי  על  כישלונו   את  לתקן  חייב  הוא  מתקדמים,   לימודים  ברמת 

הרשמה ולימוד מחדש של אותו מקצוע.  אין מועד ב'*.

ציון “לא השלים״ – יינתן כאשר סטודנט לא ניגש לבחינה מסיבות  	
המקצוע  דרישות  את  להשלים  רשות  קיבל  כאשר  או  מוצדקות 
במהלכו  אם  בלבד;  אחד  לסמסטר  תקף  זה  ציון  העוקב.  בסמסטר 
המקצוע לא הושלם יהפוך הציון ל״לא השתתף״.  ניתן לקבל הארכת 
ציון “לא השלים״ לסמסטר נוסף באישור המורה האחראי למקצוע 

ומרכז תארים מתקדמים ביחידה.

את  	 ביטל  ולא  למקצוע  נרשם  אשר  סטודנט   – השתתף״  “לא  ציון 
הרשמתו; או שלא הועבר לו ציון “לא השלים״ ע״י מורה המקצוע; 
או - שלא השלים את דרישות המקצוע תוך סמסטר - יקבל ציון “לא 

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-7.pdf
http://מועדים חשובים
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/CourseRegistration.doc
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/CourseRegistration.doc


52

לימודים לתארים מתקדמים | תשפ״ג 2022/2023

השתתף״ )0( אשר דינו כדין כישלון במקצוע. 

מועד ב' - החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנט רשאי לגשת למועד  	
הבחינות הראשון או השני בכל המקצועות, למעט במקרה בו נערכת 
נוסף.  בחינה  מועד  מתירים  שאינם  בין-לאומיים  נהלים  לפי  בחינה 
סטודנט שנכשל במועד הראשון )ציון נמוך מ- 65( או שמעונין לשפר 
את הציון, יוכל להיבחן שוב במועד השני. נכשל הסטודנט במקצוע 
)במועד א' ו/או במועד ב'( יהיה רשאי להירשם למקצוע פעם נוספת 
אחת בלבד ואם נכשל בו שוב )במועד א' ו/או במועד ב'( - תופסק 

השתלמותו.

אי השתתפות בבחינה במקצוע עקב שירות מילואים

את  להשלים  או  לבחינה  לגשת  יכול  ואינו  למקצוע  שנרשם  סטודנט 
יזכה להקלות  מילואים,  דרישות המקצוע באותו סמסטר עקב שירות 
בהתאם לנוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים.

מקצועות קדם/השלמה
נדרש במקצוע קדם/השלמה, הוא חייב להירשם אליו  כאשר סטודנט 

בסמסטר הראשון ללימודיו.

התואר  דרישות  של  אינטגרלי  חלק  הם  קדם/השלמה  מקצועות 
וישתקללו בממוצע הציונים לתואר, אלא אם כן תמליץ היחידה אחרת, 

והדיקן יאשר זאת.

זיכוי במקצועות )הפחתת הדרישות הלימודיות(
סטודנט אשר למד מקצועות ברמת לימודים מתקדמים )וכן מקצועות 
בלימודיו  לו  הוכרו  שלא  מתקדמים(  ולתארים  להסמכה  משותפים 
חלקם,  או  כולם  אלה,  במקצועות  לזיכוי/הכרה  זכאי  יהיה  הקודמים, 

בהתאם להמלצת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.  

 זיכוי/הכרה יינתן בתנאי שהציון במקצוע הוא 75 לפחות.  	

במקצועות  	 להכרה  לבקשה  לצרף  יש   - בטכניון  שנלמדו  מקצועות   
לתואר"  כ-"לא  מצוין  שנלמד  שהמקצוע  רשום  בו  ציונים  גיליון 
וחוק  הכללי  בממוצע  ישתקלל  הציון  עודפים".   כ"מקצועות  או 

ההתיישנות יחול עליו )ראה בהמשך(.

 מקצועות שנלמדו במוסד אקדמי אחר בארץ או בחו"ל  - ניתן לקבל  	
הכרה בנקודות בהיקף של עד %25 ממספר הנקודות ברמת מתקדמים 
בהן נדרש הסטודנט. הניקוד ייקבע בהתאם למקצוע חופף בטכניון 

ולא ישתקלל בחישוב הממוצע הכללי. 

יש להגיש את הבקשה להכרה ע"י מילוי טופס בקשה להכרה במקצועות 
שנלמדו בטכניון/באוניברסיטה מוכרת:

h t t p : / / w w w. g r a d u a t e . t e c h n i o n . a c . i l / h e b / F o r m s /
CourseCreditOtherUniv.pdf

בחינה באנגלית מורחבת לסטודנטים בתארים 
מתקדמים

)בהמשך לסעיפים 26.06 ו- 34.03 בתקנות - ידיעת שפות(

כל סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים נדרש לעבור את הבחינה 
באנגלית מורחבת תוך הסמסטר הראשון להשתלמותו.  

פטור מהמבחנים
	 .PhD בעל תואר

	 .GRE/GMAT בעל ציון 75% ומעלה בחלק המילולי של מבחני

היא  	 ההוראה  שפת  בהם  מוכר  אקדמי  מוסד  או  תיכון  בי"ס  בוגר 
אנגלית.

מועדי הבחינה
בחודשים:  בשנה  פעמים  שלוש  מתקיימת  מורחבת  באנגלית  הבחינה 
המועדים  על  אלה.  במבחנים  ב'  מועד  אין  וספטמבר.  יוני  ינואר, 

המדויקים נשלחת הודעה בדואר האלקטרוני לכל הסטודנטים החייבים 
להיבחן, וכן הם  מתפרסמים באתר האינטרנט של המחלקה ללימודים 

הומניסטיים ואמנויות בכתובת להלן:

http://humanities.technion.ac.il

מומלץ למועמדים ולסטודנטים שעדיין לומדים בלימודי הסמכה לגשת 
לבחינה.

קורס הכנה לבחינה באנגלית
סטודנט אשר חוייב ולא עבר במהלך הסמסטר הראשון להשתלמותו את 
הבחינה באנגלית מורחבת, יחוייב להירשם ללימוד סדיר של המקצוע 
בטכניון ולגשת לבחינה בתום הסמסטר השני.   סטודנט אשר לא יעבור 
לו  ותינתן  תקין"  בלתי  אקדמי  ל"מצב  יועבר  זה,  במועד  הבחינה  את 
השלישי  בסמסטר  הבחינה  במועד  נוספת  פעם  להיבחן  האפשרות 

להשתלמותו.  נכשל הסטודנט במועד זה – תופסק השתלמותו.

הרשמה לבחינה
של  האינטרנט  באתר  מתבצעת  מורחבת  באנגלית  לבחינה  ההרשמה 

המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות בכתובת להלן:

http://humanities.technion.ac.il

סטודנטים הבאים להיבחן יציגו את המסמכים הבאים:
סטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים - תעודת זהות. 	

מכתב  	  + זהות  תעודת   - מתקדמים  לתארים  הספר  לבית  מועמדים 
המאשר את מועמדותם.

סטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים שהשתלמותם הופסקה -  	
תעודת זהות + מכתב המודיע על ההפסקה.

	  + זהות  תעודת   - חוץ  ולימודי  המשך  ללימודי  ביחידה  סטודנטים 
הפניה מהיחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.

מבנה הבחינה
הבחינה בודקת את יכולת השימוש של הסטודנט בשפה האנגלית ואת 
רמת הבנת הנקרא של טקסטים מדעיים וטכניים ברמה גבוהה. הבחינה 
בודקת את היכולת להתמודד עם טקסטים מורכבים במגבלה של זמן. 
בעזרת  ונבדקת  אמריקאי(  )מבחן  מרבית  ברירה  בסגנון  היא  הבחינה 
סורק אופטי. הנבחן מציין את תשובותיו על גבי דף תשובות ובחוברת 
השאלות. עם סיום הבחינה על הנבחן להחזיר את חוברת השאלות ואת 

דף התשובות.  

משך הבחינה
שלוש שעות.

שימוש במילון
להשתמש  אין  בלבד.  אנגלי-אנגלי  במילון  להשתמש  רשאים  הנבחנים 
השימוש  אסור  וכן  וכו'(  אנגלי-רוסי  )אנגלי-עברי,  דו-לשוני  במילון 

במילון אלקטרוני. 

הכנה לבחינה
ניתן למצוא באתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות ארבע  	

דוגמאות בחינה כולל תשובות בקישור

https / /:humanities .technion .ac .i l /graduate _proficiency _
examination.htm.

בעזרת  	 אנגלית  )הוראת   CALL במעבדת  להשתמש  אפשרות  קימת 
מחשב( הנמצאת במחלקה.

קורס הכנה לבחינות באנגלית: הקורס מיועד לסטודנטים שלא עמדו  	
בדרישה באנגלית בפרק הזמן הנקוב בתקנות, או למי שנכשלו בבחינה.

הומניסטיים  ללימודים  למחלקה  לפנות  נא  ובהסברים  בשאלות 
ואומנויות טל. 04-8293507.

http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/CourseCreditOtherUniv.pdf
http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/CourseCreditOtherUniv.pdf
https://humanities.technion.ac.il/graduate_proficiency_examination.htm
https://humanities.technion.ac.il/graduate_proficiency_examination.htm


53

לימודים לתארים מתקדמים  | תשפ״ג 2022/2023

מקצוע באתיקה של המחקר
סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי או סטודנט לתואר דוקטור, חייב 
נושא  הגשת  לפני  המחקר"  של  "אתיקה  במקצוע  הבחינה  את  לעבור 

המחקר או התיאור התמציתי.

סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה להגיש את נושא המחקר/
התיאור התמציתי.   

הבחינה ב"אתיקה של המחקר"

"אתיקה של המחקר" הוא מקצוע מקוון הנלמד באופן עצמאי. בדומה 
לשיטת הלימוד, גם שיטת ההערכה בקורס נעשית באופן מקוון. 

למקצוע  הרשומים  הסטודנטים  וכל  אוטומטי  באופן  נפתח  המבחן 
יכולים לבצע אותו בלחיצה על קישור מתאים באתר הקורס שבמערכת 

 .Moodle

)בחינה  רב-ברירה  שאלות   21 כולל  והוא  שעה  הינו  המבחן  משך 
אמריקאית( המוצגות לכל נבחן באופן אקראי מתוך מאגר הכולל עשרות 

שאלות. 

כדי לקבל ציון עובר, יש לענות נכונה לכל הפחות על 18 שאלות. 

המבחן מתקיים בתדירות של פעם בחודש, כאשר בכל מועד יש חמישה 
אירועי מבחן.

כלומר, בכל יום מבחן ניתן לבצע חמשה ניסיונות, בשעות: 9:00 - 10:00 , 
.18:00 - 17:00  16:00 - 15:00 , 14:00 - 13:00 , 12:00 - 11:00 ,

עוקבים  במועדים  המבחן  את  לבצע  יוכלו  במבחן  שיכשלו  סטודנטים 
)באותו היום או חודש לאחר מכן(. 

מועדי המבחנים ותכני הקורס ניתן למצוא באתר הקורס:

 http//:moodle.technion.ac.il

טיפול בתלונות סטודנטים

נציב לתלונות סטודנטים
סטודנטים הנתקלים בבעיות אקדמיות או מנהליות ומרגישים כי נגרם 
להם עוול, מוזמנים לפנות לגורמים המתאימים לטיפול בבעייתם.  להלן 

פרטים בדבר תהליך הפניה:

מומלץ לפנות למזכירה האקדמית, בית הספר לתארים מתקדמים, אשר 
תנתב את התלונה לגורם המתאים )מורה המקצוע, מרכז הוועדה לתארים 
מתקדמים ביחידה, סגן דיקן או דיקן, רמ"ח חשבונות סטודנטים, קצין 
לפנות  ניתן  הגורם  אותו  ידי  על  נפתרה  לא  הבעיה  אם  וכד'(.  ביטחון 
בכתב לדיקן בית הספר לתארים מתקדמים, בצירוף מסמכים מסייעים. 

הסטודנט יוזמן לשיחה אישית לפי הצורך ולפי רוח הבקשה.

אם מוצו כל האפשרויות לבירור שפורטו לעיל, ועדיין לא נמצא פתרון 
משביע רצון לבעיה שהתעוררה, אפשר להפנות את התלונה בצירוף 

מסמכים רלוונטיים לנציב לתלונות סטודנטים כמוסבר להלן:

הסמכה/ ללימודי  הדיקן  בפני  קודם  התבררה  שלא  תלונה  )הערה: 
לתארים מתקדמים, או בפני דיקן הסטודנטים, כמפורט למעלה, תוחזר 

לסטודנט ללא טיפול(.

המטפלת  	 ונייטרלית  עצמאית  רשות  הנו  סטודנטים  לתלונות  הנציב 
המקובלים.  בצינורות  פתרונן  על  באו  לא  אשר  סטודנטים  בפניות 
הרשויות  לבין  הסטודנטים  בין  אובייקטיבי  כבורר  פועל  הנציב 
והגורמים האקדמיים והמנהליים של המוסד. הוא שומע את הצדדים 

ויש לו גישה לכל מידע כתוב רלוונטי.

כל סטודנט יכול לפנות לנציב בכל נושא שבו הוא חש כי נגרם לו עוול,  	
וכן בנושאי מלגות וקבלה למעונות.

סטודנט רשאי לפנות לנציב על מנת להתייעץ עמו בדבר הגשת התלונה. 	

הסטודנט  	 בקשת  פי  על  אולם  אנונימיות  בפניות  מטפל  אינו  הנציב 
ניתן לשמור על חיסיון השם.

בבית  	 הסטודנטים  דיקן  של  במשרדו  סטודנטים  מקבל  הנציב 
הסטודנט, קומת קרקע, בימי רביעי בשעות 12.00-10.00. יש להירשם 

מראש אצל מזכירת דיקן הסטודנטים, טל. 8292535-04 .

נציבת הקבילות בטכניון לענייני הטרדות מיניות
הטכניון שואף להיות סביבת לימודים ועבודה מכובדת, בטוחה ומיטבית. 
לשם כך פועל הטכניון כנגד תופעות פסולות של הטרדות מיניות ושל 
קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות.  הטכניון פועל בהתאם 
לנוהל למניעת הטרדה מינית, וכן מונתה נציבת קבילות בטכניון לענייני 

הטרדה מינית.

הסטודנטים  את  ליידע  היא  מינית  הטרדה  למניעת  הנוהל  מטרת 
מינית  הטרדה  למניעת  הישראלי  החוק  בדבר  בטכניון  והסטודנטיות 
התשנ"ח- 1998, אשר שינה נורמות חברתיות שהיו נהוגות בעבר ולהציג 

כתובת לשיחה או להגשת תלונה על חשד להטרדה מינית.

נציבת הקבילות בטכניון לענייני הטרדות מיניות:

פרופ' נעמי כרמון

 carmon@technion.ac.il | 04-8294075 :טלפון

ניתן למצוא את הנוהל באתר ביה"ס:

https//:www.technion.ac.il%/D7%9E%D
7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-
%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-
%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA%-D7%91
%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F/ 

http://moodle.technion.ac.il
mailto:carmon@technion.ac.il
https://www.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F/
https://www.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F/
https://www.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F/
https://www.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F/
https://www.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F/
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שונות
אישורי סטודנט

סטודנט הלומד בבית הספר לתארים מתקדמים זכאי לאישורים הבאים:

נשלח  	 ובאנגלית(  )בעברית  סטודנט"  "אישור  לימודים:  על  אישור 
כשבועיים לפני תחילת סמסטר ושוב כשלושה שבועות לאחר תחילת 

כל סמסטר ישירות לכתובת הדוא"ל הטכניונית של הסטודנט.

	  - ובאנגלית(   )בעברית  סופי  ציונים  ותדפיס  לתואר  זכאות  אישור 
נשלח בסיום הלימודים, כשבועיים לאחר אישור התואר על ידי סנט 

הטכניון.

האנגלית,  בשפה  אישורים  כולל  נוספים,  באישורים  המעונין  סטודנט 
יכול להזמין אותם באמצעות אתר ביה"ס תחת לשונית "מידע אישי", 

חלק מהאישורים כרוכים בתשלום.

מתן שיעורים פרטיים על ידי חברי סגל 
לסטודנטים בטכניון

סנט הטכניון אישר בישיבתו מיום 0102.50.61 את הנוהל הבא:

ב'  בחלק  כמפורט  וכד'  מתרגלים  )מרצים,  סגל  חברי  בהם  מקרים 
פרטי  שירות  נותנים  סגל"(,  "חברי  להלן:   – האקדמיות  התקנות  של 
לבעיה  חשש  מעוררים  בטכניון  לסטודנט/ים  כלשהי,  בתמורה  כלשהו, 
אתית. במיוחד, יש חשש לבעיה אתית כאשר חברי סגל נותנים שירות 
פרטי כלשהו, בתמורה כלשהי, לסטודנט/ים במקצוע בו הם מלמדים, 

מתרגלים או בודקים תרגילים במסגרת ההוראה בטכניון. 

לפיכך, הסנט קובע כי חל איסור על מתן שיעורים פרטיים לסטודנט/ים 
של הטכניון, בתמורה כלשהי, ע"י חברי סגל, אלא אם כן, מתן שיעורים 
הטכניון.  רשויות  ע"י  ובמפורש  מראש  מיוחדים  מטעמים  אושר  אלה 
חלק ממערך ההוראה  מהווים  אינם  שיעורים שאושרו  גם  בכל מקרה 
של הטכניון ועל כן אינם באחריות הטכניון. "רשויות הטכניון" לצורך 
הנחיה זו הם: ראשי היחידות האקדמיות אליהן משתייכים חברי הסגל 
או דיקן כלל טכניוני )דיקן בית הספר לתארים מתקדמים, דיקן לימודי 

הסמכה, דיקן הסטודנטים(, על פי העניין.

תוויות כניסה לרכב
 )-  1 משרד אישורי כניסה ממוקם בבניין צ'רצ'יל קומת קרקע )קומה 
ברחבה הפנימית של הבניין )חצר פאטיו(. נא להגיע עם תעודה מזהה! 
דוא"ל:  כתובת   ,  04-8293591 פקס:   ,04-8293590 לבירורים:  טלפון 

SecurityTav@technion.ac.il

פרטים נוספים בקישור:

https://bitahon.technion.ac.il/%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-
%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%aa%d7%95%
d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/ 

סטודנטים בעלי לקויות למידה והפרעות של 
קשב וריכוז

סטודנטים המבקשים התאמות על רקע של לקות למידה יפנו בתחילה 
על  חדש,  אבחון  לעבור  יחוייבו  הם  סטודנטים.   לקידום  היחידה  אל 

חשבונם, על ידי מאבחן מטעם הטכניון.  

בטכניון,  ראשון  לתואר  לימודיהם  מתקופת  להתאמות  אישור  בעלי 
יפנו גם הם אל היחידה לקידום סטודנטים כדי לקבל המלצה על כך 

שהאבחון הקודם הוא בר-תוקף.  

פרטים במזכירות היחידה לקידום סטודנטים: טל. 04-8294110.

לאחר שהיחידה לקידום סטודנטים מעבירה את המלצתה לדיקן בית 
המכתב  את  בדוא"ל  הסטודנט  מקבל  מתקדמים,   לתארים  הספר 

המאשר את ההקלות להן הוא זכאי.  

להיערך  יש  ולכן  כחודש,  נמשך  בנושא  שהטיפול  בחשבון  לקחת  יש 
בהתאם.

נוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, 
לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה 
הסטודנט  זכויות  בחוק  שנקבעו  העקרונות  בחשיבות  מכיר  הטכניון 
המגבירים  גבוהה,  להשכלה  המועצה  שקבעה  החוק  מכוח  ובכללים 
גבוהה  בהשכלה  ההזדמנויות  ולשוויון  גבוהה  להשכלה  הנגישות  את 
לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או 
קבלת ילד למשמורת  או אומנה. לשם כך אשרה ועדת הקבע ללימודי 
האקדמית  המליאה  דעת  על  מתקדמים,  לתארים  וללימודים  הסמכה 
ביום 14.8.2012 נוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, 
הנוהל  של  המלא  הנוסח  אומנה.  או  למשמורת  ילד  קבלת  או  אימוץ 
או  אימוץ  לידה,  הריון,  פוריות,  טיפולי  עקב  התאמות  בנספח  מופיע 
קבלת ילד למשמורת או אומנה, בחוברת זו. כן מצוי הנוהל באתר לשכת 

דיקן הסטודנטים:  

http//:aid.web.technion.ac.il/horut/

סטודנטים  בפני  העומדים  המיוחדים  לקשיים  מענה  לתת  נועד  הנוהל 
וסטודנטיות בנסיבות האלה ולהגדיר את הסיוע וההתאמות להם הם 

זכאים.

בקשה לולת״מ לסטודנטים לתואר שני 
המשרתים במילואים

אם  שני   לתואר  סטודנטים  של  בבקשות  לדון  החלה  הולת"ם   ועדת 
המילואים נופלים בתקופת בחינות והסטודנט לומד 3 קורסים לפחות 

באותו סמסטר. 

בנוסף לכך ייבחנו מקרים פרטניים כגון הגשת מועדי עבודות. כל מקרה 
יבחן לגופו  בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד הלימודים 

ואז יוחלט האם לאשר את הדיון בבקשת הולת"ם או לא.

לא תהיה הגבלה לביצוע עד 12 ימי שירות מילואים בתקופת הלימודים 
כפי שמוגדר לסטודנטים לתואר ראשון.

לוח  שעות,  מערכת  לימודים,  אישור  להעביר  יש  בבקשה  הדיון  לצורך 
לשרות  היציאה  לפני  יום   53 מ-  פחות  ולא  מנמק,  ומכתב  בחינות 

המילואים.

להוריד  ניתן  וכן   להגיש באמצעות אתר האינטרנט  ניתן  את הבקשה 
www.aka.fdi.il/miulin :טופס ולשולחו בפקס.  לפרטים באתר

לשכת דיקן הסטודנטים, בנין פישבך ימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 
13:00  טל' 835292840.

אס"ט – אגודת הסטודנטים 
בטכניון

www.asat.org.il :פרטים באתר

חשבון  לחיוב  ההרשאה  באמצעות  מבוצע  לאס"ט  החבר  דמי  תשלום 
הבנק שנמסר למחלקת חשבונות סטודנטים.

סטודנט שמבקש לא להצטרף לאגודה יעשה זאת על ידי פניה לאגודה 
וחתימה על כתב ויתור.  

הסטודנט  תעודת  סטודנט.   לתעודת  זכאות  מקנה  באס"ט  החברות 
קורא  ככרטיס  וכן  בטכניון,  גבוה  לתואר  הזהות  כתעודת  משמשת 

בספריות, בכניסה לחוות המחשבים בפקולטות השונות וכתעודה מזה

http://aid.web.technion.ac.il/horut/
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תקנות בית הספר לתארים 
מתקדמים 

תוכן העניינים

חלק 1. ארגון בית הספר - כללי

11  מבוא
11.01  בית הספר לתארים מתקדמים

12 הדיקן
12.01 הדיקן

12.02 ועדת התארים

13 הוועדות לתארים מתקדמים
13.01 הוועדה היחידתית

13.02 הוועדה הבין-יחידתית

14 תכניות לימודים והוראה
14.01 מקצועות

14.02 מורה למקצוע

14.03 קריאה מודרכת

14.04 תיאום בין ועדות

15 משמעת
15.01 התקנון המשמעתי

חלק 2. השתלמות לתואר מגיסטר

21 התואר מגיסטר
21.01 התואר המוענק

21.02 תארי מגיסטר עם תזה

21.03 תארי מגיסטר ללא תזה

21.04 תואר מגיסטר במהלך ההשתלמות לדוקטור

21.05 תואר מגיסטר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה

22 הגדרת סוגי סטודנטים
22.01 סטודנט מן המניין

22.02 סטודנט משלים

23 קבלת סטודנטים
23.01 דרישות הקבלה

23.02 רמה נאותה

23.03 בעלי תואר ראשון תלת שנתי

23.04 השתלמות חבר סגל

23.05 השתלמות עובד מנהלי

23.06 הליך ההרשמה

23.07 החלטת הדיקן

23.08 קבלה מחדש

23.09 לימוד בו-זמני לשני תארים

24 הדרישות לקבלת תואר מגיסטר
24.01 נתיבי לימוד

24.02 נקודות זכות

24.03 הפחתת הדרישות הלימודיות

24.04 מועד בחירת נתיב

24.05 החלפת נתיב

24.06 הדרישות מהמועמד

24.07 מסלול ישיר לדוקטור

25 משך ההשתלמות
25.01 מספר הסמסטרים

25.02 הפסקת ההשתלמות

25.03 חוק ההתיישנות

25.04 עלייה בדרגה או שינוי תפקיד

25.05 חופשה מהשתלמות

25.06 חוסר פעילות

26 הלימוד
26.01 תכנית הלימודים

26.02 ציונים

26.03 רמת הסטודנט

26.04 כישלון במקצוע לימוד

26.05 הערות בתדפיס

26.06 ידיעת שפות

26.07 מקצוע באתיקה של המחקר

27 מחקר ופרויקט
27.01 המחקר

27.02 הפרויקט

27.03 הצעת נושא מחקר/פרויקט

27.04 מועד הגשת נושא מחקר

27.05 מינוי מנחה

27.06 תפקיד המנחה

27.07 העדר מנחה או החלפתו

27.08 שינוי נושא המחקר

27.09 חילוקי דעות

   

28 עבודת גמר
28.01 תכלית עבודת הגמר

28.02 תהליכי אישור ולוחות זמנים

29 החיבור ובחינת הגמר
29.01 ועדת בוחנים

29.02 אופי החיבור

29.03 הגשת החיבור

29.04 חוות דעת על החיבור
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29.05 חילוקי דעות בין הבוחנים

29.06 הגשת החיבור מחדש

29.07 אישור לקיום בחינת הגמר

29.08 בחינת הגמר

29.09 תוצאות הבחינה

29.10 חילוקי דעות

29.11 כישלון בבחינת הגמר

29.12 פרסום

29.13 הענקת התואר

חלק 3.  השתלמות לתואר דוקטור

31 התואר דוקטור
31.01 סטודנט מן המניין

31.02 סטודנט משלים

32 קבלת סטודנטים
32.01 דרישות הקבלה

32.02 רמה נאותה

32.03 הישגים שקולים

32.04 תנאים מיוחדים

32.05 מסלול מיוחד לדוקטורט

32.06 מסלול ישיר לדוקטורט

32.07 השתלמות חברי סגל

32.08 השתלמות עובד מנהלי

32.09 הליך ההרשמה

32.10 החלטת הדיקן

32.11 קבלה מחדש

33 משך ההשתלמות
33.01 מספר הסמסטרים

33.02 שהייה בטכניון

33.03 הפסקת ההשתלמות

33.04 עליה בדרגה או שינוי תפקיד

33.05 חופשה מהשתלמות

34 הדרישות לקבלת התואר דוקטור
34.01 דרישות כלליות

34.02 דרישות לימודיות

34.03 תכנית הלימודים

34.04 ציונים

34.05 רמת הסטודנט

34.06 כישלון במקצוע הלימוד

34.07 הערות בתדפיס

34.08 מקצוע באתיקה של המחקר

34.09 ידיעת שפות

 35 מחקר
35.01 אופי המחקר

35.02 מינוי מנחה

35.03 תפקיד המנחה

35.04 העדר מנחה או החלפתו

35.05 הרצאה סמינריונית

36 בחינת המועמדות
36.01 הצעת המחקר

36.02 בחינת המועמדות

36.03 מועדים

36.04 הרכב ועדת הבוחנים

36.05 דוח הבוחנים

36.06 כישלון בבחינה

36.07 חילוקי דעות

36.08 שינוי נושא המחקר

37 החיבור ובחינת הגמר
37.01 ועדת בוחנים

37.02 אופי החיבור

37.03 הגשת החיבור

37.04 חוות דעת על החיבור

37.05 חילוקי דעות בין הבוחנים

37.06 הגשת החיבור מחדש

37.07 אישור לקיום בחינת הגמר

37.08 בחינת הגמר

37.09 תוצאות הבחינה

37.10 חילוקי דעות

37.11 כישלון בבחינה

37.12 פרסום

37.13 הענקת התואר

חלק 4.  השתלמות שלא לתואר

41 מטרת ההשתלמות

42 קבלת סטודנטים

43 הדרישות הלימודיות
43.01 תכנית הלימודים

43.02 לימוד מקצועות

43.03 חיבור

43.04 שומע חופשי

44 משך ההשתלמות

45 העברה למסלול רגיל למגיסטר או לדוקטור

46 תעודה
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תקנות ביה"ס לתארים 
מתקדמים 

חלק 1. ארגון בית-הספר

11  מבוא
לימודים  לאפשר  נועד  בטכניון  מתקדמים  לתארים  בית-הספר   11.01
ראשון  תואר  בעלי  סטודנטים  מוכשרים.  לסטודנטים  גבוהה  ברמה 
)מגיסטר(  שני  תואר  לקראת  ללמוד  כלל,  בדרך  רשאים,  נאותה  ברמה 
בדרך  רשאים,  נאותה  ברמה  )מגיסטר(  שני  תואר  בעלי  וסטודנטים 
שני  לתואר  סטודנטים  )דוקטור(.   שלישי  תואר  לקראת  ללמוד  כלל, 
לדוקטורט,  ישיר  במסלול  שלישי  תואר  ללימודי  לעבור  רשאים  יהיו 
בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 24.07 להלן.  במקרים מיוחדים יהיו 
רשאים סטודנטים בעלי תואר ראשון ברמה גבוהה ללמוד לתואר שלישי 
לימודים  גם  יאפשר  בית-הספר  לדוקטורט.   מיוחד  במסלול  )דוקטור( 

מתקדמים שלא לקראת תואר לסטודנטים בעלי תואר ראשון לפחות.

בית-הספר לתארים מתקדמים )להלן "בית-הספר"( מתנהל על ידי דיקן 
בית הספר לתארים מתקדמים )להלן "דיקן"( הפועל לפי תקנות בית-

הספר אשר אושרו בסנט.

מתקדמים,  לתארים  ובין-יחידתיות(  )יחידתיות  בוועדות  נעזר  הדיקן 
אשר במסגרתן נערכת ההשתלמות )ראה סעיף 13 להלן(.  

12 הדיקן
מקרב  הסנט  ידי  על  נבחר  מתקדמים  לתארים  ביה"ס  דיקן   12.01
הפרופסורים מן המניין במשרה מלאה וקבועה ומופקד על ידי הסנט על 

לימודים לתארים מתקדמים בטכניון.

12.02  ועדת התארים
סגל  חברי  שישה  הדיקן,  להמלצת  בהתאם  תמנה,  המרכזת  הוועדה 
קבועים לוועדת התארים. תוקף המינוי הוא לשנה, החל מאחד בינואר, 
וניתן להארכה לשנה נוספת. תפקיד ועדת התארים הוא להמליץ בפני 
לסטודנטים  ודוקטור  מגיסטר  תארי  הענקת  על  האקדמית  המליאה 
שעמדו בכל הדרישות של בית-הספר. כל תיק ייבדק על ידי חבר ועדה 
אחד, היכול, במקרה שירגיש צורך בכך, לבקש בדיקה של שני חברים 

נוספים.

13  הוועדות היחידתיות והוועדות הבין-יחידתיות 
לתארים מתקדמים

13.01  הוועדה היחידתית
א. כינון

הוועדה תכונן על ידי מועצת היחידה.

ב. הרכב הוועדה
חברי הוועדה ייבחרו על ידי מועצת היחידה מבין חברי הסגל ביחידה.  
אחר  חבר  היחידה  מועצת  תבחר  הוועדה  חבר  של  כהונתו  סיום  עם 

במקומו.

ג. יו"ר הוועדה
מחברי  אחד  להסמיך  רשאי  הוא  הוועדה.   בראש  ישב  היחידה  ראש 
בנושאים  בשמו  שיפעל  מתקדמים  לתארים  הוועדה  כמרכז  המועצה 

הקשורים ללימודים לתארים מתקדמים. 

ד. תפקידי הוועדה וסמכויותיה
1. הכנת מתכונת לימודים כללית.

2. הכנת פרשיות לימוד מפורטות לפי סעיף 14.01  להלן.

3. המלצה על קבלה או דחייה של מועמד ופירוט התנאים לקבלה.

4. קביעת תכנית לימודים ייחודית של כל סטודנט.

5. אישור נושאי מחקר, פרויקט או עבודת-גמר, והמלצה על מינוי מנחים 
ויועצים.

6. מעקב אחר התקדמותו של הסטודנט והמלצה על הפסקת ההשתלמות 
בהיעדר התקדמות.

7.  המלצה על מינוי בוחנים לבחינות-גמר ולבחינות מועמדות, בתיאום 
עם המנחה.

8. המלצה לדיקן על הענקת מלגות ופרסים.

ה. דיווח
הוועדה תדווח על פעילותה למועצת היחידה ותגיש דו"ח על פעילותה 
לדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים ולמועצת היחידה לפחות פעם אחת 

בסמסטר.

ו. משך כהונה
משך הכהונה של חברי הוועדה )למעט היו"ר( יהיה שנה בכל פעם וניתן 

יהיה להארכה לתקופות נוספות ללא הגבלה.

13.02 הוועדה הבין-יחידתית
א. כינון

ביה"ס  דיקן  ידי  על  תכונן  מסוים  שטח  עבור  הבין-יחידתית  הוועדה 
לתארים מתקדמים, לפי המלצת היחידות המעוניינות )להלן – "היחידות 
ללימודים  הקבע  ועדת  )באמצעות  הסנט  באישור  המשתתפות"(, 

אקדמיים(.

ב. הרכב הוועדה
מיחידות  סגל  ומחברי  המשתתפות,  היחידות  מנציגי  תורכב  הוועדה 
ביה"ס  דיקן  המלצת  לפי  בוועדה,  משתתפות  שאינן  שונות  אקדמיות 

לתארים מתקדמים ובתיאום עם ראשי יחידות אלה.  

הדיקן יביא לאישור הוועדה המרכזת את הרכב הוועדה.

אקדמית  יחידה  של  נציג  שהינו  ועדה,  חבר  של  כהונתו  סיום  לקראת 
המשתתפת בוועדה, תמליץ מועצת היחידה הנוגעת בדבר על מינוי חבר 
אחר במקומו.  הדיקן יעביר לאישור הוועדה המרכזת את שמו של החבר.

ג. יו"ר הוועדה
לאחר  מתקדמים  לתארים  ביה"ס  דיקן  ידי  על  יוצע  הוועדה  יו"ר 
התייעצות עם ראשי היחידות האקדמיות המשתתפות בוועדה ועם חברי 
הוועדה.  יו"ר הוועדה יהיה נציג של אחת היחידות המשתתפות בוועדה.  
לתארים  ביה"ס  דיקן  ידי  על  המרכזת  הוועדה  לאישור  תובא  ההצעה 

מתקדמים.

ד. תפקידי הוועדה וסמכויותיה
לתפקידים  זהים  הבין-יחידתיות  הוועדות  של  והסמכויות  התפקידים 

ולסמכויות של הוועדות היחידתיות )ראה סעיף 13.01 ד' לעיל(.

ה. דיווח
לתארים  ביה"ס  לדיקן  פעילותה  על  שוטף  באופן  תדווח  הוועדה 
מתקדמים ותגיש דו"ח לדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים ולמועצות של 

היחידות הנוגעות בדבר לפחות פעם אחת בסמסטר.

ו. משך כהונה
משך הכהונה של יו"ר הוועדה יהיה שנתיים בכל פעם, ושל חברי הוועדה 
שנה אחת בכל פעם, וניתן יהיה להארכה לתקופות נוספות ללא הגבלה.

ז. פירוק הוועדה
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים, באישור הסנט )באמצעות ועדת הקבע 
ללימודים אקדמיים(, רשאי לפרק את הוועדה ולהעביר את הסטודנטים 
דיקן  ידי  על  שתקבענה  אחרות  ועדות  לחסות  במסגרתה  שהשתלמו 

ביה"ס לתארים מתקדמים.

14  תכניות לימודים והוראה
למקצועות  מפורטות  לימודים  פרשיות  יכינו  היחידות  מועצות   14.01
במאי  מאחד  יאוחר  לא  לדיקן  אותן  ויגישו  להורות  מבקשות  שהן 
בדצמבר  מאחד  יאוחר  ולא  חורף,  לסמסטר  המיועדים  למקצועות 
למקצועות המיועדים לסמסטר אביב. כל הצעת מקצוע תכלול את שם 
המקצוע, את מספר שעות המגע ומספר נקודות הזכות, את הסילבוס, 
את רשימת המקורות ואת שמות המורים שילמדו את המקצוע בסמסטר 
הצורך  ולפי  המקצועות,  הצעות  את  יבדוק  הדיקן  יינתן.  בו  הראשון 
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יעבירן  מכן  ולאחר  מקצוע  לאותו  הנוגעות  אחרות  ביחידות  יתייעץ 
לאישור ועדת הקבע ללימודים אקדמיים. ראשי היחידות יודיעו לדיקן 
מי הם המורים האחראים על הוראת המקצועות המאושרים לא יאוחר 
מ-10 ביוני לגבי המקצועות המיועדים לסמסטר חורף ולא יאוחר מ- 31 

בינואר לגבי מקצועות המיועדים לסמסטר אביב.

14.02  מורה למקצוע
מורה האחראי על הוראת מקצוע, יהיה לפחות בדרגת מרצה או עמית-

יורשה  לא  גבוה  לתואר  סטודנט  בבית-הספר.  סטודנט  שאינו  מחקר, 
במקצועות  )לרבות  מתקדמים  לתארים  בלימודים  עוזר  כמורה  לשמש 
תפקידי  לתואר.  הנקודות  צבירת  את  סיים  לא  עוד  כל  משותפים( 
הרצאות,  מתן  יכללו  לא  לתארים מתקדמים  בלימודים  העוזר  המורה 
אלא במקרים מיוחדים ובהמלצה מנומקת של ראש היחידה ושל הדיקן 
ובאישור המנל"א. סטודנט לתואר גבוה אשר נדרש להשלים מקצועות 
הסמכה  בלימודי  עוזר  כמורה  לשמש  יורשה  לא  הסמכה  מלימודי 

במקצועות שנדרש להשלים.

14.03  קריאה מודרכת
אם מספר הסטודנטים אינו מצדיק קיום הרצאות סדירות, רשאי המורה 
להחליפן בקריאה מודרכת, באישור ראש היחידה שיודיע על כך לדיקן.

14.04  תיאום בין ועדות
התוכן  מפאת  מקצוע  באותו  נגיעה  להן  שיש  יותר,  או  יחידות  שתי 
המשותף או משום שהמורה והתלמידים שייכים לוועדות שונות, יתאמו 
יכריע במקרה של חילוקי  ביניהן את תכנית המקצוע לפרטיה. הדיקן 

דעות.

15  משמעת
הסטודנטים  עבור  הסנט  על-ידי  שאושר  המשמעתי  התקנון    15.01

בלימודי הסמכה חל גם על הסטודנטים בתארים מתקדמים.

חלק 2. השתלמות לתואר מגיסטר

21 התואר מגיסטר
21.01 התואר המוענק הוא בדרך כלל מגיסטר למדעים )MSc( בתחום 
להנדסה  מגיסטר  או  )כללי(,  למדעים  מגיסטר  בדבר,  הנוגע  האקדמי 

.)ME(

יוענק לסטודנט שהוכיח הישגים נאותים ומילא את הדרישות  התואר 
שבתקנות, כולל לימוד מקצועות, ביצוע מחקר, פרויקט או עבודת-גמר 

בהתאם למקרה )ראה סעיף 24.01(.

21.02  התואר "מגיסטר למדעים ב... )שם המסלול(...." מוענק כאשר 
לחילופין  ניתן  הדבר,  אושר  בהן  ביחידות  מחקר.  כוללת  ההשתלמות 

לבצע פרויקט או עבודת-גמר כחלק מהדרישה לתואר זה.

לסטודנט  מוענק  המסלול(  שם  ציון  )ללא  למדעים"  "מגיסטר  התואר 
לתואר  מלימודיו  מהותי  באופן  השונים  ובשטח  ביחידה  המשתלם 
בשטח  ראשון  לתואר  לו  החסר  את  להשלים  נדרש  אינו  והוא  ראשון, 
בו הוא משתלם. הדרישות לתואר זה כוללות ביצוע מחקר, פרויקט או 

עבודת-גמר, בהתאם לאמור לעיל.

לימודים  תכנית  לפי  מגיסטר  לתואר  הסטודנט  לומד  כאשר    21.03
שאינה כוללת תזה והמבוססת על לימוד מקצועות בלבד, יוענק לו אחד 

מהתארים הבאים:

"מגיסטר להנדסה ב...)שם המסלול(.." - ביחידות הנדסיות בהן אושר 
מסלול זה.

"מגיסטר ל...)שם המסלול(..." ביחידות בהן אושר מסלול זה.

הרשימה המעודכנת של התארים המאושרים מופיעה בקטלוג השנתי של 
בית-הספר לתארים מתקדמים.

21.04 כאשר סטודנט מקבל תואר מגיסטר במהלך השתלמותו לתואר 
)ראה  24.07( או במסלול המיוחד  )ראה סעיף  דוקטור במסלול הישיר 
כי הוא מוענק  ויצוין  לו התואר "מגיסטר" בלבד  יוענק   )32.05 סעיף  

במהלך הלימודים לתואר דוקטור. 

21.05  תואר מגיסטר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה

מגיסטר  לקבלת  מתקדמים  לתארים  הספר  בית  של  המינימלי  הסף 
בהצטיינות ובהצטיינות יתירה ייקבע בכל שנה בהתאם לפילוג הציונים 

של כל הבוגרים בשנה הקודמת.

רשימה  הספר  מבית  תקבל  מתקדמים  לתארים  היחידתית  הוועדה 
בנתונים  בהתחשב  אותם  ותדרג  להצטיינות,  הזכאים  הסטודנטים  של 
נוספים כגון המלצות חברי ועדת הבוחנים, פרסומים, פרסים, הוראה, 
המועמדים  את  בפירוש  ותציין  וכו',  המחקר  תחום  לימוד,  מקצועות 
להצטיינות יתירה ואת המועמדים להצטיינות )לחוד למסלול עם תזה 

ולחוד למסלול ללא תזה(.

ועדת הפרסים של בית הספר לתארים מתקדמים תיבחר את הזכאים 
להצטיינות יתירה כך שיהוו עד 4% עליונים של כלל הבוגרים באותה 
שנה.  הזכאים להצטיינות רגילה ייבחרו כך שבדרך כלל לא יהוו יותר 

מ- 15% מהבוגרים של כל יחידה אקדמית.

ועדת הפרסים תוכל לחרוג מהקריטריונים  הכמותיים, ובלבד שהמספר 
הבוגרים,  מכלל   4% על  יעלה  לא  יתרה  הצטיינות  מקבלי  של  הכללי 
והמספר הכללי של מקבלי הצטיינות לא יעלה על 15% מכלל הבוגרים 

)כולל הצטיינות יתרה(.

22  הגדרת סוגי סטודנטים

22.01 סטודנט מן-המניין 
לקבלת  הדרישות  כל  את  שמילא  סטודנט  הוא  מן-המניין  סטודנט 

סטודנטים לקראת התואר

מגיסטר ונתקבל לבית-הספר.

22.02 סטודנט משלים
סטודנט משלים הוא סטודנט שנתקבל על-תנאי, משום שאינו ממלא את 
כל התנאים לקבלת סטודנטים כמוגדר בסעיף 23. עמד סטודנט משלים 
יעבור למעמד של סטודנט מן-המניין. לא עמד  בתנאים שהוטלו עליו, 
בהם בזמן הקצוב, תופסק השתלמותו אלא אם כן החליט הדיקן לתת 

לו ארכה, על סמך המלצה מנומקת של הוועדה.

23 קבלת סטודנטים

23.01 דרישות קבלה
על המועמד להיות ברמה נאותה ובעל תואר ראשון של הטכניון או בעל 

תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר.

23.02 רמה נאותה
א. סף הקבלה המינימלי לבוגרי הטכניון הוא ציון ממוצע משוקלל 75. 

לכל יחידה זכות לקבוע סף משלה הגבוה מהסף המינימלי.

ב. הישגים שקולים - במקרים יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן לקבל גם 
השתכנעה  שהוועדה  בתנאי  מ-75,  נמוך  שלו  הממוצע  שהציון  מועמד 

שהמועמד הוא ברמה נאותה והגישה לדיקן הנמקה מפורטת על כך. 

של  הקבלה  מסף  נמוך  אך   ,75 מעל  ממוצע  ציון  בעל  מועמד  לגבי  ג. 
היחידה, שסיים לימודיו לתואר ראשון לפחות שלוש שנים לפני מועד 
הנמקה  בלווית  קבלתו  על  לדיקן  להמליץ  הוועדה  רשאית  ההרשמה, 

מפורטת על כך.

המועמד  של  התאמתו  את  הוועדה  תעריך  ו-ג(  )ב  המקרים  בשני 
ו/או המדעיים בדרך הנראית  ללימודים בהתאם להישגיו המקצועיים 
)כגון קבלת חוות-דעת מוסמכת, ראיון אישי, התחשבות בהישגים  לה 
אפשרות  בדבר  מנומקת  המלצה  לדיקן  ותמסור  משלימים(  בלימודים 

קבלתו ללימודים.
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23.03 בעלי תואר ראשון תלת-שנתי
מועמד שסיים תואר ראשון תלת-שנתי, ומעוניין להמשיך לימודיו לתואר 
וידרש במספר  יוכל להתקבל כסטודנט משלים,   - הנדסי  שני במסלול 
 20( אחת  לימודים  לשנת  השקול  בהיקף  מקדמיים/השלמה  מקצועות 
נקודות לפחות(. התכנית ותנאי הלימוד יקבעו על ידי הוועדה.  הסטודנט 
יעבור למעמד "מן-המניין" לאחר שיעמוד בדרישות של המקצועות הנ"ל 

ברמה הנדרשת. 

מועמד בעל תואר ראשון תלת-שנתי, המעונין ללמוד לתואר שני במסלול 
לא הנדסי, יוכל להתקבל במעמד של סטודנט "מן-המניין". אם יידרש 
ויעבור  "משלים"  במעמד  יתקבל   )24.02 סעיף  )ראה  ליבה  בנקודות 

למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את המקצועות ברמה הנדרשת.

על-ידי  הדרישות  תקבענה   - בין-יחידתיות  לוועדות  מועמדים  לגבי 
הוועדה.

23.04 השתלמות חברי סגל 
חבר סגל מדרגת מרצה ומעלה, וכן בעלי דרגות

אקדמיות מקבילות כמו עמית מחקר, עמית הוראה, מרצה נילווה ומרצה 
לתואר  ללימודים  להתקבל  והמעוניינים   – בטכניון  העובדים   - קליני 
זאת  לעשות  יוכלו  מלמדים,  הם  בה  אקדמית  יחידה  באותה  מגיסטר 
באישור ראש היחידה האקדמית ודיקן בית הספר לתארים מתקדמים. 

23.05 השתלמות עובדי הטכניון ומוסד הטכניון למו"פ 
שאינם חברי סגל

לתואר  ללימודים  למו"פ  הטכניון  ומוסד  טכניון  עובדי  של  קבלתם 
מגיסטר במסגרת בית הספר, תובא לאישור הדיקן.  הדיקן יתייעץ עם 
המרכזת  הוועדה  של  נבחר  חבר  הדיקן,  המנל"א,  יהיו:  שחבריה  ועדה 
וסמנכ"ל משאבי אנוש )בטכניון או במוסד הטכניון למו"פ, לפי העניין(, 

אשר תביא המלצתה לידיעת הוועדה המרכזת.

23.06 הליך ההרשמה
א. המועמד מגיש את בקשתו למדור רישום בבית-הספר על גבי טפסי 

הרשמה מיוחדים.

ב. הדיקן מעביר ליחידה, או לוועדה הבין-יחידתית, אותן בקשות של 
מועמדים העומדים בתנאי הקבלה.

להזמינו  ורשאית  למסמכיו,  בהתאם  המועמד  בקבלת  דנה  הוועדה  ג. 
לראיון עם חבר סגל, לוועדת קבלה או לבחינה, אם היא מוצאת לנכון.

ד. הוועדה מעבירה לדיקן את המלצתה לקבל את המועמד, או לדחותו, 
הלימודים  תכנית  קביעת  אחראי/ארעי,  מנחה  למינוי  הצעתה  בצירוף 

ומשך ההשתלמות.

ה. המלצה יכולה לכלול דרישה למילוי תנאים מיוחדים, כגון מקצועות 
מקדמיים, וכן את המועד למילויים.

23.07 החלטת הדיקן

או  סטודנט  לקבל  אם  הוועדה,  בהמלצת  בהתחשבות  מחליט,  הדיקן 
לדחותו, וקובע את תנאי הקבלה.

23.08 קבלה מחדש
הוא  משמעתיות  מסיבות  שלא  הופסקה  סטודנט  של  השתלמותו  אם 
רשאי להגיש את מועמדותו מחדש. הוועדה יכולה להמליץ בפני הדיקן 
על הכרה בלימודיו )כולם או חלקם( בעבר, ועל אישור מחודש של נושא 
מחקרו, אם היה כזה. אם השתלמותו של הסטודנט הופסקה בגלל אי-

קבלת חיבורו והוא ירשם מחדש ויתקבל, יכללו דרישות הקבלה נושא 
מחקר חדש ומנחה אחר.

- תהיה קבלתו  הופסקה השתלמותו של סטודנט מסיבות משמעתיות 
מחדש כפופה לפסיקת בית הדין-המשמעתי.

23.09 לימוד בו-זמני לשני תארים
לתארים  בלימודים  תארים,  לשני  בו-בזמן  ללמוד  המבקש  סטודנט 
הדיקן  לדיקן.   המנומקת  בקשתו  יגיש  הסמכה,  ובלימודי  מתקדמים 

מראשי  מתאימות  המלצות  קבלת  לאחר  הבקשה,  לאשר  אם  יחליט 
היחידות האקדמיות שאליהן נרשם המועמד ובתיאום עם דיקן לימודי 
יכול להיות מותנה בתנאים  הסמכה, בהתאם למקרה. אישור הבקשה 

מיוחדים. האישור יינתן לתקופה קצובה מראש.

24 הדרישות לקבלת התואר מגיסטר

24.01 נתיבי לימוד
ניתן למלא את הדרישות לתואר מגיסטר באחד מהנתיבים הבאים:

א. על ידי לימוד מקצועות מתוך קטלוג הלימודים לתארים מתקדמים 
)להלן "מקצועות"(, ביצוע מחקר, הגשת חיבור על המחקר וקבלתו על 

ידי הבוחנים בבחינת-הגמר.

ב. ביחידות הנדסיות או ביחידות אחרות שהוסמכו לכך: על ידי לימוד 
מקצועות, ביצוע פרויקט הנדסי מקיף, הגשת חיבור על הפרויקט וקבלתו 

על ידי הבוחנים בבחינת-הגמר.

ג. ביחידות שבהן קיים נתיב עבודת-גמר: על ידי לימוד מקצועות, ביצוע 
עבודת-גמר, הגשת עבודת-הגמר וקבלתה על ידי הבוחנים בבחינת-הגמר.

ד. ביחידות שבהן קיים מסלול ללא-תזה: על ידי לימוד מקצועות בלבד, 
ובתנאי שתכנית הלימודים תכלול מקצועות פרויקט ו/או סמינריון.

ה. במסלול ללא-תזה כלל טכניוני: על ידי לימוד מקצועות בלבד.

24.02 נקודות זכות
לשבוע  הרצאה  שעת  כלל,  בדרך  פירושה,  בלימודים  זכות  נקודת 
לסמסטר, ולגבי סמינריון לימודי ומעבדות - בהתאם להמלצת הוועדה 
ובאישור הדיקן וועדת הקבע ללימודים אקדמיים. מקצועות השלמה או 
מקדמיים לא יכללו במניין נקודות הזכות בלימודים לתארים מתקדמים.

כל ועדה לתארים מתקדמים קובעת את מספר נקודות הזכות שסטודנט 
בתחומים  השתלמותו  במהלך  לצבור  חייב  במסגרתה  המשתלם 
לפי תכנית ארבע- ביחידות המעניקות תואר ראשון  להלן:  המפורטים 
שנתית או יותר, יהיה מספר הנקודות הנדרש בתחום 38-46. ביחידות או 
במסלולים המעניקים תואר ראשון לפי תכנית תלת-שנתית יהיה מספר 
תלת- מסלול  בוגר  מסטודנט  הנדרש  מתקדמים  במקצועות  הנקודות 
שנתי בתחום 50-55.  ביחידות שתבחרנה בכך, ובכפוף לאישור מועצת 
 10 עד  היחידתי,  מתקדמים  לתארים  הוועדה  מרכז  באישור  היחידה, 
נקודות מהתכנית יכולות להיות ממקצועות לימודי הסמכה.  האפשרות 
ללמוד מקצועות הסמכה תוגבל בדרך כלל למקצועות הסמכה מתקדמים, 
ומיועדת לסטודנטים שאופי התמחותם הוא בין תחומי. מספר הנקודות 

ממכסה זו הנועד לכל אחד מחלקי ההשתלמות יהיה כלהלן:

20 נקודות למחקר: 

20 נקודות לפרויקט:  

12 נקודות לעבודת-גמר: 

2 נקודות למילוי דרישת החובה באנגלית 

היתרה ללימודים:     

מספר נקודות הזכות הנדרש במקצועות מתקדמים, לבעלי תואר ראשון 
תזה",  ללא  "מגיסטר  לתואר  השתלמות  בנתיב  הלומדים  ארבע-שנתי, 

יהיה לפחות 40.

לגבי  ליבה.  לקבוע השלמה של מקצועות  ועדה  כל  רשאית  לכך  מעבר 
לתואר  השתלמות  בנתיב  הלומדים  תלת-שנתי,  ראשון  תואר  בוגרי 
נקודות   20 של  בהיקף  ההשלמה  מקצועות  יהיו  תזה",  ללא  "מגיסטר 

לפחות.

24.03 הפחתת הדרישות הלימודיות
לפי המלצת הוועדה רשאי הדיקן להפחית את המספר הנדרש של נקודות 
הלימוד, אם השתכנע כי הסטודנט רכש את הידע בדרך אחרת. ההמלצה 

חייבת להגיע לדיקן תוך שנה מתאריך קבלת הסטודנט לבית-הספר.

24.04 מועד בחירת נתיב
ביחידות המאפשרות מילוי הדרישות לתואר מגיסטר בנתיבים שונים, 
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יודיע הסטודנט לוועדה על בחירת נתיב, מתוך הנתיבים הדורשים תזה, 
לא יאוחר מתום מחצית משך ההשתלמות המאושר לו עם קבלתו )ראה 
25.01(. בחירתו תהיה טעונה אישור הוועדה, שתודיע לדיקן על  סעיף 

החלטתה.

24.05 החלפת נתיב
באישור הוועדה רשאי הסטודנט להחליף נתיב. הוועדה תודיע לדיקן את 
החלטתה, ולפי הצורך תצרף המלצה בדבר משך ההשתלמות. במקרים 
חריגים רשאית ועדת הבוחנים בבחינת-הגמר להציע שינוי נתיב, לאחר 
שבדקה את החיבור ומצאה אותו הולם את הדרישות של נתיב שונה מן 

הנתיב המקורי.

24.06 פירוט הדרישות מהמועמד
לשם קבלת תואר על המועמד:

א. לעמוד בדרישות המקצועות הכלולים בתכנית לימודיו ברמה כללית 
שאינה נופלת מממוצע 75, ובציון שאינו נופל מ-65 בכל מקצוע בודד.

ב. להוכיח ידיעת שפות )ר' סעיף 26.06 להלן(.

ג. לתת הרצאה סמינריונית על נושא עבודתו בשנה האחרונה להשתלמותו. 
בנתיב מחקר/פרויקט תינתן ההרצאה לא יאוחר משבועיים לפני מועד 
מתן  לאשר  הדיקן  יוכל  חריגים,  במקרים  לבית-הספר.  החיבור  הגשת 
תקבע  עבודת-גמר  בנתיב  זה.  תנאי  מקיים  שאינו  במועד  ההרצאה 
הוועדה את המועד ואת הדרך למילוי הדרישה. קיום ההרצאה יפורסם 

בדרך נאותה בטכניון )ראה סעיף 29.03 להלן(.

ד. להגיש חיבור על המחקר, הפרויקט ההנדסי או עבודת הגמר )ראה 
סעיף  29 להלן(.

ה. לעמוד בבחינת הגנה בנושא החיבור.

סעיפים ג' ד' ה' אינם חלים על סטודנטים הלומדים בנתיב ללא תזה.

24.07 העברה למסלול ישיר לדוקטורט
העברה למסלול ישיר לדוקטורט

הדיקן רשאי להעביר סטודנט לתאר מגיסטר המבצע מחקר, למעמד של 
כדי  תוך  הוכיח  ישיר, אם הסטודנט  דוקטור במסלול  לתואר  סטודנט 
מחקרו כשרון והישגים המצדיקים העברה כזאת. על הסטודנט למלא 

את התנאים הבאים:

א. השלים לפחות סמסטר אחד שלם לאחר אישור נושא המחקר.

השלים לפחות מחצית ממכסת נקודות הלימוד אשר חויב בה, והשיג  ב. 
רמת ציונים טובה מאד )ציון ממוצע 90 לפחות(.

הוועדה השתכנעה כי המועמד מתאים לתואר דוקטור ונושא מחקרו  ג. 
למגיסטר ניתן להרחבה להיקף הנדרש מעבודת דוקטור והמליצה על 

המעבר בפני הדיקן.

לימודיו  את  שסיים  בטכניון  שנתי  ארבע  תואר  בוגר  סטודנט  על  ד. 
לתואר ראשון בהצטיינות )ממוצע 85 לפחות( או שהיה מצטיין נשיא 
בארבעת הסמסטרים האחרונים, וכן סטודנט בוגר תואר ראשון שלוש 
שנתי בטכניון או באוניברסיטה שסיים את לימודיו בהצטיינות יתרה 
א'  בסעיפים  המופיעים  התנאים  יחולו   – מקביל(  או  נשיא  )מצטיין 
ג' לעיל, למעט ההקלות הבאות: הוא יוכל לבקש לעבור למסלול  ב' 
הישיר לאחר סמסטר אחד, ולאחר השלמת לפחות שליש מהנקודות 
הנדרשות )אך לא פחות משמונה(. סטודנט משלים שנדרש בהשלמות 

יצטרך בנוסף לסיים את כל מקצועות ההשלמה.

את  לאשר  הדיקן  רשאי  הוועדה,  לנימוקי  בהתאם  מיוחדים,  במקרים 
המעבר גם מבלי שהתקיימו תנאים א' ו/או ב' ו/או ד' המוזכרים לעיל. 
וכן  נוסף,  ממליץ  ושל  המנחה  של  חוות-דעת  יצורפו  הוועדה  להמלצת 
סיכום תמציתי של עבודתו לתואר מגיסטר עד אותו מועד, ושל תכנית 

המחקר לתואר דוקטור.

לאחר אישור המעבר על-ידי הדיקן, יוסב מעמדו של הסטודנט למעמד 
שמונה  בעוד  יוארך  השתלמותו  משך  דוקטור.  לתואר  סטודנט  של 
הנדרשים  נוספים  מתקדמים  מקצועות  ללמוד  יחויב  והוא  סמסטרים, 
מסטודנטים לדוקטורט בהיקף שייקבע על-ידי היחידה, ולא פחות מ- 5 
נקודות. הסטודנט יגיש תיאור תמציתי של הצעת המחקר וייגש לבחינת 

המועמדות תוך תשעה עשר חושים מתחילת השתלמותו לתואר מגיסטר 
או תוך שישה חודשים ממועד ההודעה על ההעברה למסלול הישיר )ראה 
סעיף 36.01(. במקרים מיוחדים רשאי הדיקן להאריך תקופה זו בהתאם 

להמלצה מנומקת של הוועדה.

כל  את  שהשלים  ולאחר  המועמדות,  בבחינת  בהצלחה  שעמד  לאחר 
יהיה  מגיסטר,  לתואר  הקבלה  בעת  עליו  שהוטלו  המקצועות  דרישות 

זכאי הסטודנט לתעודת מגיסטר )ראה סעיף 21.04(.

אם נכשל הסטודנט בבחינת המועמדות, יחול עליו נוהל כשלון בהתאם 
לסעיף 36.06, כאשר במקום הפסקת השתלמות, יוחזר למעמדו הקודם 

לתואר מגיסטר.

25 משך ההשתלמות
יותר(  )או  ארבע-שנתי  ראשון  תואר  המעניקות  ביחידות  א.    25.01

תארך השתלמות לתואר מגיסטר לא יותר משמונה סמסטרים.

ההשתלמות  תארך  תלת-שנתי  ראשון  תואר  המעניקות  ביחידות  ב. 
למגיסטר של סטודנט, בוגר מסלול תלת-שנתי, לא יותר מ-10 סמסטרים.

יהיה דינו של סטודנט  ג. ביחידות המעניקות תואר ראשון תלת-שנתי 
לעיל, דהיינו משך  בוגר מסלול ארבע-שנתי בהתאם לנאמר בסעיף א' 

ההשתלמות יהיה לא יותר משמונה סמסטרים.

בהשלמות  שחויב  לסטודנט  יותר  ארוך  זמן  לקבוע  רשאי  הדיקן  ד. 
)סמסטר אחד לכ-10 נקודות השלמה( או זמן קצר יותר לסטודנט אשר 

השתלם בעבר, הפסיק את השתלמותו וחזר להשתלם.

חופשה מאושרת לא תילקח בחשבון במניין הסמסטרים.

25.02 הפסקת השתלמות
אם אין הסטודנט מתקדם במידה נאותה, רשאי הדיקן, בהמלצת המנחה 
והוועדה, להפסיק את השתלמותו לפני תום המועד הרגיל או לשנות את 
תנאיה. לא סיים הסטודנט את השתלמותו במועד, תופסק השתלמותו, 
אלא אם כן תמליץ הוועדה על הארכת ההשתלמות והדיקן יאשר את 

ההמלצה. סך ההארכות לא יעלה על שנתיים.

25.03 "חוק ההתיישנות"
סטודנט, אשר משך לימודיו עולה על שש שנים, יחויב על ידי היחידה 
תום  לאחר  לימודיו,  של  נוסף  בכל סמסטר  נוסף  בלימוד מקצוע אחד 
הזמן הקלנדרי  הוא  זו,  לצורך תקנה  הלימודים,  השנה השישית. משך 
הסטודנט  מבקש  בו  לימודים  עבור  אשר  הראשון  הסמסטר  מתחילת 

הכרה.

הדיקן רשאי לאשר הארכת התקופה לאחר המלצה מנומקת של הוועדה.

25.04 עליה בדרגה או שינוי תפקיד
אם תוך כדי השתלמותו מקבל הסטודנט מינוי אקדמי או מנהלי אשר 
 ,23.04 בסעיפים  שמתואר  )כפי  קבלתו  את  בדיעבד  ממנו  מונע  היה 

23.05(, יהיה המשך השתלמותו מותנה באישור הדיקן.

25.05 חופשה מהשתלמות
כשאין סטודנט יכול להמשיך בהשתלמותו עליו להגיש, לא יאוחר מ- 14 
יום מתחילת הסמסטר, בקשה לחופשה או להפסקה מרצון. בקשה זו 
צריכה להיות מנומקת ומלווה בהמלצת המנחה והוועדה. הדיקן רשאי 
להעניק לסטודנט חופשה של סמסטר אחד או שניים, ובמקרים יוצאים 
חופשתו,  תום  עם  ללימודים  הסטודנט  חזר  לא  שנתיים.  עד  הכלל  מן 

ייחשב כאילו הפסיק את השתלמותו.

25.06 חוסר פעילות

הדיקן רשאי להפסיק את השתלמותו של מועמד שלא נרשם ללימודים 
ושאין לו נושא מחקר מאושר, לאחר התייעצות עם הוועדה.
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26 הלימוד

26.01 תכנית לימודים
לא יאוחר מיום תחילת הלימודים בכל סמסטר יגיש הסטודנט למרכז 
תקבע  היחידה  לימודיו.  תכנית  של  הצעה  המנחה,  באישור  הוועדה, 
לשם כך סידורים פורמליים כגון ימי רישום. במקרים יוצאים מן הכלל 
רשאי מרכז הוועדה לקבוע תאריכי רישום מוקדמים יותר, למשל עבור 
מן  לדרוש  רשאית  תהיה  הוועדה  לטכניון.  מחוץ  קורסים המתקיימים 
הסטודנט לתקן את תכנית לימודיו אם אינה עומדת בדרישות שקבעה, 
או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה. תוך ארבעה שבועות מתחילת 
על  הוועדה  למרכז  להודיע  המנחה,  באישור  הסטודנט,  יוכל  הסמסטר 

ביטול הרשמתו למקצוע ו/או על הרשמתו למקצוע נוסף.

26.02 ציונים
בסוף כל סמסטר ימציא כל מורה לדיקן, עם העתק ליושב-ראש הוועדה 
את הציונים שנתן לסטודנטים שנרשמו למקצועו. הציונים יינתנו על-ידי 
המורה לפי סולם הציונים שיהיה בין 100-0, כאשר כל ציון הנמוך מ-65 
מציין כישלון. במקרים מסוימים ניתן לתת ציון עובר/נכשל על פי אישור 

ועדת הקבע ללימודים אקדמיים.

לא מילא הסטודנט את הדרישות למקצוע באותו סמסטר, רשאי המורה 
לתת ציון "לא-השלים". הסטודנט יוכל במקרה זה להשלים את הדרישות 
למקצוע לא יאוחר מתום הסמסטר שלאחר מכן. לא השלים הסטודנט 

את הדרישות במועד זה - יינתן לו הציון "לא-השתתף" שדינו כציון 0.

26.03 רמת הסטודנט
במסגרתה  אשר  הוועדה  ידי  על  הסטודנט  רמת  תוערך  שנה  כל  בסוף 
הוא משתלם, על סמך הישגיו בכל מקצועות לימודיו. אם רמה זו לא 
תהיה נאותה )ציון ממוצע של 75 לפחות(, יידרש הסטודנט לתקנה בשנה 
שלאחריה. לא השיג רמה נאותה בשנה שלאחר מכן, תופסק השתלמותו. 
הסטודנט  של  התקדמותו  רמת  תוערך  מחקר,  נושא  לסטודנט  יש  אם 
זו לא  דיווח של המנחה. אם רמה  על סמך  כל סמסטר  במחקר בסוף 
תהיה נאותה )ציון "מניח את הדעת" לפחות( יידרש הסטודנט לתקנה 
בסמסטר שלאחר מכן. אם לא יתקדם במחקר בסמסטר שלאחר מכן, 
תופסק השתלמותו. במקרים יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן, בהמלצת 
הגיע  לא  אם  גם  ההשתלמות  המשך  את  להתיר  והוועדה,  המנחה 

הסטודנט לרמה נאותה.

26.04 כישלון במקצוע לימוד
א. קיבל סטודנט ציון נמוך מ- 65 או ציון נכשל במקצוע מתקדמים, עליו 
לתקן את כישלונו על-ידי הרשמה ולימוד מחדש של אותו מקצוע. אם 

נכשל בו פעם נוספת - תופסק השתלמותו.

את  לתקן  אותו  לחייב  לא  לאשר  הוועדה,  בהמלצת  יכול,  הדיקן  ב. 
הכישלון. במקרה זה יישאר הכישלון רשום בתעודת הציונים שלו, ויובא 

בחשבון בחישוב הממוצע.

לקחת  לא  הדיקן  בפני  להמליץ  הוועדה  רשאית  חריגים  במקרים  ג. 
בחשבון את הכישלון בחישוב הממוצע.

ד. החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות 
הראשון או השני בכל המקצועות, למעט במקרה בו נערכת בחינה לפי 
נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף. סטודנט שנכשל 
יוכל  הציון,  את  לשפר  או שמעונין   )65 מ-  נמוך  )ציון  הראשון  במועד 
ו/או  א'  )במועד  במקצוע  הסטודנט  נכשל  השני.  במועד  שוב  להיבחן 
ואם  נוספת אחת בלבד  יהיה רשאי להירשם למקצוע פעם  ב'(  במועד 

נכשל בו שוב )במועד א' ו/או במועד ב'( - תופסק השתלמותו.

26.05 הערות בתדפיס
הציונים  בתדפיס  יופיעו  המורה,  ידי  על  הניתנים  הציונים  על  נוסף 

)במקרים שפורטו בסעיף 26.04 א, ב, ג( גם ההערות להלן:

א. "לא חייב תיקון" - כישלון המובא בחישוב הממוצע אך אין חובה 
לתקנו.

ב. "אין התחשבות בציון" - כישלון שאינו מובא בחישוב הממוצע.

ג. "לא חייב להשלים" - ציון חסר שאין חובה להשלימו.

26.06 ידיעת שפות
סטודנט חייב להוכיח ידיעת השפה האנגלית.

סטודנט אשר חוייב ולא עבר במהלך הסמסטר הראשון להשתלמותו את 
הבחינה באנגלית מורחבת, דהיינו ברמה המאפשרת התבטאות בכתב, 
יחויב להירשם ללימוד סדיר בטכניון במקצוע זה ולגשת לבחינה בתום 
הסמסטר השני. סטודנט אשר לא יעבור את הבחינה במועד זה, יועבר 
במועד  נוספת  פעם  להיבחן  האפשרות  לו  ותינתן  בלתי-תקין"  ל"מצב 

הבחינות הקרוב. נכשל הסטודנט במועד זה - תופסק השתלמותו.

הדיקן רשאי, בעת קבלת הסטודנט, להאריך מועדים אלה.

פטור מבחינה באנגלית מורחבת

בוגר בית ספר תיכון או מוסד אקדמי מוכר בהם שפת ההוראה היא 
אנגלית, או מי שנמצא באחוזון ה 75 ומעלה בחלק המילולי בבחינה ה- 
GRE  או בבחינה ה- GMAT, או בעל תואר PhD - יהיה פטור מהבחינה 

באנגלית מורחבת. 

26.07 מקצוע באתיקה של המחקר
סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי חייב לעבור את הבחינה במקצוע 
"אתיקה של המחקר" לפני הגשת נושא המחקר, בהתאם למועד שנקבע 
לו להגשת נושא המחקר.  סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה 

להגיש את נושא המחקר.

27 מחקר ופרויקט

27.01 המחקר
כולל  מחקר,  בשיטות  הסטודנט  אימון  היא  למגיסטר  המחקר  תכלית 
ידי  על  שאושר  בנושא  מצומצם  בהיקף  מחקר  ביצוע  ביקורתי,  סקר 
הוועדה והגשת חיבור. המחקר יהיה עיוני או ניסויי, בסיסי או שימושי, 

תוך הדגשת הגישה המדעית האנליטית.

מספר הנקודות הנועד למחקר הוא 20.

27.02 הפרויקט
תכלית הפרויקט היא אימון הסטודנט בשיטות תכן הנדסי, כולל סקר 
ידי הוועדה והגשת חיבור,  ביקורתי, ביצוע פרויקט בנושא שאושר על 

תוך הדגשת הגישה ההנדסית השימושית.

הפרויקט יהיה פרויקט הנדסי מקיף המוקדש לתכן הנדסי, לניתוח עיוני 
או הנדסי ביקורתי, לניסוי מעבדה או שדה, סקר ביקורתי של שיטות או 

ידע קיימים אשר יש בו משום קידום ההבנה ועדכון הידיעות וכדומה.

מספר הנקודות הנועד לפרויקט הוא 20.

27.03 הצעת נושא מחקר או פרויקט
הסטודנט יציע לוועדה נושא מחקר או פרויקט, או יציין את השטח שבו 
הוא מעוניין לבצע מחקר או פרויקט. הוועדה תציע מנחה נאות. הסכים 
תקציר  הסטודנט  יעבד  מסוים,  בנושא  הסטודנט  את  להנחות  המנחה 
של הצעת מחקר או פרויקט בהנחיית המנחה ובהסכמתו, תוך ציון שם 

הנושא בעברית ובאנגלית, ויגיש אותו לאישור הוועדה.

בביצוע  תקציביים  קשיים  צפויים  שלא  יבדוק  הוועדה  יושב-ראש 
המחקר או הפרויקט בטרם יאשר את ההצעה, ויעביר אותה לדיקן.

27.04 מועד הגשת נושא מחקר
לא יאוחר מתום שני סמסטרים להשתלמותו של סטודנט המקבל מלגה, 
או ממחצית משך ההשתלמות של סטודנט שאינו מקבל מלגה, תמליץ 
הוועדה על מינוי מנחה קבוע. על הסטודנט להגיש במועד זה נושא מחקר 

או פרויקט שיאושר על ידי המנחה והוועדה.

לגבי סטודנט שנדרש ללימודים משלימים, לא תיחשב התקופה הנדרשת 
ללימודים אלה כחלק מההשתלמות.
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27.05 מינוי מנחה
עם אישור נושא המחקר ובהמלצת הוועדה ימנה הדיקן מנחה או שני 
מנחה  והשני  אחראי  מנחה  מהם  אחד  יהיה  מנחים,  שני  מונו  מנחים. 
שותף. כמנחה אחראי רשאי להתמנות חבר סגל מדרגת מרצה ומעלה, או 

בעל תואר דוקטור בסגל המחקרי. 

גם  למנחה אחראי  למנות  הדיקן  רשאי  הוועדה  של  מנומקת  בהמלצה 
חבר סגל בכיר שפרש לגמלאות, או מומחה בעל תואר דוקטור בשטח 

המחקר, בתנאי שאינו מקורב לסטודנט במקום עבודתו. 

הוועדה תוכל להמליץ על מינוי יועץ או יועצים, אשר יסייעו בהכוונת 
המחקר. לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא קרוב משפחה של הסטודנט 

)לפי המוגדר בסעיף 4.1 )ג( בתקנות האקדמיות(.

27.06 תפקיד המנחה
במהלך  הסטודנט  את  והמדריך  המלווה  הסגל  איש  הוא  המנחה 
והדיקן  הוועדה  לבין  בינו  המקשרת  החוליה  את  ומהווה  השתלמותו, 

במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות.

המנחה ידריך את הסטודנט בשיטות מחקר או תכן הנדסי וינחה אותו 
על  ולוועדה  לדיקן  ידווח  המנחה  חיבורו.  ובעריכת  השוטפת  בעבודתו 

מידת התקדמותו של הסטודנט.

27.07 העדר מנחה או החלפתו
לא נמצא מנחה לסטודנט, או לא הוגש במועד נושא מחקר או פרויקט, 
לאשר  יכול  הוועדה,  בהמלצת  הדיקן,  הסטודנט.  של  לימודיו  יופסקו 

חופשה לסמסטר אחד, עד שימצא מנחה.

התפטר מנחה או נמנע ממנו למלא את תפקידו מחמת מחלה, היעדרות, 
שבתון או סיבה אחרת, ימנה הדיקן מנחה אחר בהמלצת הוועדה. כאשר 

ממשיך הסטודנט באותו נושא מחקר, תידרש הסכמת המנחה הקודם.

27.08 שינוי נושא מחקר
תחת  עדיין  הפרויקט,  או  המחקר  נושא  את  לשנות  המעונין  סטודנט 
הנחיית המנחה שלו, יגיש למרכז הוועדה בקשה מנומקת בצירוף המלצת 
מנחה  בהנחיית  מחקר  נושא  לשנות  מעוניין  הסטודנט  כאשר  המנחה. 
חדש, יהיה עליו להגיש בקשה מנומקת ישירות למרכז הוועדה. הוועדה 

תדון בבקשות בהתאם לנוהל של סעיף 27.03 לעיל.

27.09 חילוקי דעות
במקרה של חילוקי דעות בין מורה המבקש להנחות נושא לבין הוועדה, 
רשאי המורה לפנות ישירות לדיקן. הדיקן יכריע לאחר התייעצות עם 

המורה ויושב-ראש הוועדה.

28 עבודת-גמר
28.01 תכלית עבודת הגמר היא גיבוש הידע שרכש הסטודנט בלימודי 
המגיסטר על ידי יישום ידע עיוני לפתרון בעיה מעשית, ניתוח מפורט של 
בעיה מחקרית ודרכי פתרונה, כולל סקר ביקורתי, או על ידי פתרון בעיה 
במסגרת  מורכב  ניסוי  על  מפורט  ודיווח  ביצוע  כגון  מוגבלת  מחקרית 

מחקר קבוצתי. עבודת הגמר תהיה עיונית, חישובית או ניסויית.

מספר הנקודות הנועד לעבודת הגמר הוא 12.

28.02 בחירת נושא עבודת הגמר, מועד הגשתו, בחירת המנחה או היועץ, 
החלפת המנחה, שינוי הנושא ודיווח על התקדמות במחקר הם בהתאם 
לנאמר בסעיפים 27.03, עד  27.09 לעיל, המתייחסים לעבודת מחקר או 

פרויקט.

29 החיבור ובחינת-הגמר

29.01 ועדת בוחנים
כאשר סטודנט מוכן להתחיל בכתיבת החיבור, הוא יודיע על כך בכתב 

למנחה. המנחה יעביר הודעה זו לבית-הספר בצירוף הסכמתו.

המנחה ימליץ בפני הוועדה לתארים מתקדמים על הרכב ועדת בוחנים 
ועל מועד מתן ההרצאה הסמינריונית )ראה סעיף 24.06(.

ועדת  מתקדמים,  לתארים  הוועדה  להמלצת  בהתאם  ימנה,  הדיקן 
בוחנים בת שלושה חברים או יותר בהרכב הבא:

יוכל  מיוחדים  הבוחנים. במקרים  ועדת  יושב-ראש  שיהיה  א. המנחה, 
הדיקן להורות, לאחר התייעצות עם המנחה, כי חבר ועדה אחר ישמש 

כיושב ראש הוועדה.

ב. אחד או שני חברי הסגל האקדמי בדרגת מרצה ומעלה או בעלי תואר 
דוקטור בדרגה שקולה בסגל המחקרי.

ג. מומחה מקצועי מתחום נושא החיבור, שלא מאותה היחידה, )בוחן-
מיוחדים  במקרים  שלו.  ישיר  ממונה  או  למועמד  מקורב  שאינו  חוץ(, 
לדרישות  בהתאם  כבוחן-חוץ  לשמש  יחידה  מאותה  נלווה  מורה  יוכל 

תת-סעיף זה, בתנאי שאין לו נגיעה ישירה למועמד.

ד. מומלץ שלפחות אחד הבוחנים יהיה בדרגת המנחה, או בכיר ממנו.

חברים  מארבעה  הבוחנים  ועדת  תורכב  מנחים,  שני  של  במקרה  ה. 
לפחות, כשהמנחה האחראי משמש כיושב-ראש ועדת הבוחנים. במקרים 
מיוחדים יוכל הדיקן להורות, לאחר התייעצות עם המנחה, כי חבר ועדה 
אחר ישמש כיושב ראש הוועדה. המנחה השני והחברים האחרים יקיימו 

את התנאים בסעיפים ב', ג', ד' לעיל.

ו. החליט הדיקן למנות ועדת בוחנים של יותר משלושה, ימונו הבוחנים 
הנוספים בהתאם לסעיפים ב', ג', ד' לעיל.

מורכבת  ועדת הבוחנים  עבודת-גמר, תהיה  הוא מסוג  חיבור  ז. כאשר 
מהמנחה/מנחים ומבוחן נוסף בעל רמת מומחיות נאותה, ובתנאי שאין 

לו נגיעה ישירה לסטודנט.

ח. פרט למנחה או למנחים, יתמנו הבוחנים לאחר שיודיעו על נכונותם 
לשמש כבוחנים.  על הבוחנים להגיש חוות-דעתם בכתב תוך חודש מיום 

קבלת החיבור.

29.02 אופי החיבור
הסטודנט חייב לכלול בחיבור חלק שהוא פרי עבודה עצמית, ונוסף על 

כך:

א. הסבר מפורט של מטרת המחקר, הפרויקט או עבודת-הגמר.

ב. סקר ביקורתי של שיטות או ידע קיימים בעת כתיבת החיבור )סקר 
ספרות(.

ג. תיאור העבודה ותוצאותיה.

ד. דיון והסקת מסקנות.

ה. רשימת מקורות.

החיבור יוגש בהתאם להוראות לעריכת חיבור התקפות במועד הגשתו.

29.03 הגשת החיבור
הסטודנט יוכל להגיש את חיבורו לבית-הספר רק לאחר:

א. מילוי הדרישות הלימודיות והדרישות לידיעת שפות, בהתאם לסעיף 
24.06 )א(, )ב(.

ב. מתן הרצאה סמינריונית, בהתאם לסעיף 24.06 )ג(.

ג. מילוי ההתחייבויות הכספיות ואחרות כלפי הטכניון, והמצאת אישור 
על כך.

29.04 חוות-דעת על החיבור
לשלוח  הבוחנים  על  החיבור.  של  אחד  עותק  בוחן  לכל  יעביר  הדיקן 
ממועד  ימים  חודש  תוך  לדיקן,  דעת"  "סודי-חוות  במכתב  חוות-דעת 
קבלת החיבור. חוות הדעת תיכתב בהתאם להנחיות בית-הספר, והיא 

תכלול:

א. הערכה מפורטת וברורה של רמת המחקר, הפרויקט או עבודת-הגמר 
המסוכמים בחיבור.

ב. הצהרה מפורשת על קבלת החיבור או אי-קבלתו כמילוי חלקי של 
הדרישות להענקת התואר.

65 הוא  נתקבל החיבור, יקבע הבוחן ציון בסולם מאוני, כאשר הציון 
ציון "עובר".
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הדיקן רשאי לבטל מינויו של בוחן אשר לא הגיש חוות-דעת במועד, וכן 
ובתום חמישה  בתום שבוע  אליו  נשלחו  תזכורות אשר  התעלם משתי 
בוחן  מינוי  על  הוועדה  תמליץ  זה  במקרה  הנדרש.  מהמועד  שבועות 

מתאים אחר )לפי סעיף 29.01(.

29.05 חילוקי דעות בין הבוחנים
לא קיבל אחד הבוחנים את החיבור כמילוי חלקי של הדרישות לתואר 
מתקדמים  לתארים  הוועדה  יושב-ראש  מאת  הדיקן  יבקש  מגיסטר, 
לכנס את הבוחנים, וזאת לא יאוחר מחודש ממועד הבקשה. חוות-דעת 
מוסכמת תוגש לדיקן בחתימת כל הבוחנים. לא הגיעו הבוחנים לכלל 

דעה מוסכמת, יגיש כל בוחן מחדש לדיקן חוות-דעת מנומקת נפרדת.

הדיקן, בהסתמכות על חוות-הדעת, יבחר באחת מהאפשרויות הבאות:

א. קבלת החיבור בצורתו הנוכחית.

ב. דרישה לתיקונים.

ג. צירוף בוחנים נוספים לוועדת הבוחנים.

ד. קביעת ועדת בוחנים חדשה.

ה. חיוב הסטודנט לכתוב החיבור ולהגישו מחדש.

ו. הפסקת ההשתלמות.

29.06 הגשת חיבור מחדש
יקבע  מחדש,  חיבורו  את  להגיש  המועמד  את  לחייב  הדיקן  החליט 
לתארים  והוועדה  הבוחנים  המלצת  על  בהסתמכות  לכך  המועד  את 

מתקדמים, תוך שנה מתאריך הבחינה המקורית.

29.07 אישור לקיום בחינת-הגמר
קיבל הדיקן את החיבור כמילוי חלקי של הדרישות לתואר מגיסטר על 
סמך חוות הדעת של הבוחנים, יודיע על כך ליושב-ראש הוועדה לתארים 
הבחינה  את  לקיים  אין  למנחה.  העתק  עם  בדבר,  הנוגעת  מתקדמים 

בטרם אישר הדיקן את קיום הבחינה.

29.08 בחינת-הגמר
מהדיקן  קיבלו  יותר  או  אחד  בוחן  אם  בעל-פה.  תהיה  בחינת-הגמר 
אישור להיעדר מהבחינה, תיערך הבחינה בחלקה בכתב ובחלקה בעל-

פה.

הכתוב  את  ולהסביר  להשלים  לסטודנט  לאפשר  היא  הבחינה  מטרת 
בחיבור ולעמוד על מידת ההבנה שהוא מגלה בשטח המחקר ובמקצועות 

נסמכים.

לבחינה יוזמנו הדיקן וחברי הוועדה לתארים מתקדמים הנוגעת בדבר. 
יושב-ראש הוועדה לתארים מתקדמים  רשאי להזמין לבחינה משקיפים 
נוספים מבין חברי הסגל של הטכניון. משקיף יהיה רשאי להציג לנבחן 

שאלות לאחר תיאום מוקדם עם יושב ראש ועדת הבוחנים.

הבוחנים ייפגשו לפני תחילת הבחינה כדי לתאם ביניהם את מהלכה.

29.09 תוצאות הבחינה
בתום הבחינה יחליטו הבוחנים על הציון שישקף את הציון על החיבור 

ועל הבחינה כאחד.

קבעו הבוחנים כי עמד הנבחן בבחינה, יהיה הציון שיינתן עבור עבודת 
המגיסטר הציון הממוצע של הציונים שקבעו הבוחנים לאחר הבחינה. 
בוחן שיש לו הסתייגות מחישוב זה של הציון רשאי לנמק את הסתייגותו 
על גבי טופס הבחינה. במקרה זה יהיה הדיקן רשאי לקבוע את הציון 

הסופי לפי שיקול דעתו.

ועדת הבוחנים רשאית לדרוש מן הנבחן להכניס תיקונים בחיבור אחרי 
בחינת-הגמר. הדיקן יודיע על כך לסטודנט. אם מדובר בתיקונים קלים, 
יידרש הסטודנט להגיש את החיבור המתוקן תוך חודש ממועד הבחינה. 
חודשים  משישה  יאוחר  לא   - מהותיים  לתיקונים  דרישה  של  במקרה 

ממועד הבחינה.

יהיה אחראי לאישור  ועדת הבוחנים, מי מהם  יקבע, בהמלצת  הדיקן 
ביצוע התיקונים. לא ביצע הנבחן, ללא סיבה מספקת, את התיקונים 

הדבר  יחשב  שנקבע,  הזמן  פרק  תוך  הבוחנים  של  רצונם  לשביעות 
ככישלון בבחינה.

29.10 חילוקי דעות
כל  יגיש  בבחינה,  עמד  לא  הנבחן  כי  הבוחנים  מן  אחד  לפחות  קבע 
בוחן לדיקן חוות-דעת נפרדת עם הערכה מנומקת. הדיקן יכריע, לאחר 

שהתייעץ בבוחנים ובמרכז הוועדה, אם הסטודנט עמד בבחינה או לא.

29.11 כישלון בבחינת-הגמר
נכשל הסטודנט בבחינה, יורשה להיבחן פעם נוספת לא יאוחר מאשר 

שנה אחרי הבחינה הראשונה. כשלון שני יביא להפסקת ההשתלמות.

29.12 זכויות ידע ופרסום
זכויות על הידע שפותח במסגרת המחקר, הפרויקט או עבודת הגמר יהיו 
של הטכניון, אלא אם סוכם מראש אחרת, בתיאום בין ביה"ס, המנחה 
טעון  הגמר  עבודת  או  הפרויקט  המחקר,  תוצאות  פרסום  והמונחה. 
הסכמת המנחה והסטודנט. יש לאזכר בפרסום את העובדה שהעבודה 

בוצעה במסגרת השתלמות בבית-הספר לתארים מתקדמים בטכניון.

29.13 הענקת התואר
התואר מגיסטר יוענק על ידי הסנט על פי המלצת הדיקן וועדת התארים 
הלימודיות  הדרישות  בכל  עמד  שהסטודנט  לאחר   ,)12.02 סעיף  )ראה 
מיום  עבודה  ימי   5 תוך  הטכניון.  כלפי  התחייבויותיו  כל  אחר  ומילא 
קבלת ההודעה על אישור התואר על ידי ועדת התארים, רשאי כל חבר 
מליאה אקדמית בעל זכות הצבעה להודיע על הסתייגותו ממתן התואר.  
במקרה כזה יובא הנושא לדיון בפני ועדת הקבע ללימודים אקדמיים 
הקבע  ועדת  של  החלטתה  המסתייג.   בנוכחות  הקרובה  בישיבתה 
ללימודים אקדמיים היא סופית.  הסתייגו לפחות שלושה חברי מליאה 
בסנט  לדיון  הנושא  יובא  התואר,  ממתן  הצבעה  זכות  בעלי  אקדמית 
בישיבתו הקרובה, הרשאי לאשר או לשנות את החלטת הוועדה ברוב 
קולות הנוכחים.  במקרים מיוחדים מסמיך הסנט את הדיקן להעניק 

את התואר ולדווח על כך לסנט בדיעבד.

התעודות תוענקנה בטקס הנערך אחת לשנה.

חלק 3. השתלמות לתואר דוקטור

31 התואר דוקטור
.)PhD( "התואר המוענק על-ידי הטכניון נקרא "דוקטור לפילוסופיה

31.01 סטודנט מן-המניין
לקבלת  הדרישות  כל  את  שמילא  סטודנט  הוא  מן-המניין  סטודנט 

סטודנטים לקראת התואר דוקטור ונתקבל לבית-הספר.

31.02 סטודנט משלים
סטודנט משלים הוא סטודנט שנתקבל על-תנאי, כגון סטודנט שאין לו 
התואר מגיסטר של הטכניון בנתיב מחקר או פרויקט, או תואר שקול, 
או שאינו ממלא את כל התנאים האחרים לקבלת סטודנטים כמוגדר 
בסעיף 32 )סעיפי משנה 32.01 עד 32.04(. עמד סטודנט משלים בתנאים 
בהם,  עמד  לא  מן-המניין.  סטודנט  של  למעמד  יעבור  עליו,  שהוטלו 
תופסק השתלמותו, אלא אם כן החליט הדיקן לתת לו ארכה, על סמך 

המלצה מנומקת של הוועדה.

32 קבלת סטודנטים

32.01 דרישות קבלה
על המועמד להיות בדרך כלל בעל התואר מגיסטר למדעים של הטכניון, 
בנתיב מחקר או פרויקט, או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר 
את  ושהוכיח  מגיסטר  לתואר  בהשתלמותו  נאותה  רמה  שהשיג  אחר, 
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כושרו למילוי הדרישות לתואר דוקטור.

32.02 רמה נאותה
מגיסטר  לתואר  בהשתלמותו  השיג  שהמועמד  פירושה  נאותה"  "רמה 
בטכניון ציון 80 לפחות בחיבור, בבחינת-הגמר ובמקצועות הלימוד, או 

הישגים שקולים  במקרה של בעל תואר ממוסד אקדמי מוכר אחר.

32.03 הישגים שקולים
עונה  מועמד שאינו  גם  לקבל  הדיקן  רשאי  מן הכלל  יוצאים  במקרים 
לדרישות בסעיפים 32.01,  32.02, בתנאי שהוועדה השתכנעה שהמועמד 
הוא ברמה נאותה והגישה לדיקן הנמקה מפורטת על כך. ראייה לרמה 
של  ההנדסיים  או  המדעיים  והישגיו  ניסיונו  לשמש  יכולים  נאותה 
בלימודי  הנדרשים  להישגים  שקולים  שאלו  בתנאי  בעבודתו,  המועמד 

תואר שני מבחינת היצירתיות ורמת הידע.

32.04 תנאים מיוחדים
לעיל,  עומד בתנאים  על קבלת סטודנט שאינו  להמליץ  יכולה  הוועדה 
אימון  או  מקדמיים  מקצועות  כגון  לגביו,  מקדמיים  תנאים  ולהציע 
בשיטות מחקר, ולקבוע את המועד למילויים ברמה נאותה. אם הוטלו 
לדחות את  רחב, רשאי הדיקן  לימודים מקדמיים בהיקף  על המועמד 
ייחשב  זה  במקרה  התנאים.  מילוי  לאחר  עד  מחקרו  תחום  קביעת 
שיעמוד  לאחר  מן-המניין  למעמד  ויעבור  משלים,  לסטודנט  המועמד 

בתנאים שהוטלו עליו )ראה סעיף 31.02 לעיל(.  

32.05 מסלול מיוחד לדוקטורט
סטודנט בעל תואר ראשון הנדסי או מדעי, שסיים את התואר הראשון 
 4 ב-  נשיא  מצטיין  שהיה  או  לפחות(,   90 ממוצע  )ציון  בהצטיינות 
ההרשמה  תהליך  זה.   למסלול  להירשם  יוכל  האחרונים,  הסמסטרים 

הוא בהתאם למפורט בתקנה 32.09 להלן.

32.06 מסלול ישיר לדוקטורט
סטודנט לתואר מגיסטר אשר הצטיין בלימודים ובמחקר, יוסב מעמדו 

לסטודנט לקראת התואר דוקטור )כמפורט בסעיף 24.07(.

32.07 השתלמות חברי סגל 
דרגות  בעלי  וכן  ומעלה,  בכיר/פרופסור משנה  סגל מדרגת מרצה  חבר 
אקדמיות מקבילות, כמו עמית מחקר בכיר, עמית הוראה בכיר, מרצה 
בכיר נילווה ומרצה בכיר קליני/פרופסור משנה קליני, העובדים בטכניון 
והמעוניינים להתקבל ללימודים לתואר דוקטור באותה יחידה אקדמית 
האקדמית  היחידה  ראש  באישור  זאת  לעשות  יוכלו  מלמדים,  הם  בה 

ודיקן בית הספר לתארים מתקדמים.

32.08 השתלמות עובדי הטכניון ומוסד הטכניון למו"פ 
שאינם חברי סגל

לתואר  ללימודים  למו"פ  הטכניון  ומוסד  טכניון  עובדי  של  קבלתם 
דוקטור במסגרת בית הספר, תובא לאישור הדיקן.  הדיקן יתייעץ עם 
המרכזת  הוועדה  של  נבחר  חבר  הדיקן,  המנל"א,  יהיו:  שחבריה  ועדה 
וסמנכ"ל משאבי אנוש )בטכניון או במוסד הטכניון למו"פ, לפי העניין(, 

אשר תביא המלצתה לידיעת הוועדה המרכזת.

32.09 הליך ההרשמה
טפסי  על  בבית-הספר  הרישום  למדור  בקשתו  את  מגיש  המועמד  א. 

הרשמה מיוחדים.

ב. הדיקן מעביר ליחידה, או לוועדה הבין-יחידתית, אותן בקשות של 
מועמדים העומדים בתנאי הקבלה.

להזמינו  ורשאית  מסמכיו  על-סמך  המועמד  בקבלת  דנה  הוועדה  ג. 
לראיון עם חבר סגל, לוועדת קבלה או לבחינה, אם היא מוצאת לנכון.

ד. הוועדה מחזירה לדיקן את המלצתה לקבל את המועמד, או לדחותו, 
תכנית  קביעת  מחקר,  ונושא  אחראי  מנחה  למינוי  הצעתה  בצירוף 

הלימודים ומשך ההשתלמות.

ה. ההמלצה יכולה לכלול דרישה למילוי תנאים מיוחדים, כגון מקצועות 
מקדמיים, וכן את המועד למילויים.

32.10  החלטת הדיקן
או  סטודנט  לקבל  אם  הוועדה,  בהמלצת  בהתחשבות  מחליט,  הדיקן 

לדחותו וקובע את תנאי הקבלה.

32.11 קבלה מחדש
הוא  משמעתיות,  מסיבות  שלא  הופסקה  סטודנט  של  השתלמותו  אם 
רשאי להגיש את מועמדותו מחדש. הוועדה יכולה להמליץ בפני הדיקן 
על הכרה בלימודיו )כולם או חלקם( בעבר, ועל אישור מחודש של נושא 

מחקרו, אם היה כזה.

- תהיה קבלתו  הופסקה השתלמותו של סטודנט מסיבות משמעתיות 
מחדש כפופה לפסיקת בית הדין המשמעתי.

33 משך ההשתלמות
לאחר  סמסטרים.   12 עד  יהיה  לדוקטורט  ההשתלמות  משך    33.01
קבלת המלצת היחידה רשאי הדיקן לקבוע משך השתלמות ארוך יותר 
או  נקודות השלמה(  לכ-10  )סמסטר אחד  בהשלמות  שחויב  לסטודנט 
הפסיק את  בעבר,  לסטודנט אשר השתלם  יותר  קצר  משך השתלמות 

השתלמותו וחזר להשתלם.

33.02 שהייה בטכניון
הדיקן,  רשאי  זאת  המצדיקים  במקרים  בטכניון.  לשהות  המועמד  על 

בהמלצת הוועדה, לאשר שהות חלקית, או לוותר על דרישה זו.

33.03 הפסקת ההשתלמות
בהמלצת  הדיקן,  רשאי  נאותה,  במידה  מתקדם  הסטודנט  אין  אם 
והוועדה, להפסיק את השתלמותו לפני תום המועד הרגיל או  המנחה 
לשנות את תנאיה. לא סיים הסטודנט את השתלמותו במועד, תופסק 
השתלמותו אלא אם כן תמליץ הוועדה על הארכת ההשתלמות והדיקן 

יאשר את ההמלצה.

סך ההארכות לא יעלה על שנתיים.

33.04 עליה בדרגה או שינוי תפקיד
אם תוך כדי השתלמותו מקבל הסטודנט מינוי אקדמי או מנהלי, אשר 
היה מונע ממנו את קבלתו )כפי שמתואר בסעיפים 32.07, 32.08(, יהיה 

המשך השתלמותו מותנה באישור הדיקן.

33.05 חופשה מהשתלמות
יאוחר  לא  להגיש,  עליו  בהשתלמותו,  להמשיך  יכול  הסטודנט  כשאין 
מ-14 יום מתחילת הסמסטר, בקשה לחופשה או להפסקה מרצון. בקשה 
זו צריכה להיות מנומקת ומלווה בהמלצת המנחה והוועדה. הדיקן רשאי 
להעניק לסטודנט חופשה של סמסטר אחד או שניים, ובמקרים יוצאים 
מן הכלל עד שנתיים. לא חזר הסטודנט ללימודים בתום חופשתו, ייחשב 

כאילו הפסיק את השתלמותו.

34 הדרישות לקבלת התואר דוקטור

34.01 דרישות כלליות
קבלת התואר דוקטור דורשת את מילוי התנאים הבאים )ראה פירוט 

בהמשך(:

א. דרישות לימודיות )ראה סעיפים 34.02-34.08(

ב. ידיעת שפות )ראה סעיף 34.09(

ג. ביצוע מחקר )ראה סעיף 35(

ד. בחינת מועמדות )ראה סעיף 36(

ה. הרצאה סמינריונית )ראה סעיף 35.05(
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ו.  הגשת חיבור וקבלתו על ידי הבוחנים )ראה סעיף 37( 

ז. בחינת-גמר )ראה סעיף 37(

34.02  דרישות לימודיות
סדיר  באופן  שישתתף  בין  נאותה,  ברמה  ידע  לרכוש  המועמד  על  א. 
הוועדה  על  מורה.  בפיקוח  שיקרא  ובין  ובסמינריונים  בהרצאות 
5 נקודות במקצועות  להציע תכנית לימודים פורמלית הכוללת לפחות 
מתקדמים, בין כתכנית אחידה לכל הסטודנטים בפיקוחה, בין כתכנית 
המיוחדת לכל סטודנט. במקרה של דרישה ללימודים פורמליים, תגיש 
את  לקבל  ההמלצה  עם  ביחד  הדיקן  לאישור  הצעתה  את  הוועדה 

המועמד או בעת אישור תחום המחקר. 

ב. סטודנט במסלול המיוחד לדוקטורט )סעיף 32.05( בעל תואר ראשון 
הנדסי 4 שנתי, יידרש ב- 25 נקודות מתקדמים לפחות, כאשר לפחות  15 

מהן תושלמנה לפני בחינת המועמדות.

32.05( בעל תואר מדעי  ג. סטודנט במסלול המיוחד לדוקטורט )סעיף 
18 מהן  לפחות  לפחות, כאשר  נקודות מתקדמים  ב-36  ידרש  3 שנתי, 

תושלמנה לפני בחינת המועמדות.

לסטודנט  מגיסטר  לתואר  מסטודנט  מעמדו  הוסב  אשר  סטודנט  ד.  
24.07(, יחויב להשלים את מכסת הנקודות  לתואר דוקטור )לפי סעיף 

הנדרשת ביחידתו לתואר מגיסטר אם טרם השלימה. 

בבחינה  לעמוד  הסטודנט  את  לחייב  הדיקן  רשאי  הוועדה,  בהמלצת 
לבחון את שליטתו בחומר הרקע בתחום מקצועו,  מוקדמת שמטרתה 

וזאת לפני בחינת המועמדות )לפי סעיף 36(.

פרטי הבחינה ושיטת עריכתה )אם בעל-פה או בכתב, אם בחלק אחד או 
יותר(, ייקבעו על ידי הוועדה ויוצעו לאישור הדיקן ביחד עם ההמלצה 

לקבלת המועמד.

בעקבות החלטת  נוספות  לימודיות  בדרישות  לחייב את המועמד  ניתן 
ועדת הבוחנים בבחינת המועמדות.

34.03 תכנית לימודים
לא יאוחר מיום תחילת הלימודים בכל סמסטר יגיש הסטודנט למרכז 
תקבע  היחידה  לימודיו.  תכנית  של  הצעה  המנחה,  באישור  הוועדה, 
לשם כך סידורים פורמליים כגון ימי רישום. במקרים יוצאים מן הכלל 
רשאי מרכז הוועדה לקבוע תאריכי רישום מוקדמים יותר, למשל עבור 
מן  לדרוש  רשאית  תהיה  הוועדה  לטכניון.  מחוץ  קורסים המתקיימים 
הסטודנט לתקן את תכנית לימודיו אם אינה עומדת בדרישות שקבעה, 
או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה. תוך ארבעה שבועות מתחילת 
על  הוועדה  למרכז  להודיע  המנחה,  באישור  הסטודנט,  יוכל  הסמסטר 

ביטול הרשמתו למקצוע ו/או על הרשמתו למקצוע נוסף.

34.04 ציונים
בסוף כל סמסטר ימציא כל מורה לדיקן, עם העתק ליושב-ראש הוועדה 
את הציונים שנתן לסטודנטים שנרשמו למקצועו. הציונים יינתנו על-ידי 
המורה לפי סולם הציונים שיהיה בין 100-0, כאשר כל ציון הנמוך מ-65 
מציין כישלון. במקרים מסוימים ניתן לתת ציון עובר/נכשל על פי אישור 

ועדת הקבע ללימודים אקדמיים.

לא מילא הסטודנט את הדרישות למקצוע באותו סמסטר, רשאי המורה 
לתת ציון "לא-השלים". הסטודנט יוכל במקרה זה להשלים את הדרישות 
למקצוע לא יאוחר מתום הסמסטר שלאחר מכן. לא השלים הסטודנט 

את הדרישות במועד זה - יינתן לו הציון "לא-השתתף" שדינו כציון 0.

34.05 רמת הסטודנט
במסגרתה  אשר  הוועדה  ידי  על  הסטודנט  רמת  תוערך  שנה  כל  בסוף 
הוא משתלם, על סמך הישגיו בכל מקצועות לימודיו. אם רמה זו לא 
תהיה נאותה )ציון ממוצע של 75 לפחות(, יידרש הסטודנט לתקנה בשנה 
שלאחריה. לא השיג רמה נאותה בשנה שלאחר מכן, תופסק השתלמותו. 
הסטודנט  של  התקדמותו  רמת  תוערך  מחקר,  נושא  לסטודנט  יש  אם 
זו לא  דיווח של המנחה. אם רמה  על סמך  כל סמסטר  במחקר בסוף 
בסמסטר  לתקנה  הסטודנט  יידרש  לפחות(  "טוב"  )ציון  נאותה  תהיה 
תופסק  מכן,  שלאחר  בסמסטר  במחקר  יתקדם  לא  אם  מכן.  שלאחר 

השתלמותו. במקרים יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן, בהמלצת המנחה 
והוועדה, להתיר את המשך ההשתלמות גם אם לא הגיע הסטודנט לרמה 

נאותה.

34.06 כישלון במקצוע לימוד
א. קיבל סטודנט ציון נמוך מ- 65 או ציון נכשל במקצוע מתקדמים, עליו 
לתקן את כישלונו על-ידי הרשמה ולימוד מחדש של אותו מקצוע. אם 

נכשל בו פעם נוספת - תופסק השתלמותו.

את  לתקן  אותו  לחייב  לא  לאשר  הוועדה,  בהמלצת  יכול,  הדיקן  ב. 
הכישלון. במקרה זה יישאר הכישלון רשום בתעודת הציונים שלו, ויובא 

בחשבון בחישוב הממוצע.

לקחת  לא  הדיקן  בפני  להמליץ  הוועדה  רשאית  חריגים  במקרים  ג. 
בחשבון את הכישלון בחישוב הממוצע.

ד. החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות 
הראשון או השני בכל המקצועות, למעט במקרה בו נערכת בחינה לפי 
נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף. סטודנט שנכשל 
יוכל  הציון,  את  לשפר  או שמעונין   )65 מ-  נמוך  )ציון  הראשון  במועד 
ו/או  א'  )במועד  במקצוע  הסטודנט  נכשל  השני.  במועד  שוב  להיבחן 
ואם  נוספת אחת בלבד  יהיה רשאי להירשם למקצוע פעם  ב'(  במועד 

נכשל בו שוב )במועד א' ו/או במועד ב'( - תופסק השתלמותו.

34.07 הערות בתדפיס
הציונים  בתדפיס  יופיעו  המורה,  ידי  על  הניתנים  הציונים  על  נוסף 

)במקרים שפורטו בסעיף 34.06 א, ב, ג( גם ההערות להלן:

א. "לא חייב תיקון" - כישלון המובא בחישוב הממוצע אך אין חובה 
לתקנו.

ב. "אין התחשבות בציון" - כישלון שאינו מובא בחישוב הממוצע.

ג. "לא חייב להשלים" - ציון חסר שאין חובה להשלימו.

34.08 מקצוע באתיקה של המחקר
"אתיקה  במקצוע  הבחינה  את  לעבור  חייב  דוקטור  לתואר  סטודנט 
של המחקר" לפני הגשת התיאור התמציתי, בהתאם למועד שנקבע לו 
להגשת התיאור התמציתי.  סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה 

להגיש את התיאור התמציתי.

34.09  ידיעת שפות
סטודנט חייב להוכיח ידיעת אנגלית וכן לעמוד בהצלחה בקורס לכתיבה 

מדעית באנגלית. 

כמו כן, תינתן לסטודנט אפשרות להשתתף בקורס  בגרמנית, צרפתית, 
רוסית או שפה אחרת לפי המלצת הוועדה.  

ידיעת אנגלית
א. סטודנט יוכל להירשם למקצוע בכתיבה מדעית באנגלית רק לאחר 

שעמד בבחינה באנגלית מורחבת.

ב. סטודנט אשר חוייב ולא עבר במהלך הסמסטר הראשון להשתלמותו 
התבטאות  המאפשרת  ברמה  דהיינו  מורחבת,  באנגלית  הבחינה  את 
בכתב, יחויב להירשם ללימוד סדיר בטכניון במקצוע זה ולגשת לבחינה 
בתום הסמסטר השני. סטודנט אשר לא יעבור את הבחינה במועד זה, 
נוספת  פעם  להיבחן  האפשרות  לו  ותינתן  בלתי-תקין"  ל"מצב  יועבר 
במועד הבחינות הקרוב. נכשל הסטודנט במועד זה - תופסק השתלמותו.

הדיקן רשאי, בעת קבלת הסטודנט, להאריך מועדים אלה.

פטור מבחינה באנגלית מורחבת
בוגר בית ספר תיכון או מוסד אקדמי מוכר בהם שפת ההוראה היא 
בבחינה  המילולי  בחלק  ומעלה   75 ה  באחוזון  שנמצא  מי  או  אנגלית, 
PhD   - יהיה פטור  GMAT, או בעל תואר  GRE  או בבחינה ה-  ה- 

מהבחינה באנגלית מורחבת.



66

לימודים לתארים מתקדמים | תשפ״ג 2022/2023

35  מחקר

35.01  אופי המחקר
ניסויי, בסיסי או שימושי, תוך הדגשת  עיוני או  יהיה מקורי,  המחקר 
הגישה המדעית והאנליטית, בהנחיה מצומצמת בהרבה מאשר במחקר 
למגיסטר. על המועמד להוכיח את כשירותו למחקר, ואת יכולתו לבצע 
מחקר מקורי בעל ערך. כמו כן עליו להוכיח שהוא ניחן בסגולות היזמה, 
הדמיון, ההתעמקות, כושר השיפוט וההתמדה הנדרשים מחוקר עצמאי. 
המחקר יחשב לבעל ערך אם הוא ברמה המאפשרת את פרסומו בכתב 
עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע 

וההבנה בתחום המחקר.

35.02 מינוי מנחה
שני  או  מנחה  הדיקן  ימנה  הוועדה  המלצת  לפי  הסטודנט,  קבלת  עם 
והשני מנחה  יהיה אחד מהם מנחה אחראי,  מנחים,  שני  מונו  מנחים. 
שותף. כמנחה אחראי רשאי להתמנות חבר סגל הטכניון מדרגת מרצה 
רשאי  הוועדה,  של  מנומקת  בהמלצה  ומעלה.  משנה  בכיר/פרופסור 
הדיקן למנות למנחה אחראי גם חבר סגל בכיר שפרש לגמלאות, חבר 
סגל בדרגת מרצה, או מומחה בעל תואר דוקטור בשטח המחקר, בתנאי 

שאינו מקורב לסטודנט במקום עבודתו.

הוועדה תוכל להמליץ על מינוי יועץ או יועצים, אשר יסייעו בהכוונת 
המחקר. 

 לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא קרוב משפחה של הסטודנט )לפי 
המוגדר בסעיף 4.1 )ג( בתקנות האקדמיות(.

35.03 תפקיד המנחה
במהלך  הסטודנט  את  ומלווה  המדריך  הסגל  איש  הוא  המנחה 
והדיקן  הוועדה  לבין  בינו  המקשרת  החוליה  את  ומהווה  השתלמותו, 

במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות.

ובעריכת  השוטפת  בעבודתו  במחקרו,  הסטודנט  את  ידריך  המנחה 
חיבורו. המנחה ידווח לדיקן ולוועדה על מידת התקדמותו של הסטודנט.

35.04 העדר מנחה או החלפתו
התפטר מנחה או נמנע ממנו למלא את תפקידו מחמת מחלה, היעדרות, 
שבתון או סיבה אחרת, ימנה הדיקן מנחה אחר בהמלצת הוועדה. כאשר 
ממשיך הסטודנט באותו נושא המחקר, תידרש הסכמת המנחה הקודם. 
לא ימצא מנחה לסטודנט, יהיה על הסטודנט לצאת לחופשה שלא תעלה 
על שני סמסטרים. אם לא ימצא הסטודנט מנחה בתקופה זו, יופסקו 

לימודיו.

35.05 הרצאה סמינריונית
בשנה האחרונה להשתלמותו, ולא יאוחר משבועיים לפני הגשת החיבור, 
הדיקן  יוכל  חריגים,  במקרים  בסמינריון.  המחקר  על  הסטודנט  ירצה 
ההרצאה  קיום  זה.  תנאי  מקיים  שאינו  במועד  ההרצאה  מתן  לאשר 

יפורסם בדרך נאותה בטכניון.

36  בחינת מועמדות

36.01  הצעת מחקר
הסטודנט יגיש לוועדה באמצעות מנחהו תיאור תמציתי של הצעת מחקר, 
יכלול את שם המחקר  25 עמודים.  התיאור התמציתי  כ-  בהיקף של 
בעברית ובאנגלית, סקירה של רקע המחקר )לרבות סקר ספרותי( ושל 
מטרות המחקר. במקרה של סטודנט לתואר מגיסטר המועמד למעבר 
למסלול ישיר )לפי סעיף 24.07(, יכלול התיאור התמציתי גם סיכום של 
עבודת המחקר שבוצעה עד אז על ידו. יושב-ראש הוועדה יבדוק שלא 
ההצעה.  את  יאשר  בטרם  המחקר  בביצוע  תקציביים  קשיים  צפויים 
התיאור התמציתי ישמש כבסיס לבחינת המועמדות. עם אישור התיאור 
התמציתי על ידי הוועדה, יעביר יושב-ראש הוועדה עותק אחד לדיקן, 

ואחד לכל אחד מהבוחנים.

36.02  בחינת המועמדות
מטרת הבחינה, אשר תתקיים כחודש אחרי הגשת התיאור התמציתי, 
המחקר  ברקע  שליטתו  ואת  לבעיה  המועמד  גישת  את  לבחון  היא 
ובספרות, ולעמוד על כושר המועמד והתאמתו למחקר לקראת התואר 
דוקטור. משך הבחינה, סידוריה ושיטת עריכתה - כולה או חלקה בעל-

פה - יקבעו על ידי הוועדה.

36.03  מועדים
תוך  המחקר  הצעת  של  התמציתי  התיאור  את  להגיש  הסטודנט  על 
לגבי  חודשים   18 )תוך  מן-המניין,  מיום קבלתו כסטודנט  חודשים   11
סטודנט במסלול המיוחד לפי סעיף 32.05(, אלא אם כן נקבע פרק זמן 
התמציתי  התיאור  את  מראש,  אישור  ללא  סטודנט,  הגיש  לא  אחר. 

במועד שנקבע בתקנות, ייחשב כאילו נכשל בבחינת המועמדות.

36.04  הרכב ועדת הבוחנים
בוחנים  ועדת  הוועדה  יושב-ראש  יציע  התמציתי  התיאור  הגשת  עם 
לפחות,  חברים  מחמישה  מורכבת  תהיה  הוועדה  המועמדות.  לבחינת 

כלהלן:

א. המנחה.

ב. המנחה השותף, אם מונה.

ג. ארבעה בוחנים נוספים לפחות מבין הסגל הבכיר בדרגת מרצה בכיר/
מומחים  או  המחקרי,  בסגל  שקולה  דרגה  או  ומעלה,  משנה  פרופסור 
אחרים בשטח המחקר בעלי רמה נאותה. לפחות אחד מהם יהיה בדרגת 
המנחה או בכיר ממנו. לפחות אחד הבוחנים )בוחן-חוץ( לא יהיה שייך 

לאותה היחידה.

ד. היושב-ראש ימונה מקרב חברי ועדת הבוחנים על-ידי יו"ר הוועדה 
לתארים מתקדמים.

במקרים יוצאים מן הכלל ובהמלצת הוועדה לתארים מתקדמים, יוכל 
בתנאי  בלבד,  בוחנים  מארבעה  המורכבת  בוחנים  ועדת  לאשר  הדיקן 
שיהיו בה לפחות שלושה בוחנים שאינם מנחים. לפחות אחד הבוחנים 

חייב להיות שלא מאותה יחידה.

יושב ראש הוועדה לתארים מתקדמים רשאי להזמין לבחינה משקיפים 
מבין חברי הסגל הבכיר של הטכניון. משקיף יהיה רשאי להציג לנבחן 
שאלות לאחר תיאום מוקדם עם יושב-ראש ועדת הבוחנים. יושב-ראש 
לאחר  לבוחנים  מינויים  ישלח  ביחידה  מתקדמים  לתארים  הווועדה 

אישור הדיקן.

36.05  דו"ח הבוחנים
דו"ח  לדיקן  הבוחנים  ועדת  יושב-ראש  ימסור  הבחינה  תום  עם  מיד 
בכתב על תוצאותיה עם העתק למרכז הוועדה. הדו"ח ייחתם על ידי כל 
הבוחנים ויכיל הצהרה מפורשת על עמידה או כישלון בבחינה. במקרה 
הצהרה  הדוח  יכלול   )32.06 סעיף  )לפי  הישיר  במסלול  סטודנט  של 
מפורשת של אחת האפשרויות הבאות: א. עמידה בבחינה, ב. המלצה על 
חזרה של הסטודנט למעמדו הקודם לתואר מגיסטר ג. כשלון בהתאם  
 )32.05 36.06. במקרה של סטודנט במסלול המיוחד )לפי סעיף  לסעיף 
יכלול הדוח הצהרה מפורשת של אחת האפשרויות הבאות: א. עמידה 
בבחינה, ב. המלצה לעבור למסלול מגיסטר עם או בלי תזה, ג. כשלון 

בהתאם לסעיף 36.06. 

ברמה  דרישות  ובמילוי  בהשלמות  המועמד  את  לחייב  רשאי  הדיקן 
נאותה בתחומים הגובלים במחקרו ולקבוע מועד למילוין, בהסתמכות 

על המלצת ועדת הבוחנים.

כל  את  לקיים  הסטודנט  על  פורמליים,  ללימודים  דרישה  של  במקרה 
רישום,  תאריכי  אחר  מילוי  כגון  המקצוע,  ללימוד  הקשורים  הנהלים 

ביטול, בחינה וכו'.

מגיסטר  לתעודת  זכאי  יהיה  בבחינה  שעמד  המיוחד  במסלול  סטודנט 
21.04( לאחר שהשלים את כל דרישות הקורסים שהוטלו  )ראה סעיף 

עליו בעת קבלתו. 

36.06  כישלון בבחינה
נכשל המועמד בבחינה, יורשה לגשת אליה שנית כעבור סמסטר עד שני 
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סמסטרים, כפי שיקבע על סמך המלצת ועדת הבוחנים והחלטת הדיקן.

לפני  כחודש  חדש,  תמציתי  תיאור  למנחה  הסטודנט  יגיש  זה  במקרה 
הוועדה  בהמלצת  הדיקן,  רשאי  לעיל,  האמור  למרות  הבחינה.  מועד 
את  להפסיק  הבוחנים(,  ועדת  המלצת  סמך  )על  מתקדמים  לתארים 
השתלמותו של הסטודנט )במקרה של סטודנט במסלול הישיר, להחזירו 
למעמדו הקודם בתואר מגיסטר( אחרי כישלון ראשון. ועדת הבוחנים 
הדיקן  החליט  כן  אם  אלא  הקודם,  בהרכבה  תישאר  החוזרת  לבחינה 
לשנותה על פי המלצה מנומקת של הוועדה. נכשל הסטודנט שנית, או 
שלא ניגש במועד כנ"ל, תופסק השתלמותו )במקרה של סטודנט במסלול 

הישיר, יוחזר למעמדו הקודם בתואר מגיסטר(.

36.07  חילוקי דעות
יובאו  הבחינה,  תוצאות  על  הבוחנים  בין  דעות  חילוקי  של  במקרה 
יכריע לאחר התייעצות בוועדה לתארים  הממצאים בפני הדיקן, אשר 

מתקדמים.

36.08  שינוי נושא המחקר
סטודנט המעונין לשנות את נושא מחקרו, יגיש למרכז הוועדה בקשה 

מנומקת. הוועדה תדון בבקשה זו לפי הנוהל של סעיף 36.01 לעיל.

כן  אם  אלא  המועמדות,  בבחינת  מחדש  לעמוד  חייב  יהיה  הסטודנט 
קבעה הוועדה ששני הנושאים קרובים זה לזה.

37  החיבור ובחינת-הגמר

37.01 ועדת בוחנים
כאשר הסטודנט מוכן להתחיל בכתיבת החיבור, הוא יודיע על כך בכתב 
למנחה. המנחה יעביר הודעה זו לבית-הספר בצירוף הסכמתו. המנחה 
ועל  הבוחנים  ועדת  על הרכב  לתארים מתקדמים  הוועדה  בפני  ימליץ 

מועד מתן ההרצאה הסמינריונית )ראה סעיף 35.05(.

ועדת  מתקדמים,  לתארים  הוועדה  להמלצת  בהתאם  ימנה,  הדיקן 
בוחנים בת שלושה בוחנים או יותר בהרכב הבא:

יוכל  מיוחדים  הבוחנים. במקרים  ועדת  יושב-ראש  שיהיה  א. המנחה, 
הדיקן להורות, לאחר התייעצות עם המנחה, כי חבר ועדה אחר ישמש 

כיושב ראש הוועדה.

או  ומעלה  בכיר/פרופסור משנה  בדרגת מרצה  ב. חבר הסגל האקדמי 
בדרגה שקולה בסגל המחקרי.

ג. מומחה מקצועי מחוץ לטכניון ברמה נאותה )בוחן חוץ(, שאינו מקורב 
למועמד או ממונה ישיר שלו.

ד. מומלץ שלפחות אחד הבוחנים יהיה בדרגת המנחה, או בכיר ממנו.

חברים  מארבעה  הבוחנים  ועדת  תורכב  מנחים  שני  של  במקרה  ה. 
לפחות, כשהמנחה האחראי משמש כיושב ראש ועדת הבוחנים. במקרים 
מיוחדים יוכל הדיקן להורות, לאחר התייעצות עם המנחה, כי חבר ועדה 
אחר ישמש כיושב ראש הוועדה. המנחה השני והחברים האחרים יקיימו 

את התנאים בסעיפים ב', ג', ד' לעיל.

ו. החליט הדיקן למנות ועדת בוחנים של יותר משלושה, יהיו הבוחנים 
משנה  בכיר/פרופסור  מרצה  מדרגת  האקדמי  הסגל  חברי  הנוספים 
ומעלה, או בדרגה שקולה בסגל  המחקרי, או חברי סגל בדרגת מרצה 
שהם בעלי תואר דוקטור, או מומחים מקצועיים מחוץ לטכניון ברמה 
נאותה, שאינם משתלמי בית-הספר ואינם ממונים ישירים של הסטודנט.

ז. פרט למנחה או למנחים יתמנו הבוחנים לאחר שיודיעו על נכונותם 
לשמש בוחנים. על הבוחנים להגיש את חוות-דעתם בכתב תוך חודשיים 

מיום קבלת החיבור.

37.02  אופי החיבור
החיבור שעל הסטודנט להגיש לדיקן יכלול:

א. הסבר מפורט של מטרת המחקר.

ב. סקר ביקורתי של שיטות או ידע קיימים בעת כתיבת החיבור )סקר 
ספרות(.

ג. תיאור המחקר ותוצאותיו.

ד. דיון במחקר והסקת מסקנות.

ה. רשימת מקורות.

החיבור יוגש בהתאם להוראות לעריכת החיבור, התקפות במועד הגשתו.

37.03  הגשת החיבור
הסטודנט יוכל להגיש את חיבורו לבית-הספר רק לאחר:

א. מילוי הדרישות הלימודיות והדרישות לשפות בהתאם לסעיף 34.

ב. מתן הרצאה סמינריונית בהתאם לסעיף 35.05.

ג. מילוי ההתחייבויות הכספיות ואחרות כלפי הטכניון, והמצאת אישור 
על כך.

37.04 חוות-דעת על החיבור
לשלוח  הבוחנים  על  החיבור.  של  אחד  עותק  בוחן  לכל  יעביר  הדיקן 
חוות-דעת במכתב "סודי-חוות-דעת" לדיקן, תוך חודשיים ממועד קבלת 

החיבור. חוות הדעת תיכתב בהתאם להנחיות בית-הספר ותכלול:

א. הערכה מפורטת וברורה על רמת המחקר המתואר בחיבור.

ב. הצהרה מפורשת על קבלת החיבור, או על אי-קבלתו, כמילוי חלקי 
של הדרישות להענקת התואר דוקטור.

במועד,  חוות-דעת  הגיש  לא  בוחן אשר  של  מינויו  לבטל  רשאי  הדיקן 
וכן התעלם משתי תזכורות שנשלחו אליו, לאחר שבוע ולאחר חמישה 
בוחן  מינוי  על  הוועדה  תמליץ  זה  במקרה  הנדרש.  מהמועד  שבועות 

מתאים אחר )לפי סעיף 37.01(.

37.05 חילוקי דעות בין הבוחנים
לא קיבל אחד הבוחנים את החיבור כמילוי חלקי של הדרישות לתואר 
מתקדמים  לתארים  הוועדה  יושב-ראש  מאת  הדיקן  יבקש  דוקטור, 
ממועד  מחודש  יאוחר  לא  וזאת  הבוחנים,  את  לכנס  בדבר  הנוגעת 
לא  הבוחנים.  כל  בחתימת  לדיקן  תוגש  מוסכמת  חוות-דעת  הבקשה. 
חוות-דעת  לדיקן  בוחן  כל  יגיש  מוסכמת,  דעה  לכלל  הבוחנים  הגיעו 
באחת  יבחר  הדעת,  חוות  על  בהסתמכות  הדיקן,  נפרדת.  מנומקת 

מהאפשרויות הבאות:

א. קבלת החיבור בצורתו הנוכחית.

ב. דרישת תיקונים.

ג. צירוף בוחנים נוספים לוועדת הבוחנים.

ד. קביעת ועדת בוחנים חדשה.

ה. חיוב הסטודנט בכתיבת החיבור מחדש.

ו. הפסקת ההשתלמות.

37.06 הגשת חיבור מחדש
יקבע  מחדש,  חיבורו  את  להגיש  המועמד  את  לחייב  הדיקן  החליט 
לתארים  והוועדה  הבוחנים  המלצת  על  בהסתמכות  לכך  המועד  את 

מתקדמים, תוך שנה מתאריך הבחינה המקורית.

37.07 אישור לקיום בחינת-גמר

קיבל הדיקן את החיבור כמילוי חלקי של הדרישות לתואר דוקטור על 
סמך חוות הדעת של הבוחנים, יודיע על כך ליושב-ראש הוועדה לתארים 
הבחינה  את  לקיים  אין  למנחה.  העתק  עם  בדבר,  הנוגעת  מתקדמים 

בטרם אישר הדיקן את קיום הבחינה.

37.08 בחינת-הגמר
בחינת-הגמר תהיה בעל-פה. אם בוחן אחד או יותר קבלו מהדיקן אישור 

להיעדר מהבחינה, תיערך הבחינה בחלקה בכתב ובחלקה בעל-פה.

יוזמנו  לבחינה  מסקנותיו.  ועל  מחקרו  לנושא  גישתו  על  יגן  המועמד 
יושב-ראש  בדבר.  הנוגעת  מתקדמים  לתארים  הוועדה  וחברי  הדיקן 
נוספים  משקיפים  לבחינה  להזמין  רשאי  מתקדמים  לתארים  הוועדה 
מבין חברי הסגל הבכיר של הטכניון. משקיף יהיה רשאי להציג לנבחן 
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הבוחנים  הבוחנים.  ועדת  יושב-ראש  עם  מוקדם  תאום  לאחר  שאלות 
יפגשו לפני תחילת הבחינה כדי לתאם ביניהם את מהלכה.

37.09 תוצאות הבחינה
סיכום  לשם  הנבחן,  נוכחות  ללא  הבוחנים,  יפגשו  הבחינה  לאחר  מיד 

חוות-דעת מוסכמת והמלצה על הענקת התואר או על אי-הענקתו.

בפגישה זו רשאי כל בוחן לשנות את הערכתו על החיבור. הדיקן רשאי 
מן  לדרוש  רשאית  הבוחנים  ועדת  הבוחנים.  פגישות  בכל  נוכח  להיות 

המועמד להכניס תיקונים בחיבור אחרי בחינת-הגמר.

יידרש הנבחן  לנבחן. אם מדובר בתיקונים קלים,  יודיע על כך  הדיקן 
לתיקונים  דרישה  של  במקרה  הבחינה.  ממועד  חודש  תוך  להגישם 
יקבע,  הדיקן  הבחינה.  ממועד  חודשים  משישה  יאוחר  לא   - מהותיים 
לאישור  אחראים  יהיו  מהם  מי  הבוחנים,  ועדת  להמלצת  בהתאם 

התיקונים.

לא ביצע הנבחן, ללא סיבה מספקת, את התיקונים לשביעות רצונם של 
הבוחנים תוך פרק הזמן שנקבע, יחשב הדבר ככישלון בבחינה.

37.10 חילוקי דעות
כל  יגיש  בבחינה,  עמד  לא  הנבחן  כי  הבוחנים  מן  אחד  לפחות  קבע 
בוחן לדיקן חוות-דעת נפרדת עם הערכה מנומקת. הדיקן יכריע, לאחר 

שהתייעץ בבוחנים ובמרכז הוועדה, אם הסטודנט עמד בבחינה או לא.

37.11 כישלון בבחינה
נכשל הסטודנט בבחינה, יורשה להיבחן פעם נוספת לא יאוחר מאשר 

שנה אחרי הבחינה הראשונה. כישלון שני יביא להפסקת ההשתלמות.

37.12 זכויות ידע ופרסום
יהיו של הטכניון, אלא אם  הידע שפותח במסגרת המחקר  על  זכויות 
פרסום  והמונחה.   המנחה  ביה"ס,  בין  בתיאום  אחרת,  מראש  סוכם 
יש לאזכר בפרסום  תוצאות המחקר טעון הסכמת המנחה והסטודנט. 
את העובדה שהמחקר בוצע במסגרת השתלמות בבית-הספר לתארים 

מתקדמים בטכניון.

37.13  הענקת התואר
התואר דוקטור יוענק על ידי הסנט על פי המלצת הדיקן וועדת התארים 
הלימודיות  הדרישות  בכל  עמד  שהסטודנט  לאחר   ,)12.02 סעיף  )ראה 
מיום  עבודה   ימי   5 תוך  הטכניון.  כלפי  התחייבויותיו  כל  אחר  ומלא 
קבלת ההודעה על אישור התואר על ידי ועדת התארים, רשאי כל חבר 
מליאה אקדמית בעל זכות הצבעה להודיע על הסתייגותו ממתן התואר.  
במקרה כזה יובא הנושא לדיון בפני ועדת הקבע ללימודים אקדמיים 
הקבע  ועדת  של  החלטתה  המסתייג.   בנוכחות  הקרובה  בישיבתה 
ללימודים אקדמיים היא סופית.  הסתייגו לפחות שלושה חברי מליאה 
בסנט  לדיון  הנושא  יובא  התואר,  ממתן  הצבעה  זכות  בעלי  אקדמית 
בישיבתו הקרובה, הרשאי לאשר או לשנות את החלטת הוועדה ברוב 
קולות הנוכחים.  במקרים מיוחדים מסמיך הסנט את הדיקן להעניק 

את התואר ולדווח על כך לסנט בדיעבד.

התעודות תוענקנה בטקס הנערך אחת לשנה.

חלק 4. השתלמות שלא לתואר

41  מטרת ההשתלמות
שהייה במסגרת יחידה אקדמית או ועדה בין-יחידתית בטכניון על מנת 
מבלי  מתקדמים,  ברמת  בנושא/ים  היחידה,  מורי  בהנחיית  להשתלם, 

שההשתלמות מקנה תואר בבית הספר לתארים מתקדמים.

42  קבלת סטודנטים
תהליך הקבלה זהה באופן כללי לזה של סטודנטים למגיסטר )כמפורט 

בסעיף 23(.

43  הדרישות הלימודיות

43.01  תכנית לימודים
ותכנית  מנחה  לסטודנט  הוועדה  תקבע  להשתלמות,  התקבלו  עם 

השתלמות.

אין התכנית חייבת לכלול דרישות ללימוד רשמי של מקצועות ו/או תזה, 
פרויקט, או עבודת-גמר. אין הסטודנט חייב בלימוד שפות.

43.02  לימוד מקצועות
כאשר תכנית הלימודים של הסטודנט כוללת לימוד רשמי של מקצוע, 
יהיה הסטודנט כפוף לכל הנהלים המחייבים כל סטודנט בבית הספר 
לתארים מתקדמים )רישום למקצוע, עמידה בדרישות המקצוע, בחינות 

וכו'(.  הישגיו ירשמו בתדפיס.

43.03 חיבור
או  פרויקט  למחקר,  פורמלית  דרישה  כוללת  הלימודים  תכנית  כאשר 
עבודת-גמר, יהיה הסטודנט כפוף לכל הנהלים המחייבים כל סטודנט 

אחר המבצע מחקר, פרויקט או עבודת-גמר.

43.04  שומע חופשי
רשאי  לתואר,  יהיה סטודנט המשתלם שלא  מורה המקצוע,  בהסכמת 
בדרישות הרשמיות  ו/או בתרגילים מבלי שיחויב  להשתתף בהרצאות 
של המקצוע, כגון בחינות, בחנים, הגשת עבודות וכו'. השתתפות זו לא 

תירשם בתדפיס.

44  משך השתלמות
משך ההשתלמות יהיה סמסטר אחד או שניים, כאשר הסטודנט מקדיש 
זמן מלא להשתלמותו. במקרים יוצאים מן הכלל יוכל הדיקן, בהמלצת 
הוועדה, לאשר השתלמות בזמן חלקי או הארכה של משך ההשתלמות, 

בהתאם לנסיבות.

45  העברה למסלול רגיל למגיסטר או לדוקטור
למסלול  לעבור  לתואר,  שלא  שהשתלם  סטודנט  יבקש  וכאשר  אם 
ההשתלמות למגיסטר או לדוקטור, יחולו עליו כל הנהלים המקובלים 
לימודיו  יוכרו  הוועדה  בהמלצת  אלה.  לתארים  סטודנט  על  החלים 
כחלק  מקצתם,  או  כולם  לתואר,  שלא  ההשתלמות  במסגרת  ומחקרו 

מהדרישות לקבלת התואר המבוקש.

46  תעודה
אישור  הסטודנט  יקבל  ההשתלמות  בגמר  תואר.  מקבל  הסטודנט  אין 
מבית-הספר לתארים מתקדמים שיציין את תקופת ההשתלמות ונושא 
בתדפיס  המופיעים  מקצועות  באישור  יצוינו  כן  כמו  ההשתלמות. 

הסטודנט וכן מחקר, פרויקט או עבודת-גמר, אם בוצעו על ידו.



חלק ד׳

היחידות האקדמיות
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 הסדנהל הטלוקפה
 תיתביבסו תיחרזא

 ימדקאה לגסה ירבח
 /הנשמ ירוספורפ
 םיריכב םיצרמ
 ביני ירדא
 יזר ןייטשפא
 יזח ורסירג
 ןוימס יקסבוטו'ז
 המענ הנוי-גנל
 ולוקינ ינילופ
 ינור ןפ
 ידאפ לזיק
 ידע ןאידר
 רואיל וקננבור
 
 
 

 סוטירמא םירוספורפ
 םרוי ךלמינבא
 בקעי ןזוא
 השמ רגרבנזיא
 ןונרא רוטנב
 בקעי רב
 ףולוא רפ ןמטוג
 ילתפנ ילילג
 לכימ ןירג
 סולרק ץרוזוד
 חרי רשטיוד
 דוד יקסבלקני
 ןונמא ץכ
 בקעי ןממ
 רטיפ ןמוינ
 הואנ סיקרנ

 ודע רניגס
 הדוהי ןונגע
 ישיבא סולופ
 עשוהי גיטסורפ
 המלש ןמדירפ
 ישיבא רדצ
 ירוא שריק
 הלארשי אניבר
 ללה ןיבור
 רודגיבא גרבנטור
  םהרבא ביבש
 םיסקמ ינשוש
 לאכימ ינסאיטש
 קחצי ןמניש
 והילדג ףלש
 ירוא רימש
 קחצי ץיבלומש
 דעיבא אריפש
 
 

 הטלוקפה ןקיד
 רוכב המלש
 

 םירוספורפ
 יבא דלפטסוא
 המלש רוכב
 לאפר סקז

 רמות ודלוט
 יאחוי למרכ
 ירוא בהל
 לאפר רקניל
 ןרע רלדירפ
 דדוע ץיבוניבר
 ירוא טיבש
 םרוי ןטפיש
 

 םירבח םירוספורפ
 דעלג רוצ-ןבא
 דדוע רימא
 דוד יאדורב
 דומחמ ןיראב'ג
 הכסי דלפדלוג
 ירוי לדנג
 רימא ינגד
 לעי יקסבובוד
 םהרבא רגיצנד
 ןיטנטסנוק ךולוו

 קא'ג דאדח
 קרמ קינסלט
 ןרוא ןבל
 ןד ןוזרביל
 לאפר רקניל
 הנירבס יראטפס
 סכלא ןמרופ
 איגש ןיליפ
 קרב ןייבשיפ
 ףסא רלק
 ןיטנטסנוק רלבוק
 איג ןומר
 

 
 

 דומיל ילולסמ - הכמסה ידומיל
 /https://cee.technion.ac.il :הטלוקפה רתא
 
 תיחרזא הסדנה
 תויתשת לש עוציבבו ןכתב ,ןונכתב תקסוע תיחרזאה הסדנהה
 תוינייפואה תומישמה .הנידמהו טרפה ,רוביצה יכרוצל תויחרזא
 ןונכת תוללוכ םתדובעב ןהב קוסעל םייופצ םייחרזא םיסדנהמש
 תודש ,םיכרד ,היישעתו רויד ינבמ ,תומוק יבר םיניינבו םינבמ
 ,םירשג ,תיניערגו תילוארדיה היגרנאל םינקתמ ,םילמנ ,הפועת
 יעקרק תתו יליע רגנ לוהינל תוכרעמ ,םימ ירגאמו םילבומ ,םירכס
 תעסהל םייתרובחת תונורתפ ,םיכפש ףוסיאו םימ תקפסאלו

 תוטילפו םיכפש ,הקצומ תלוספב לופיטל םייסדנה תונורתפ ,םינומה
 הביבסב ןה היינבו תיתשת יטקייורפ לוהינו ,ריוואל םימהזמ לש
 תודוסיב תואיקבב םינתומ הלא לכ .החותפה הביבסב ןהו תינוריעה
 םיטביה תרכה תושרוד ןורתפל תודמועה תויעבה .הסדנההו עדמה
 לש תויסדנהו תוילקיזיפ ,תוימיכ תונוכת ןוגכ ,םיידוסי םייעוצקמ
 ,םימרוז תקינכמו םינבמ תקינכמ ,סוסיב ,עקרקו היינב ירמוח
 תינכת ,ןכל .בושיחו חותינ ילכב הטילשו השיח ,יופימ ,הדידמ
 שומישה תוברל םייסיסב םימוחת לש הבחר תשק תללוכ םידומילה
 .תומדקתמ תונכותבו םיבשחמב
 ,הקיטמתמ ,הקיזיפ( דוסיה תועוצקמ םיללכנ םידומילה תרגסמב
 הקינכמל אובמ :ןוגכ םייסיסב הסדנה תועוצקמ ,)תילגנאו הימיכ
 ,הקיטסיטטס ,תונכתו בשחמל אובמ ,םימרוז תקינכמ ,תיסדנה
-ללכ הריחב תועוצקמו ,בשחוממ יסדנה טוטרשו תוכרעמ חותינ

 םידמול םידומילה תינכת לש היינשה תיצחמב .תינוינכט
 ,הביבסה תסדנה ,הרובחת ,םינבמ ןכתב תונורקע םיטנדוטסה
 ,היינבה יעדמב םישרדנה הטישהו תונורקעה תא ןכו הקינכטורדיה
 תודבעמה תודמוע םיטנדוטסה תושרל .לוהינבו יסדנה ןכתב
 ,םינבמל םילדומ ,ןיינב ירמוח ,טלפסאו םיכרד ,עקרק תקינכמל
 ,GIS-ו יתרפס יופימ ,-GPSו תודידמ ,תיתביבס הסדנה ,הקילורדיה
 .קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ
 

 אלל( יללכ לולסמב תיחרזא הסדנה דומלל םילוכי םיטנדוטס
 ,םינבמ תסדנה :תידועי תוחמתה םע םילולסמב וא )תוחמתה
 .םימ תסדנה ,הרובחת תסדנה ,היינבו לוהינ תסדנה
 יתש דומלל םיכירצ תיחרזא הסדנהב יללכה לולסמב םיטנדוטס
 יבאשמ תסדנה ,םינבמ תסדנה :םתריחב יפל תוחמתה תורשרש
 םירמוח ,היינבה לוהינ ,הרובחת תסדנה ,הביבסה תסדנה ,םימ
 ,)היצמרופניא-ואיגו יופימ( היזדואיג ,היינב לש היגולונכטו דוקפת
 .ךשמהב אבומ ,תוחמתהה תורשרש לש טרופמ רואת .הקינכטואיגו
 

 תא הנקמו תיתנש-עברא הנה םידומילה תינכת דומילה ילולסמ לכב
 לש םימייסמל ראותה ."תיחרזא הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה
 יפכ ,תוחמתהה תא ןייצמ תידועיי תוחמתה םע םידומיל תינכת
  .ךשמהב טרופמש
 

 םימאתומו תיתנש-דח תנוכתמב םינתינ הטלוקפב םיסרוקה תיברמ
 .ףרוח רטסמסב םידומיל תלחתהל
 :הטלוקפב הכמסה ידומיל תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ

technion.ac.il @cee.ug.stu,  technion.ac.il @cee.ug   
  .הטלוקפה רתאבו
 

  םינבמ תסדנה – תיחרזא הסדנה
 םיחרזא םיסדנהמ רישכמ םינבמ - תיחרזא הסדנהל לולסמה
 תוליעפ ,היישעת ,םירוגמל םינבמ ןכת אוה ירקיעה םקוסיעש
 החמתמ םינבמ סדנהמ .דועו ,םימ ילדגמ ,תורוגממ ,םירשג ,תירוביצ
 תונוש תוחרטהב ותודימעו ,ותוביצי ,וקזוח :םינבמ לש דלשה ןונכתב
 תמיש ךות םיניינב ןנכתמ םינבמה סדנהמ .המדא תודיערו חור ןוגכ
 תווצמ קלחכ .עוציב ילוקישו היינבה תולע ,לקשמב ןוכסיחל בל
 םינבמה סדנהמ ,הנבמה לש יתרוצהו ילאנויצקנופה ןונכתב קסועה
 וכישמהש ולא רקיעב ,םינבמ יסדנהמ .ולש תוביצילו קזוחל יארחא
 חותיפב קוסעל םילוכי ,םימדקתמ םיימדקא םיראתל םהידומיל תא
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 ירעל םיינייפואה םינבמ ,םידיינ םינבמ :תוידיתע םינבמ תוכרעמ
 .ןוציחה ללחב םינבמו םייתוכאלמ םייא ,םימל תחתמ יוניב ,קנע
 תיחרזא הסדנהב בחר סיסב תיינקהב הליחתמ םידומילה תינכת
 םישורדה םילכה תיינקה תללוכה תדקוממ הרשכה תנתינ ךשמהבשכ
 .םינבמ סדנהמ לש וקוסיעל
 ןהו אלמ םידומיל לולסמכ ןה םינבמ תסדנה םוחת תא דומלל ןתינ
 םוחתש םירגוב רישכמ אלמה דומילה לולסמ .תוחמתה תרשרשכ
 םה ,יושיר תלבק רחאל ,לולסמה ירגוב .םינבמ תסדנה היהי םקוסיע
 הנקמ םידומילה תינכת .הנבמ תוינכת לע םותחל םיאשרה םידיחיה
 הז ראות  ."םינבמ - תיחרזא הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא
 סקנפב רגובה םושיר רשפאמו םיסדנהמה םשר י"ע רכומ
 םג תיעוצקמה וכרד ךשמהבו םינבמ תסדנה לש םוחתב םיסדנהמה
  .)םשרה תוניחב רחאל( םינבמ תסדנה םוחתב ןוישיר תלבק
 הסדנה ידומיל תרגסמב םינבמ תסדנהב תוחמתהה תרשרש דומיל
 לש דומיל תללוכה הבחר הרשכה ןתונ )יללכה לולסמה( תיחרזא
 יללכ עדי הקינעמ תרשרשה .עוציבהו היינבה םוחתמ תועוצקמ
 ,םינבמ סדנהמכ יושירו םושיר תרשפאמ הניא ךא םינבמב יסיסבו

  .יחרזא סדנהמכ אלא
 םינבמ תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 cee.ug.secm@technion.ac.il :הטלוקפבש היינבה לוהינו
 .הטלוקפה רתאבו
  
 הקינכטואיג
 םילוכי עקרק תסדנהב תוחמתהל םיניינועמה םיחרזא םיסדנהמ
 יללכה לולסמה תרגסמב הקינכטואיג תוחמתהה תרשרש תא דומלל
 לכו רחאמ תיחרזא הסדנהב ידוסי דיקפת עקרקל .תיחרזא הסדנהב
 תשמשמ עקרק ,ןכ ומכ .הכותב וא הילע תויונב תויחרזאה תויתשתה
 התובישח ,ןכל .)'וכו תורהנמ ,םירכס ,רפע תוללוס( היינב רמוחכ םג

 שרוד עקרקב ןוכנה שומישה .היינבו סוסיב רמוחכ הסדנהב תערכמ
 .דיחא יתלבהו ךבוסמה הייפוא ללגב רקיעב ,הבר תיסדנה הבשחמ
 בשחתהל שיש ךכ ,קמועלו חטשב תרכינ הדימב הנתשמ עקרקה
 .הילע יונבה הנבמה לש ותוגהנתה לע תונתשמה היתונוכת תעפשהב
 הנבהל תודוסיה תא טנדוטסל תנתונ הקינכטואיגב תרשרשה
 סדנהמכ שגפהל יופצ אוה ןהב תוצופנ הקינכטואיג תויעבב לופיטלו

 לש סוסיבה תונורקעל ףשחי טנדוטסה םידומילה תרגסמב .יחרזא
 תוגהנתהו ,תונורדמ תוביצי בושיח ,םיכמות םינבמ ןונכת ,םינבמ
 םוחתב םיסדנהמה סקנפב םושיר ךרוצלש בל ומיש .עלס לש תינכמ
 תועוצקמ דומילש ןוויכ הקינכטואיגב ינש ראות שרדנ הקינכטואיג

 .םושירה ךרוצל קיפסמ וניא תרשרשה
 

  היינבו לוהינ תסדנה – תיחרזא הסדנה
 תווצ תדובע תבייחמ היינב יטקיורפ לש לעופה לא חוכה ןמ האצוה
 םיסדנהמ םיליעפ היינב טקיורפ לכב .םינוש םימוחתמ םיסדנהמ לש
 לוהינ לש םינוש םיטקפסאב םידקמתמה תונוש תויוחמתה ילעב
 לוהינ - תיחרזא הסדנה"ל לולסמה .טקייורפה עוציבו
 לש םוזיו לוהינ אוה ירקיעה םקוסיעש םיסדנהמ רישכמ  "היינבו
 .םזיה דצמ ןהו ןלבקה דצמ ןה ,םייסדנה םיטקיורפ
 ןהו אלמ םידומיל לולסמכ ןה היינבו לוהינ תסדנה דומלל ןתינ
 םוחתש םירגוב רישכמ אלמה דומילה לולסמ .תוחמתה תרשרשכ
 תוקינכט לע םה םישגדה רשאכ ,היינבו לוהינ תסדנה היהי םקוסיע
 עקרה דצל .דועו ,עדימ תויגולונכטו היינבב בשחמ ישומיש ,תוילוהינ

 לוהינב איה תודקמתהה ,תיחרזאה הסדנהה ימוחת לכב יסיסבה
 םירמוח ,היינבה תלכלכו יסנניפ לוהינ ,םדא חוכו םיבאשמ
 ,םוטיא ,םייק ,יטסוקאו ימרת דודיב ,עוציב תוטיש ,תויגולונכטו
 הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמ תינכתה .שא תוחיטבו

 י"ע םירכומ הינבו לוהינב לולסמה ירגוב ."היינבו לוהינ - תיחרזא
 רודמב םיסדנהמה סקנפב םושיר רשפאתמו םיסדנהמה םשר
 .היינבה לוהינ תסדנהל
 הסדנה ידומיל תרגסמב היינבו לוהינב תוחמתהה תרשרש ידומיל
 לש רתוי םצמוצמ ןווגמ דומיל םיללוכ יללכה לולסמב תיחרזא
 .תוחמתהה תועוצקמ
 םינבמ תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 רתאבו technion.ac.ilcee.ug.secm@ :הטלוקפבש היינבה לוהינו

 .הטלוקפה

  הרובחת  תסדנה - תיחרזא הסדנה
 ימוחתב היהי םקוסיעש םיסדנהמ רישכמ הרובחת תסדנהל לולסמה
 ןכת ,םיכרד ןכת ,הרובעת תסדנה ,הרובחת ןונכת :םינושה הרובחתה
 סדנהמ לש תיעוצקמה הרשכהה .םיכרדב תוחיטבו םיכרד לש הנבמ
 הסדנה ידומל אוה יסיסבה קלחה :םיקלח ינשמ תבכרומ הרובחתה
 רקח ,הרובחתה תועוצקממ בכרומ םדקתמה קלחהו תיחרזא
 ידומיל תרגסמב דמלנה סיסבה תועוצקמ ןווגמ .םירע יוניבו םיעוציב
 תועוצקמב תימוחת-בר תונמוימ תונקהל דעונ הרובחת תסדנה
 םיעוצב רקח ,תויתשת ןונכת ,הרבחה יעדמ ,םיקיודמה םיעדמה
 דומלל ןתינ .הרובחתה סדנהמ דוקפתל םישורדה ,ינברוא ןונכתו

  .תוחמתה תרשרשכ ןהו אלמ םידומיל לולסמכ ןה הרובחת תסדנה
 סיסבו םילכה תא תקפסמ אלמה לולסמב םידומילה תינכת
 היגולונכט לש הנתשמ םלועב הרובחתה סדנהממ שרדנה תויונמוימה
-עברא הנה תינכתה .אמייק-תב הביבס תריצי לע הדפקה תמייק ובש
 - תיחרזא הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמו תיתנש
 ."הרובחת תסדנה
 יללכה לולסמב תוחמתה תרשרש תרגסמב הרובחת תסדנה ידומיל
 ,הרובחתו הרובעת ןונכת לש םיאשונב עדי םינקמ תיחרזא הסדנהב
 ןהירמוח לע תוחישקו תושימג תועסימ לש הנבמה ןונכת ללוכ
 תוחמתהב ןושאר ךבדנ םיווהמ תוחמתהה תרשרש ידומיל .םינושה
 הרובחת תסדנה םוחתב ךשמה ידומיל םירשפאמו סדנהמה
 םהב םייתרובחת םיטקיורפ יתווצב ותובלתשה תא ןכו ,הרובעתו

 תעסהל תוינוריע תוכרעמ לשמל ,םינוש םימוחתמ םיסדנהמ םיפתוש
 תודשב תיתשת יללכמו תירוביצ הרובחת לועפתו ןונכת ,םינומה
 .הפועת
 הרובחת תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 cee.ug.transeng@technion.ac.il :הטלוקפבש היצמרופניא-ואיגו
 .הטלוקפה רתאבו

 
  םימ תסדנה - תיחרזא הסדנה
 ,םימ תסדנה  לש םימוחתב םיסדנהמ רישכמ םימ תסדנהל לולסמה
 תווקיה ינגא לוהינ ,זוקינ ,םיכפש ףוסיאו םימ תקפסא תוכרעמ
 תמירז לש הקיזיפ ,תיעקרק-תתו -לע היגולורדיה ,תונופטיש תעינמו

 לש םיטביהו ,הרקב ,תיעקרק-תתו תיעקרק-לע הביבסב םימ
 םיבושחהמ וניה םימ תויתשת אשונ .םיכפשבו םימב לופיט תוכרעמ
 תסדנהל לולסמה .םלועב תובר תוצראב םגו ילארשיה קשמב רתויב
 .תיחרזא הסדנהב יסיסב עדי םע םימ תסדנה לש תונורקע בלשמ םימ
 לועפתו המקה ,ןונכת ,לוהינ ידיקפתב םישמשמ םימ יסדנהמ
 םיאשונב םג ומכ .תוימואלו תוירוזא ,תוינוריע םימ תוכרעמ
 לולסמכ ןה םיעצומ םימ תסדנה ידומיל .םימ יבאשמל םירושקה
  .תוחמתה תרשרש תרגסמב ןהו אלמ
 ךמסומ" ראותה תא הנקמ אלמה לולסמב םימ תסדנה ידומיל תמלשה
 ."םימ תסדנה - תיחרזא תסדנהב םיעדמל
 רוחבל ןתינ תיחרזא הסדנהב יללכה לולסמב םידומילה תרגסמב
 תועוצקמה .הקינכטורדיהו םימ יבאשמ תוחמתהה תרשרשב
 תויסדנה תויעבב קוסעל םייחרזא םיסדנהמ םירישכמ וז תרשרשב
 הלא םיכילהת .טרפב םימ תמירזו ללכב המירז יכילהתב תורושקה
 ,תינוריעה הסדנהה ,תיחרזאה הסדנהה יחטש תיברמב םיבושח
 הסדנה ,םיבצחמ תסדנה ,תיאלקח הסדנה ,תוירוביצ תודובע
 ןפואב םירושק תיתשת יטקייורפ .דועו ,תימי הסדנה ,תיתביבס
 ידי לע םימשגה ימ יפדוע תקחרהבו תיעקרק-לעה היגולורדיהב קודה
 קוליסו םימ תקפסאמ לחה ,הביבסה תויעב לכ טעמכ .זוקינ תוכרעמ
 תידוסיה םתנבה תא תושרוד ,ריוואה םוהיזב הלכו םלוצינו םיכפש
 ,םילג ,חור תייגרנא לוצינ לש רשקהב םג ךכ ,המירזה יכילהת לש
 םיפוחו םילמנ תסדנהו תימי הסדנה .תירטקלאורדיה היגרנאו

 הריחבה תרשרש .םלועבו ץראב ץאומ חותיפב אצמנה םוחת הווהמ
 ,תוירוביצ תודובעב תוחמתהל םיניינועמה םיסדנהמל המיאתמ
 .הביבס תסדנהו ,עקרק תסדנה ,תילוארדיה הסדנה ,תינוריע הסדנה
 ,הביבסה תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 cee.ug.env@technion.ac.il  :הטלוקפבש תואלקחו םימ
 .הטלוקפה רתאבו
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 תויתשתב הקיטובורו היצמוטוא ,הרקב
 היצמוטוא ,הרקבה םוחתב קימעהל םיניינועמה םיחרזא םיסדנהמ
 וז תוחמתה תרשרשב תוחמתהל םילוכי תויתשתב הקיטובורו
 הנקמ תרשרשה .תיחרזא הסדנהב יללכה לולסמה ידומיל תרגסמב
 תוינכמ תוכרעמל םירושקה םיאשונב םילשמ עדי םיטנדוטסל
 תרשרשב םידומילה .תויתשתב היצמוטואו הרקב ,םינשייח תוריתע
 תיחרזא הסדנה לש םירחא םימוחתב בלתשהל רשפאיש עקר םינקמ
 סיסבה דמלנ תרשרשה תרגסמב .תומכח תויתשת תוכרעמ ןונכתב
 לש הקינכמו הקימנידו ,היצזימיטפוא ,הרקבה ימוחת לש יסדנהה
 םידוחייה םיאשונה לש היצרגטניא רשפאמ םויסה טקיורפ .םיטובור
 םימ תוכרעמ תרקב לשמל ,תויחרזא תויתשתב וז תרשרשב םידמלנה
 ."םכח תיב" תויגולונכט םושיי ןכו ,הינבב היצמוטוא וא

 הביבסה תסדנה
 םידומיל לולסמ תרגסמב :םינפוא ינשב הביבסה תסדנה דומלל ןתינ
 תיחרזא הסדנה ידומילב תוחמתה תרשרש תרגסמב וא יאמצע
 הרישכמ אלמה לולסמב תידוחייה םידומילה תינכת .יללכה לולסמב
 ,םוזי ימוחתב םיאשונ לש בחר ןווגמב קוסעל ראותה ילבקמ תא
 .תיתביבס הסדנהב רקחמו חוקיפ ,לועפת ,עוציב ,המקה ,ןונכת
 םייסדנהו םייעדמ דוסי תועוצקמב קזח עקר םינקמ םידומילה
 ,םימ ,עקרק( הביבס יבאשמב לופיטהו לוהינה יאשונ תא השיגדמו

 תוכיא ,עקרקו ריווא ,םימב לופיטו הרקב ,רוטינ תויגולונכט ,)ריווא
 הביבסהו תימיה הביבסה ,תויאטווקא תוכרעמ לוהינ ,הייתש ימ
 יטרואיתה עקרה תא םידמול םיטנדוטסה .החותפה
 ,יביזורופ ךוותבו דיחא ךוותב המירזל רשקב יריפמא/יטקרפהו
 תוכרעמ ןכת ללוכ דומילה .עקרקבו םימב ,ריוואב םימהזמ רוזיפו
 .ריווא םוהיזבו ,הקצומ תלוספב ,םיכפשב לופיטל תויגולונכטו
 תופולח ןיב הריחבל םירגובה תא םירישכמ הביבס תסדנה ידומיל
 לופיטו ימיכ לופיט ,ילקיזיפ לופיט :םימהזמב לופיט ינקתמ לש ןכת
 לוהינו ,תיתביבסה היגולונכטויבה םוחתמ םילכב שומיש ,יגולויב
 .םדאה תוליעפ ידי לע תורפומה החותפה הביבסהו תימיה הביבסה
 םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמו תיתנש-עברא הניה תינכתה
 ."הביבסה תסדנהב
 יללכה לולסמה ידומיל תרגסמב הביבסה תסדנהב תוחמתה תרשרש
 םירושקה םיאשונב עדי יחרזאה סדנהמל הנקמ תיחרזא הסדנהב
 תולוספב לופיט ,םייעבטה םיבאשמהו הביבסה תוכיא לע הנגהב
 תרשרשב םידומילה .ריווא יבאשמ לוהינו ,םרוזחימו םיכפשו

 רידגהל םילוכיה םיסדנהמ םירישכמ הביבסה תסדנהב תוחמתה
 ,היעבה ןורתפל תויסדנה תופולח ןנכתלו עיצהל ,היעבה תא חסנלו
 תא רפשלו רומשל םדעוימה םיטקייורפ לש עוציבה תא להנלו חקפל
 םינקתמ קזחתלו ליעפהלו )ריווא ,םימ ,עקרק( הביבסה תוכיא
 לוצינ תוללוכ תיתביבס יפוא ןהל תויעבל תואמגוד .הלא תוכרעמו

 תרקב ,הקצומ תלוספו םיכפש לוצינו רוזחימ ,קוליס ,םימ תורוקמ
 תועוצקמ ,ךכ םשל .רוביצה תואירב לע הנגהו ,ריוואו םימ תוכיא
  .ןכתו הזתניס ,הזילנא םיבלשמ דומילה
 ,הביבסה תסדנהל  הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 רתאב ,technion.ac.ilcee.ug.env@ :הטלוקפב תואלקחו םימ
 .הטלוקפה רתאבו ,https://sviva.net.technion.ac.il :לולסמה
 

  היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה
 ןווגמב םיסדנהמ רישכמ היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהל לולסמה
-ואיג עדימ תגצהו חותינ ,-דוביע ,-תשכרהב םיקסועה םימוחתה
 לעש תיסכתהו ץראה רודכ ינפ רואיתב קסוע םוחתה וסיסבב .יבחרמ
 :םיללוכ דומילה יאשונ .וינפ
 ינונכתו יתביבס עדימ תובכש בוליש – )GIS( יפרגואיג עדימ תוכרעמ
 ןוגכ ,םיימוימוי םישומישב רקיעב תורכומ תוכרעמה .יבחרמ עדימ םע
 ךא ,הבורקה הביבסב יוליבו תוריית ירתא וא העיסנ ילולסמ שופיח
  .םלועבו ץראב לודג ףוג לכב ףקיה תבחר תיתשת םג תוקפסמ
 ינותנו ןיוול תואמדה ,םימולצת חותינ – רזיילו תיתרפס הירטמרגוטופ
 יוהיזה .םיידממ תלת םילדומ תיינבו םיפוג יוהיז ךרוצל רזייל תוכרעמ
 םיחתופמה םימדקתמ םייטמתמ םילדומ תועצמאב םישענ לודימהו
 .ךכ םשל

 תוינייוולו תויעקרק תומלצממ תואמדה חותינ – קוחרמ השיח
 תריצי תרשפאמ קוחרמ השיח .םינוש לג יכרואב הנירק תוטלוקה
 םירטמרפו )ןמחפ ,ןקנח( םיימיכ םיביכרמ םיארנ ןהב תונומת
 .תניוזמ-יתלב ןיעב םתוהזל ןתינ אלש )שבוי ,חומיצ ,בולביל( םייגולויב
-רודכ ינפ לע םיטרפ םוקימ תעיבק – תויפרגופוטו תויסדנה תודידמ
 םיטקיורפ עוציבלו ןונכתל סיסב םיווהמ תודידמה ירצות .ץראה
  .תונוש תובכרומ תומרב םייסדנה
 יקוח יפל .ןיעקרקמב תויוכז םושירו לוהינ – ןיעקרקמ םושירו רטסדק
-ואיגו יופימל לולסמה ירגוב ידי-לע קר עצובמ םושירה לארשי תנידמ
 תוינכות םירצויה ,םוחתב קוסעל יתלשממ ןוישיר ילעב ,היצמרופניא
 .הילעבל תכיישכ עקרקה םושיר יכרצל
 ויתודימו ותרוצ לש תיתומכ הגצה – טווינו תוינייוול תודידמ ,היזדואיג

 תרזעב הרקב תותשר תמקהו קייודמ םוקימ תעיבק ,ץראה רודכ לש
 טנמלא לש יתיווז בצמו םוקימ ךורעישל םימתירוגלא ,GNSS יניוול
 .בחרמב
 לולסמה .םינפוא השולשב םיירשפא היצמרופניא-ואיגו יופימ ידומיל
 יתנש-עברא דומיל לולסמ אוה היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהל
 םוחתב תוחמתהל תורשפא תנתינ םיטנדוטסל .יאמצעו אלמ
 תודידמה וא ,יבחרמה עדימהו יופימה ,רטסדקהו ןיעקרקמה
 הריחב תורשרש דומיל תועצמאב תאז ,תויסדנההו תויטדואיגה
 ךמסומ" ראותה תא הנקמ תינכתה .םידומילה תינכות תרגסמב
 ."היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב םיעדמל
 BSc ראות הנקמ היצמרופניא-ואיגו יופימל יתנש-תלתה לולסמה
 לולסמה לש וזל המוד םידומילה תינכות .היצמרופניא-ואיגו יופימב
-ב םכתסמ תיתנש-תלתה תינכתב דומילה ףקיה ךא ,יתנש עבראה

 דומילה ףקיה תיתנש-עבראה תינכתבש דועב דומיל תודוקנ 120
 תיתנש-תלתה תינכתב םידומילה .דומיל תודוקנ 157-ב םכתסמ
 תועוצקמ בור תא ןכו הבוחהו דוסיה תועוצקמ תיברמ תא םיללוכ
 תא ללוכ וניא אוה ךא ,יתנש-עבראה לולסמב םידמלנה תוחמתהה
 תא הנקמ תינכתה .תיחרזא הסדנהב םייסדנהה עקרה תועוצקמ
 הז לולסמ ירגוב ."היצמרופניא-ואיגו יופימב םיעדמל רגוב" ראותה
 םיאשר םיטנדוטסה .םיסדנהמה סקנפב םשריהל םילוכי םניא
 יופימ תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותל םידומיל תמלשה שקבל
  .תוחפל תופסונ תודוקנ 37.0 ומילשיש יאנתב "היצמרופניא-ואיגו
 תוחמתה תרשרשכ םג היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה דומלל ןתינ
 תרשרש ידומיל .תיחרזא הסדנהב יללכה לולסמה ידומיל תרגסמב
 תויסדנהה תודידמה םוחתב עקר שוכרל םירשפאמ וז תוחמתה
 .םייסדנה םיטקיורפ עוציבו ןונכת םשל שורדה ,תויפרגופוטהו
 ,ןיעקרקמ םושירו רטסדק :םיאשונה םיללכנ הז םוחתב
 .)GIS( יפרגואיג עדימ ירגאמו קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ
 ימוחתל יסדנהה סיסבה תא םינתונ וז תוחמתה תרשרשב םידומילה
 תואמדהו ריווא ימולצת ססובמ יופימהו תקייודמה הדידמה ,טווינה
 דוביע :תוינרדומ הדידמו יופימ תויגולונכטל ףשחנ טנדוטסה .ןיוול
 .יפרגואיג עדימ תוכרעמו ,קיודמ יטדואיג הדידמ דויצ ,ירטמרגוטופ
 םינקמ היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב תוחמתהה תרשרש ידומיל
 עדי תושרודה תודובעב בלתשהל תורשפאה תא יחרזאה סדנהמל
 .הז ןוויכב תומלתשה ךשמהל סיסב תווהל ןכו םוחתב
 הרובחת  תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
   technion.ac.il@cee.ug.geoinfo :הטלוקפב היצמרופניא-ואיגו
 .הטלוקפה רתאבו
 
 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תורשפא תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 ךוניחל הטלוקפב )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל
 הנומשמ תחאב םה ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל
 ,הקיזיפ תארוה ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ
 יעדמ תארוה ,בשחמה יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה
  .למשח-הקינורטקלא תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה
-לע רפס יתבב הארוה ןוישיר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 .תודוקנ 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי
 ןושאר ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע
 ."היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה" קרפב םיטרפ .ףסונ
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 0 

  תיחרזא הסדנהב םידומילה תינכת
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 הבוח תועוצקמ 'קנ   106.5
 תורשרשב הריחב תועוצקמ 'קנ     34.0
 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ       4.5

 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ     12.0
 ,תיללכ הריחב 'קנ 4  ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6(
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 2

 
 תודוקנ -'קנ ,תיב תודובע - ב"ע ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104042 *2מ1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2  5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0 23 - 11 14.5   
 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
  014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104044 *2מ2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 104131 'ח/תוליגר .פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 125013 הימיכב הדבעמ - - 1.5 - 0.5
   234128  ןותייפ תפש – בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

22.0 24 3.5 9 17   
 104022 מ2 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *

 
'קנ ב"ע  'מ  'ת  'ה  3 רטסמס    

 014108   םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 .04 םימרוזה תקינכמ תודוסי 3 2 - 4   014214  
היינב ירמוח 3 1 1 5 3.5  014505  
*הרובחת ןונכת 3 2 1 4 4.5  702014  
  124503   'ב1 תילקיסיפ הימיכ 2 1 - 4 2.5
םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5  314535 
ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0  394800 

21.0 25 2 11 15   
 העונת לש לוהינו הסדנה :תועוצקמה דחא תא דומלל ןיפוליחל ןתינ *
 .)014779( םיכרד לועפתו ןכת וא )014733(

 
'קנ ב"ע  'מ  'ת  'ה  4 רטסמס    

הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0  014003 
תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0  014006 
1 ןוטב ינבמ 3 2 - 4 4.0  350141  
תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0  014405    
תיסדנה הלכלכ 2 1 - 4 2.5  014603 
1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 1 4 3.5    014841 
2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5  114052 
.521  72  1 11 .551    

 
 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014005 תיסדנה הדבעמ 1 - 2 4 1.5
הקילורדיה 2 1 1 5 3.0  014205 
  014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2 1 - 4 2.5
  014322 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי 2 1 - 2 2.5
  014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014618 היינבב תוחיטבו לוהינל אובמ 3 2 - 3 4.0

17.5 23 4 6 13   

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0

  הריחב תרשרש ךותמ תועוצקמ     14.0
  םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ     4.0

21.0       

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 114054 3 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
  הריחב תרשרש ךותמ תועוצקמ     7.0
  םייטלוקפ הריחב תועוצקמ     2.5
  םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ     4.0
   טקיורפ     2.5

19.5       

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

   טקיורפ     2.5
  םייטלוקפ הריחב תועוצקמ     2.0
   הריחב תרשרש ךותמ תועוצקמ     8.0
  םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ     2.0

14.5       
 

 תורשרש יפל הריחב תועוצקמ
 הבוח תועוצקמ ,טקיורפ תללוכ תרשרש לכ .תורשרש יתש תחקל שי
 תורשרשהמ תחא לכב תוטרופמה תושירדל םאתהב הריחב תועוצקמו
 .)תורשרשה ןיבמ הריחבל םאתהב תרשרשל תודוקנ 14.5-22.5(
   .לולסמ/תרשרשה זכרמ רושיאב עוצקמ ףילחהל ןתינ
 

 םינבמ תסדנה - 1 תרשרש
 :טקיורפ

 014101 תויצקורטסנוקב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
 014145 2 קזוחה תרות 4 2 - 6 5.0
 014148 םינבמ ןכת ירקיע 1 3 - 4 3.0
 014146 'א תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 3 2 1 4 4.5
 014143 םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש 2 2 - 5 3.0

 
 :האבה הצובקהמ תועוצקמ 2 דועו

 014113 תודוסי 2 1 - 5 2.5
 014150 1 הדלפ ינבמ 3 2 - 5 4.5
 014149 2 ןוטב ינבמ 3 3 - 6 4.5

 םירחא םילולסמ ירגובמ הנושב( דבלב  םינבמל לולסמה ירגוב :הרעה
 םושיר( םינבמ לש ןונכתב קוסעל םיאשר )םינבמ תרשרש ודמל רשא
 .)םינבמ תסדנה רודמב םיסדנהמה םשר לצא יושירו

 הביבסה תסדנה - 2 תרשרש

 :טקיורפ
 014301   תיתביבס הסדנהב טקיורפ - 2 - 5 2.5

 :הבוח תועוצקמ
 014326 הקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט 2 1 - 4 2.5
 014956 עקרקה לש הימיכל אובמ 2 - 2 4 2.5
 014968 םיסדנהמל היגולוקא 2 - 2 4 2.5
 016306 ריוא םוהיז 3 1 - 2 3.5

       
 :האבה הצובקהמ תוחפל תועוצקמ 2 דועו

       
 014327  םימה לש הימיכ 2 1 3 3 3.5
 014977 םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 2 1 - 5 3.0
 016206 תיתביבס םימרוז הקינכמ 2 2 - 1 3.0
 016328 םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה 2 1 1 1 3.0
 016336 ריווא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 2 - - 3 2.0

 

 הקינכטורדיהו םימ יבאשמ - 3 תרשרש
 :טקיורפ

 014201   1 םימ תסדנהב טקיורפ - 2 - 5 2.5
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 1 

 :הבוח תועוצקמ
 014977  םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 2 1 - 5 3.0
 016203 1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה 2 1 - 4 2.5
 016206 תיתביבס םימרוז תקינכמ 2 2 - 1 3.0

 
 :האבה הצובקהמ תוחפל תודוקנ 6 דועו

 014325 םיכפשו םימ תוכרעמ ןכת 3 1 - 4 3.5
 016208 תימי הסדנה 2 1 - 5 2.5
  016211 יעקרק לע רגנ לש היגולורדיה 2 1 - 5 2.5
 016210 םימ ילג 2 1 - 4 2.5
 ,המירז :םוהת ימ לש היגולורדיה 3 3 - 3 4.5

 םוקישו םיסמומ תעסה
016223 

 
 היינבו לוהינ - 4 תרשרש
 :טקיורפ

 014601 היינבה לוהינב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
  014609 היינבב ןוכימ 2 1 - - 2.5
  014613 שונא  יבאשמ לוהינ 2 1 - 4 2.5
  014617 היינב יטקיורפ לש הרקבו ןונכת 2 2 - 4 3.0
  014619 היינבב עוציב תוטיש 3 2 - 4 4.0

 
 :האבה הצובקהמ תוחפל תודוקנ 3.5 דועו

 014600 היינבה לוהינב רנימס - 2 - 2 1.5
 014615 יסנניפ לוהינל אובמ 2 1 - 2 2.5
 014630 היינבב םייטפשמ םיטביהל אובמ 3 - - 3 3.0
 014631 תיתשת יטקיורפ לש תויולע ןדמוא 3 - - 3 3.0
 014632 לוהינו תוטיש :תיתשת יטקיורפ 3 - - 3 3.0
 015017 רפע תודובעב תוטישו תוכרעמ דויצ 2 1  2 2.5
  016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 2 - - 4 2.0
  016619 ןוטבל תוספט ןכת 2 - - 3 2.0

 שי .בשחמב אלו תינדי תעצבתמ היינבה לוהינב טקיורפל המשרהה :הרעה
 .שארמ םירטסמס 2 תוחפל םיטקיורפל יארחאה הרומל תונפל
 

 היינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוח - 5 תרשרש
 :טקיורפ

 014501 דוקפתו םירמוחב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
  014506 ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט 1 1 1 4 2.0
  014513 תוכתמב היינב 2 1 - 4 2.5
 014520 םיניינב לש ימילקאו יסיפ דוקפת 3 2 - 4 4.0
  016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 2 - - 4 2.0

 
 :האבה הצובקהמ תוחפל תודוקנ 4.5 דועו

 014512 תיחרזא .נהב הקיטסוקא 2 1 - 2 2.5
 014515 םיבכורמו םייטסלפ םירמוח 2 - 1 6 2.5
 תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא 2 - - 2 2.0

 היינבב
016504 

  016505 ץעב היינב 2 - - 2 2.0
 016514 היינבב רוזחימ 2 - - 3 2.0

 הרובחת תסדנה - 6 תרשרש
 :טקיורפ

 014701 הרובחתב טקייורפ - 2 - 5 2.5

  :הבוח תועוצקמ
 014702 הרובחת ןונכת 3 2 1 8 4.5
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה 3 2 1 4 4.5
 014779 םיכרד לועפתו ןכת 3 1 2 4 4.0
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5
 014731 תועסימ ןכתל אובמ 1 1 - 4 1.5

 
 :האבה המישרהמ תוחפל דחא עוצקמ דועו

 014709 םיכרד תדבעמ          1             -       2                   4 2.0
 016712 תוחישק תועסימ 2 1 - 4 2.5
 014714 הרובעת ינקתמ ןכת 2 1 - 5 2.5

 014734 תירוביצ הרובחת 3 2 - - 4.0
 014717 תיריווא הרובחת 2 1 - - 2.5
 014725 תיתליסמ הרובחת ןכת 2 1 - 4 2.5
2.5 
2.0 

- 
5 

- 
- 

1 
- 

2 
2 

 הרובחת תויתשת ןונכת
 הירואת –-תילמיטפוא הרקב
 הרובחתב םימושייו

014728 
016713 

 היצמרופניא-ואיגו יופימ - 7 תרשרש
 :טקיורפ

 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקייורפ - 2 - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
 014842  2  יופימה תודוסי 2 2 3 5 4.0
 014814 1 םואת ןובשח 3 2 - 5 4.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 2 2 - 5 3.0

 
 :האבה הצובקהמ תוחפל תודוקנ 4.0 דועו

 עדימל םימצע החנומ תונכת 2 2 - 4 3.0
 יפרגואיג

014845 

 014878  בשחוממ יופימ 2 2 2 5 3.5
 014843 1 הירטמרגוטופ 2 2 3 6 4.0
 014877  ג"ממל אובמו היפרגוטרכ 2 1 2 4 3.0
 014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0

 
 הקינכטואיג – 8 תרשרש
 הבורקה הנשב ןתני אל :טקיורפ
 :הבוח תועוצקמ

 014411  עקרק תסדנה 3 1 - 5 3.5
 016403 עלסה תקינכמל אובמ 2 - 2 2 2.5
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5

 
 תוחפל  תועוצקמ 2  םכותמ  :האבה המישרהמ תוחפל תועוצקמ 3 דועו

 :'א המישרמ
 :'א המישר

 014113 תודוסי 2 1 - 5 2.5
 015902 םייפוס םיטנמלא ישומיש 2 2 - 5 3.0
 ,המירז :םוהת ימ לש היגולורדיה 3 3 - 3 4.5

 םוקישו םיסמומ תעסה
016223 

 016421 הקינכמואיגב הדש תוריקח 2 - - 4 2.0
 014410 תימושיי היגולואיג 2 1 - 3 2.5

       
 :'ב המישר

 014942 םירגאמו תילורדיה הסדנה 3 1 - - 3.0
.53  014941                                                                      זוקינ תסדנה 3 1 - 1 

 014956 עקרקה לש הימיכל אובמ 2 - 2 4 2.5
 

 תויתשתב הקיטובורו היצמוטוא ,הרקב – 9 תרשרש
 :טקיורפ

 014929 הרקבב טקיורפ - - - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
 *014146 'א תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 3 2 1 4 4.5
 014943 הרקבב הדבעמ - - 6 - 2.0
 015019  הרקבל אובמ 3 2 1 4 4.0

 
 :הריחב תועוצקמ

 הירואת –תילמיטפוא הרקב 2 - - 5 2.0
 הרובחתב םימושייו

016713 

         **017004 הרקב תוכרעמ ןכת 2 2 - 4 3.0
 *035001 הקיטובורל אובמ 2 1 - 4 2.5

       
 תרשרשב םידמלנ אלש םימדק שרוד *
 םייתנשב םעפ ןתניי **
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  םידומילה תינכת
  םינבמ  תסדנה-תיחרזא הסדנהב

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 156.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 

 םייטלוקפו םיינוינכט - הבוח תועוצקמ 'קנ     97.0
 הריחבה לולסמ תועוצקמ 'קנ     39.5
                                                  לולסמב הריחב תועוצקמ 'קנ       8.0

 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ     12.0
 ,תיללכ הריחב 'קנ 4  ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6(
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 2

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104042 *2מ1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2  5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5 23 - 12 14.5   
 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104044 *2מ2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 125013 הימיכב הדבעמ - - 1.5 - 0.5
   314535  **םירמוח תסדנהל אובמ 2 1   3 2.5
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.5 23 3.5 8 17   
 104022 מ2 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 1 קזוחה תרותל ליבקמב דומיל לע דיפקהל שי  **

 
'קנ  3 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 

 014145 2 קזוחה תרות 4 2 - 6 5.0
 014108  םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014211 םימרוז תקינכמ 2 2 - 4 3.0
   014505 היינב ירמוח 3 1 1 5 3.5
 104131 'ח/תוליגר .פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5

20.5 28 1 9 16   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 4 4.0
 014213 היגולורדיהו הקילורדיהל אובמ 3 1 - 4 3.5
   014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
2.5 
3.5 

4 
4 

- 
1 

1 
2 

2 
2 

 תיסדנה הלכלכ
 1 הדידמהו יופימה תודוסי

014603 
014841 

21.5 27  2 11 15.5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014005 תיסדנה הדבעמ 1 - 2         4 1.5
 014149 2 ןוטב ינבמ 3 3 -  6 4.5
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5  4.0
4.0 
2.5 
3.0 
3.0 

3 
4 
4 
5 

- 
- 
- 
- 

2 
1 
2 
2 

3 
2 
2 
2 

 היינבב תוחיטבו לוהינל אובמ
 הרובחת תסדנהל אובמ

 תוכרעמ חותינ
 םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש

014618 
014730 
014004 
014143 

22.5 31     3 11 16   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
3.0 
4.5 
4.5 

4 
5 
4 

- 
- 
1 

3 
2 
2 

1 
3 
3 

 םינבמ ןכת ירקיע
 1 הדלפ ינבמ
 תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ
 המדא

014148 
014150 
014146 

2.5 
1.5 

3 
4 

- 
- 

2 
1 

2 
1 

 הביבסה תסדנהל אובמ
 תועסימ ןכתל אובמ

014316 
014731 

3.5 
1.0 

5 
- 

- 
- 

1 
2 

3 
- 

 עקרק תסדנה
 ינפוג ךוניח

014411 
394800 

20.5 25 1 12 13   
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
2.5 
4.0 

5 
5 

- 
- 

1 
3 

2 
2 

 תודוסי
 סדנהמה תיינב

014113 
014147 

  'ב+ 'א  תוצובקמ תועוצקמ     3.0
  םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ     5.0
14.5                                                

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 

5.0 
 

10 
 
- 

 
4 

 
- 

 םינבמב תסדנהב בחרומ טקיורפ
                                              'ב+'א קלח

ּ014131ּ 
ּ014132ּּּּּ 

  'ב+ 'א  תוצובקמ תועוצקמ     5.0
  םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ     5.0

15.0       
 

 הריחב תועוצקמ
 

 תודוקנה ךסש דבלבו ,המישרה ךותמ םיסרוק ינש תוחפל :'א הצובק
 8 -מ תחפי אל 'בו 'א תוצובקמ
 

 2.5  תויטסלאה תרותל אובמ 014107
 3.0 ךורד ןוטב 016111
 3.0 טקפמיאו ףדה יסמוע תחת םינבמ ןכת 016122
 3.0 םייבחרמ םינבמ 016124
 3.0 3 ןוטב 016143
 3.0 םייפוס םיטנמלאל אובמ 016144
 3.0 המדא תודיער תסדנה 016142

 
 תודוקנה ךסש דבלבו ,*המישרה ךותמ דחא סרוק תוחפל :'ב הצובק
 .8 -מ תחפי אל 'בו 'א תוצובקמ
 :סרוקה תא תחקל לוכי םינבמ לולסמב ןייטצמ טנדוטס *

 2.5 םינייטצמל םינבמ תסדנהב ישיא אשונ 014151
 .'ב הצובקמ סרוק םוקמב
   

 2.0 ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט 014506
 4.0 םיניינב לש ימילקאו יסיפ דוקפת 014520
 4.0 היינבב עוציב תוטיש 014619
 2.5 תוכתמב היינב 014513
 2.5 היינבב ןוכימ 014609
 2.5 היינבב יסנניפ לוהינל אובמ 014615
 2.0 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 016503
 2.0 היינבב תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא 016504
 2.5 עלסה תקינכמל אובמ 016403
016712 
014710 
016619 

 תוחישק תועסימ
 תושימג תועסימ
 ןוטבל תוספט ןכת

2.5 
2.5 
2.0 
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  םידומילה תינכת
 היינבו לוהינ - תיחרזא הסדנהב

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 156.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 

  םיינוינכט הבוחו דוסי תועוצקמ 'קנ     39.0
 "תיחרזא הסדנה"ב הבוח תועוצקמ 'קנ     51.5
 רחבנה םידומילה לולסמב תועוצקמ 'קנ     49.0
 הינבה לוהינב טקיורפ 'קנ       2.5
 וא ,םירמוח וא ,םינבמ( הריחב יפל ףסונ טקיורפ 'קנ       2.5

 )ךרד הנבמ
 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ     12.0

 2 ,תיללכ הריחב 'קנ 4  ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6(
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104042 *2מ1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2 - 5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5 23 - 12 14.5   
 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104044 *2מ2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 104131 'ח/תוליגר 'פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 125013 הימיכב הדבעמ - - 1.5 - 0.5
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.5 24 3.5 8 17   
 104022 מ2 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *

 
 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014211 םימרוז תקינכמ 2 2 - 4 3.0
 014108  םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
3.5 
4.0 

5 
3 

1 
- 

1 
2 

3 
3 

 היינב ירמוח
 היינבב תוחיטבו לוהינל אובמ

014505 
014618  

 014841 1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 1 4 3.5
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5

22.5 28 2 12 16   
 

 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014005 תיסדנה הדבעמ 1 - 2 4 1.5
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 4 4.0
   014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
4.0 
2.5 

4 
4 

- 
- 

2 
1 

3 
2 

 היינבב עוציב תוטיש
 תיסדנה הלכלכ

014619 
014603 

  014213 היגולורדיהו הקילורדיהל אובמ 3 1 -   4 3.5
20.5 27 2 9 15.5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
3.0 
2.5 
5.0 

 
3.5 

4 
3 
3 
 
4 

- 
- 
- 
 
- 

2 
1 
3 
 
1 

2 
2 
3 
 
3 

 היינב יטקיורפ לש הרקבו ןונכת
 הרובחת תסדנהל אובמ
 תסדנהב םינבמ ןכת תונורקע
 עוציב
 2 הקיסיפ

014617 
014730 
014620 
114052 

21.0 23 1 10 15   

 םיווהמה םיפסונ הריחב תועוצקמ דומלל םג ץלמומ הז רטסמסמ לחה
 תמישר העיפומ םירטסמס יפל תינכתה םויסב .רחבנה טקיורפל םדק
 ידכ םינתינ םה םהב רטסמסל בל םישל שי .םהילא םדקה יסרוקו םיטקייורפה
 .םינורחאה םירטסמסב םיטקייורפל םושירל םיאנתב הדימע חיטבהל
 

 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014411  עקרק תסדנה 3 1 - 5 3.5
  016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 2 - - 4 2.0
2.5 
4.0 

2 
4 

- 
- 

1 
2 

2 
3 

  היינבב  ןוכימ
 םיניינב לש ימילקאו יסיפ דוקפת

014609  
014520 

 014316 הביבסה תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5  
 014731 תועסימ ןכתל אובמ 1 1 - 4 1.5  

16.0 22  - 6 13   
        
 .'קנ 20.0 כ"הס ,'קנ 4.0 -כ לש ףקיהב הריחב תועוצקמ ןכו
 

 7 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
2.0 2 - 

 
 תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא  2 

 היינבב
 016504 

 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
 014503 טקייורפ ירחובל - 2 - 5 *0.0
   2 4 וא 2 -  7 וא 2 3.0

 
  .'קנ 20.0 כ"הס .'קנ 17.0 -כ לש ףקיהב הריחב תועוצקמ ןכו
 

 8 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014601 היינבה לוהינב טקייורפ - 2 - 5 2.5
2.5 
 וא

4.0 

 וא ,014501 וא ,014101 : הריחב יפל טקיורפ - 2 - 5
 רטסמסב 014503 טקייורפ יעצבמל וא ,014724

  014504 טקייורפ :םדוקה
5.0 
 וא
5.6  

13 - 
 
 

5 2   

  'קנ 11.0 -כ כ"הס .'קנ 6 -כ לש ףקיהב הריחב תועוצקמ ןכו
 .לולסמב םיטנדוטסה לכל הבוח אוה ,014601 ,היינבה לוהינב טקיורפה
 .בשחמב אלו תינדי תעצבתמ 014601 היינבה לוהינב טקיורפל המשרהה :הרעה
 .שארמ םירטסמס 2 תוחפל םיטקייורפל יארחאה הרומל תונפל שי
 

 :םיטקיורפה תועוצקמ
 2.5 היינבה לוהינב טקיורפ 014601

  :םיטקיורפה תועוצקמ העבראמ דחא דועו
 2.5 היינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוחב טקיורפ 014501
  +)1( היינב ירמוחב  יתדבעמ טקיורפ 014504 + 014503

 4.0 )2(  היינב ירמוחב יתדבעמ טקיורפו 
014101 
014724 

 תויצקורטסנוקב טקיורפ
       ךרד הנבמב טקיורפ

2.5 
2.5 

 עוצקמב( ןושארה רטסמסב הנקמ אוה .ילאירטסמס-וד אוה הז טקיורפ+
 .תודוקנ 4.0 :) 014504 עוצקמ םויסב( ינשה רטסמסבו ,תודוקנ 0  )014503

 
 

 ךרד ינבמ וא םירמוח ,םינבמב םיטקייורפל םדקה תועוצקמ תמישר ןלהל
 :םינתינ םה םהב רטסמסהו

 תויצקורטסנוקב טקייורפ – 014101
 :םדקה תועוצקמ

 ףרוח רטסמס – 2 קזוח – 014145
 ביבא רטסמס – המדא תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ – 014146
 ףרוח רטסמס – םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש – 014143

 
 דוקפתו םירמוחב טקייורפ – 014501

 :םדקה תועוצקמ
 ביבא + ףרוח רטסמס – ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט – 014506
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 ךרד ינבמב טקייורפ – 014724
 :םדקה תועוצקמ

 ביבא + ףרוח רטסמס – םיכרד תדבעמ – 014709
 ףרוח רטסמס – תושימג תועסימ – 014710

 
 :ןלהלכ ,תואבה תוצובקה עבראמ תועוצקמ רוחבל טנדוטסה  לע
 

 היינבה לוהינ :'א 'בק
 :תוחפל תועוצקמ השולש וז הצובקמ תחקל ךירצ לולסמב טנדוטס לכ

 1.5 היינבה לוהינב ןוירנימס 014600
 2.5 היינבב שונא  יבאשמ לוהינ 014613
 2.5 היינבב יסנניפ לוהינל אובמ 014615
 2.5 םיטקיורפ עוציבב תוגיהנמו לוהינ 014616
 3.0 היינבב םייטפשמ םיטביהל אובמ 014630
 3.0 תיתשת יטקיורפ לש תויולע ןדמוא 014631
 3.0 לוהינו תוטיש :תיתשת יטקיורפ 014632
 2.5 רפע תודובעב תוטישו תוכרעמ דויצ 015017
 2.0 ןוטבל תוספט ןכת 016619
 2.5                                םיניינבב תוילמשחו תוינכמ תוכרעמ 016620
 3.0 ן"לדנה קושב תועקשה חותינל אובמ 016630

 
 היינב לש היגולונכטו ,דוקפת ,םירמוח :'ב 'בק
 יתדבעמ טקיורפ וא ,)014501( דוקפתו םירמוחב טקיורפ עצבמה טנדוטס
 השולש וז הצובקמ תחקל ךירצ ,)014503+014504(  היינב ירמוחב
 ;תוחפל תועוצקמ
 ינש וז הצובקמ תחקל ךירצ ,וללה םיטקיורפה דחא תא עצבמ אלש טנדוטס
 :תוחפל תועוצקמ

 2.0 ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט 014506
 2.5                                              תיחרזא הסדנהב הקיטסוקא 014512
 2.5 היגולונכטו םירמוח – תוכתמב היינב 014513
 2.0 היגולונכטו םירמוח – ץעב היינב 016505
 2.0 היינבב רוזחימ  016514

 
 םינבמ :'ג 'בק
 הצובקמ תחקל ךירצ ,)014101( תויצקורטסנוקב טקיורפ עצבמה טנדוטס
 :ןלהלכ תועוצקמ העברא תוחפל וז

 :םיאבה תועוצקמה תשולש תא
 5.0 2 קזוחה תרות 014145
 4.5 המדא תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 014146
 3.0 םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש 014143

 :םיאבה תועוצקמה ינש ןיבמ תוחפל דחא עוצקמ דועו
   4.5  1 הדלפ ינבמ 014150
 4.5 2 ןוטב ינבמ      014149

 
 תועוצקמ תחקל לוכי ,תויצקורטסנוקב טקיורפ עצבמ אלש טנדוטס
 :וז הצובקמ

 4.5 המדא תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 014146
 3.0  ךורד ןוטב 016111
 4.5 1 הדלפ ינבמ 014150
 4.5 2 ןוטב ינבמ 014149
 5.0 2 קזוחה תרות 014145

 
 םיכרדו עקרק :'ד 'בק
 ינש וז הצובקמ תחקל ךירצ ,)014724( ךרד הנבמב טקיורפ עצבמה טנדוטס
 :ןלהלכ תועוצקמ

 2.0 םיכרד תדבעמ 014709
 2.5 תושימג תועסימ 014710

 עוצקמ וז הצובקמ תחקל ךירצ ,ךרד הנבמב טקיורפ עצבמ אלש טנדוטס
 :תוחפל דחא

 2.5 תימושיי היגולואיג 014410
 2.0 םיכרד תדבעמ 014709
 2.5 תושימג תועסימ 014710
 2.5 תיתליסמ הרובחתל אובמ 014725
 2.5 תוחישק תועסימ 016712
 2.5 עלסה תקינכמל אובמ 016403
 2.0 הקינכמואיגב הדש תוריקח  016421
 3.0 לוהינו תוטיש :תיתשת יטקיורפ *014632

   'א 'בקב רבכ דמלנ אלש דבלבו *
 

 םידומילה תינכת
 הרובחת תסדנה - תיחרזא הסדנהב
 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

   ילולסמ ,ינוינכט– הבוח תועוצקמ 'קנ     115.0
 לולסמב הריחב תועומקמ 'קנ     30.0
 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ     12.0

 ,תיללכ הריחב 'קנ 4  ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6(
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 2

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104042 *2מ1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2 - 5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0 23 - 11 14.5   
 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104044 *2מ2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 104131 'ח/תוליגר 'פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 125013 הימיכב הדבעמ - - 1.5 - 0.5
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

22.0 24 3.5 9 17   
 104022 מ2 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *

 
 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014108 םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014214 םימרוזה תקינכמ תודוסי 3 2 - 4 4.0
   014505 היינב ירמוח 3 1 1 5 3.5
 014702 הרובחת ןונכת 3 2 1 8 4.5
 014841 1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 1 4 3.5
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5

21.0 29 3 10 15   

 
 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014006  תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 4 4.0
   014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
 014779 םיכרד לועפתו ןכת 3 1 2  4 4.0
 014603 תיסדנה הלכלכ 2 1 - 4 2.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 -  - 1.0

19.5 23 2 11 13.5   

 
'קנ  5 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 

   014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014618 היינבב תוחיטבו  לוהינל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה 3 2 1 4 4.5
 094591 הלכלכל אובמ 3 1 - - 3.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5

22.5 21 4 8 17   
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 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014213 *היגולורדיהו הקילורדיהל אובמ 3 1 - 4 3.5
 014316 הביבסה תסדנהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014731 תועסמ ןכתל אובמ 1 1 - 4 1.5

  לולסמב הריחב תועוצקמ     12.5
20.0 12 - 3 6   

 תיסדנה היגולורדיהל אובמ + )014205( הקילורדיה דומלל ןתינ ןיפוליחל *
 .לולסמב הריחבה ןובשח לע ויהי תופדועה תודוקנה .)014212(

 
 7 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014709 םיכרד תדבעמ 1 - 2 4 2.0
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5

  לולסמב הריחב תועוצקמ     10.0
  םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ     5.0

19.5 8 2 1 3   

 
 8 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  לולסמב הריחב תועוצקמ     7.5
  םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ     5.0

12.5       
 

 לולסמב הריחב תועוצקמ
  .'קנ 030.  כ"הס .'ג-ו ,'ב ,'א תומישרמ תועוצקמ רוחבל שי
 

 'א המישרמ הריחב תועוצקמ
 .'קנ 9.0 תוחפל ,המישרהמ תועוצקמ רוחבל שי
 

 014734 תירוביצ הרובחת 4.0
 014845 יפרגואיג עדימל םימצע החנומ תונכת 3.0
 015019 הרקבל אובמ 4.0
 016713 הרובחתב םימושייו הירואת – תילמיטפוא הרקב 2.0

 
 ׳ב המישרמ הריחב תועוצקמ
 

  014005            תיסדנה הדבעמ   1.5
 014411  עקרק תסדנה 3.5
 014617 הינב יטקיורפ לש הרקבו ןונכת 2.5
 014631 תיתשת יטקיורפ תויולע 3.0
 014632 לוהינו תוטיש :תיתשת יטקיורפ 3.0
 014714 הרובעת ינקתמ ןכת 2.5
 014717 תיריווא הרובחת 2.5
 014725 תיתליסמ הרובחתל אובמ 2.5
 014726 םיכרדב תוחיטב 2.5
 014728 הרובחת תויתשת ןונכת 2.5
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 3.0
 014872 סדנהמל יפרגואג עדימ תוכרעמל אובמ 3.0
 014943 הרקבל הדבעמ 2.0
 014941 יעקרק תתו יליע זוקינ תסדנה 3.5
 015017 רפע תודובעב תוטישו תוכרעמ דויצ 2.5
3.5 
2.5 
2.0 
2.0 
2.5 

 ריוא םוהיז
 עלסה תקינכמל אובמ
 היינבב תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא
 ירוזיאו ינוריע ןונכת
 תוחישק תועסימ

016306 
016403 
016504 
016709 
016712 

 016714 הרובחתב תסדנהב םידחוימ םיאשונ 2.5
 017006  תויעבט תוכרעמב השיח תונורקע 2.5
 017034 םיעוציבו תוכרעמ בכר תסדנה 3.0
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3.5
 094323 תויראיניל תוימניד תוכרעמ 3.5
 094503 *1 הלכלכ ורקימ 3.5
 094513 *הלכלכ ורקאמ 3.5
 207006 תומכח םירע 3.0
 207342 תירוזאו תינוריע היפרגואג 2.0
 207600 םישנא הטומ הרובחת ןונכת 3.0
 207945 תומייקו ןונכת 3.0

 .הלכלכב תינשמ תוחמתה תינכותמ קלחכ הלא םיסרוקב שמתשהל ןתינ *
 לוהינו הישעת תסדנהל הטלוקפה לש קרפב םיעיפומ תינכותה לע םיטרפ
 

 'ג המישרמ הריחב תועוצקמ
 
 םדקה תועוצקמ יולימל ףופכ( םיאבה םיטקיורפה 4 ןיבמ 2-ב רוחבל שי

 :)םייטנוולרה
 2.5 הרובחת ןונכתב טקיורפ 014721
014722 
014723 
014724 

 הרובעתב טקיורפ
 םיכרד לועפתו ןכתב טקיורפ
 ךרד הנבמב טקיורפ

2.5 
2.5 
2.5 

 
 :יפל )םיקלחה ינש(  בחרומ טקיורפב רוחבל ןתינ ןיפוליחל

 
 

 2.5 'א קלח – הרובחתב בחרומ טקיורפ 014719
 2.5 'ב קלח – הרובחתב בחרומ טקיורפ 014720
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  םידומילה תינכת
 םימ תסדנה-תיחרזא הסדנהב

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157  רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 ילולסמ ,ינוינכט-הבוח תועוצקמ 'קנ      115
 תוחמתהב הריחב תועוצקמ 'קנ       30

 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ       12.0
 ,תיללכ הריחב 'קנ 4  ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6(
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 2

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104042 *2מ1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ  תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2  5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0 23 - 11 14.5   
 

 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104044 *2מ2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 104131 'ח/תוליגר 'פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 324033  םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.5 24 2 9 17   
 104022 מ2 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *

 
 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014214 םימרוזה תקינכמ תודוסי 3 2 - 4 4.0
 014841 1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 1 4 3.5
  014730 הרובחת תסדנהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - 4 2.5
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5

21.5 27 1 10 16.0   
 

 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
  104228  'מ תויקלח .פיד תואוושמ 2 2 - - 3.0
 014603 תיסדנה הלכלכ 2 1 - 4 2.5
 014327 םימה לש הימיכ 2 1 3 3 3.5
 015019 הרקבל אובמ 3 2 1 4 4.0
  הריחב תועוצקמ     2.0

20.0 18 4 9 12.5   
 

 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014205 הקילורדיה 2 2 - 5 3.0
 014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014322 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי 2 1 - 2 2.5
 014505 הינב ירמוח 3 1 1 5 3.5
 014977 עקרקב םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 2 1 - 5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח     1.0
  הריחב תועוצקמ     2.0

21.5 26 2 7 14   

 
 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ  ב"ע 'קנ

 014004                                     תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014325 םיכפשו םימ תוכרעמ ןכת 3 1 - 4 3.5
 014935 הדידמ תוטיש 1 - 3 5 2.0

  הריחב תועוצקמ     11.5
20.0 13 3 3 6   

 
 7 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014108 1 םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014201 1 םימ תסדנהב טקיורפ - 2 - 5 2.5

       
 016203         1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה 2 1 - 4 2.5

  הריחב תועוצקמ     12.5
20.5 14 -  5 4   

 
    8 רטסמס

 הריחב תועוצקמ     12.0
 

  תוחמתהב הריחב תועוצקמ
  .'א המישרמ תודוקנ 18 תוחפל רוחבל שי

  .'ב וא 'א המישרמ םיסרוק םע םילשהל שי תודוקנה רתי תא
 

 'א המישר
 * 014411 עקרק תסדנה     3.5
 * 014153 1 ןוטב ינבמ     4.0
 * 016206 תיתביבס םימרוז תקינכמ     3.0
 014941 זוקינ תסדנה     3.5
 014942 םירגאמו תילורדיה הסדנה     3.5
 014956 עקרקה לש הימיכל אובמ     2.5
 014972                הביאש תוכרעמו תובאשמ     2.5
 016210 םימ ילג     2.5
 016211 יעקרק-לע רגנ לש היגולורדיה     2.5
 ,המירז :םוהת ימ לש היגולורדיה     4.5

 םוקישו םיסמומ תעסה
016223 

 114054 3 הקיזיפ     3.5
       

 תוחמתה תבוח יסרוק 3 ךותמ 2 רוחבל שי *
 

 'ב המישר
       

 014202 2 םימ תסדנהב טקיורפ     2.5
 014305 םיכפשו םימב לופיטל הדבעמ     2.5
 014329 תשדחתמ היגרנאל אובמ     2.5
 014940 רבעמ תועפות     3.0
 **014943 הרקבל הדבעמ     2.0
 014952 עדימ תוכרעמו תועקרק רקס     2.5
 **014958 1 היקשה תסדנה     3.5
 **016209 םיפוחו םילמנ תסדנה     2.5
 016208   תימי הסדנה     2.5
 016328 םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה     3.0
 **017012 תיבובקנ הביבס לש הקיזיפ     2.5
 017036 תקיידמ תואלקח     3.0

       
 םייתנשב םעפ ןתניי **
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  הביבסה תסדנהב םידומילה תינכת
  
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ   115.0  ילולסמ ,ינוינכט -  הבוח תועוצקמ
  'קנ     30.5 הריחב תועוצקמ
 'קנ      12.0 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ

 ,תיללכ הריחב 'קנ 4  ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6(
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 2

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 5.0 6 - 2 4 1 א"ודח 104003
 4.5 3 - 2 3.5 'מ תיראניל הרבגלא 104019
 5.0 - - 2 4 הימיכה תודוסי 124120
 3.0 - - - 3  1 היגולויב 134058
 2.5 4 - 1 2 1 הקיזיפ  114051

  16.5 7 - 13 20.0 
 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס

 4.0 5 - 2 3 תימושיי הקינכמ 015007
  3.5 6 - 2 2 תימיכויבו תימיכ הסדנהל אובמ 054135
 5.0 7 - 2 4 2 א"ודח 104004
 3.0 - - - 4 םימדקתמל תינכט תילגנא 324033
 2.5 3 - 1 2 ב1 תינגרוא הימיכ 124801
 2.5 4 - 1 2 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 104131

  17 8 - 25 20.5 
       

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
 4.0 4 - 2 3   םימרוזה תקינכמ תודוסי 014214
       וא

 4.0 4 - 2 3 'מ1 תימיכ הסדנה תונורקע *054203
 3.0 - 2 1 2 םיסדנהמל היגולוקא 014978
 4.0 4 2 2 2 ןותייפ תפשל אובמ 234128
 2.5 3 - 1 2  היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 134019
 3.5 4 2 2 2 םדקתמ 'א הקימנידומרת 054316
 3.5 4 - 1 3 2 הקיזיפ 114052
 1.0 - - 2 -  ינפוג ךוניח 394800

  14 11 6 19 21.5 
     דבלב ביבא רטסמסב ןתינ *

 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס

 3.0 4 - 2 2 הקיטסיטטס 014003
 תיתביבס היגולויבורקימ 014313

 היגולוימדיפאו
2 - 3 - 3.0 

 3.5 3 3 1 2 םימה לש הימיכ 014327
 2.5 4 2 - 2 עקרקה לש הימיכל אובמ 014956
 3.0 - - 2 2 'מ  תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104228
 3.0 5 - 2 2 תוירמונ תוטישל אובמ 014006

       וא
 3.0 4 - 2 2 תוירמונ תוטישב םיכילהת תזילנא 054374

       
  12 7 8 16 18.0 

 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס

 3.0 5 - 2 2 הקילורדיה 014205
 3.0 5 - 1 2 עקרקב םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 014977
 2.5 4 - 1 2 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 014212
 3.0 4 - 2 2 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי 014412
 3.0 - - 2 2 תויעבט תוכרעמב רבעמ תועפות 014940

 5.5     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 
  10 8 - 18 20.0 

 
 

 
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס
 3.0 4 - 2 2 תוכרעמ חותינ 014004
 2.5 4 - 1 2                       תיסדנה הלכלכ *014603
 3.5 - - 1 3 ריוא םוהיז 016306

      וא
 2.5 3 - 1 2 ריוא םוהיז -  תויתביבס תויעב **054452
 3.0 4 - 2 3 'כויבו תימיכ 'נהב 1 הדרפה יכילהת 054323
 1.0 - - 2 -  ינפוג ךוניח 394800

 6.0     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 
  10 8 - 12 19.0 

 דומלל רשואמ דבלב הביבסה תסדנהל .תוכרעמ חותינ סרוקל םדק*
 ליבקמב
 דבלב ףרוחב ןתינ**
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה   7 רטסמס
       

 .דנהב םייגולויב םיכילהת 015024
 תיתביבס

2 2 - 1 3.5 

 3.0 2 - 2 2 תקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט 016338
 15.0     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 

  4 4  3 21.5 
 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 8 רטסמס

       
       

 3.0 5 - - - הביבס תסדנהב טקיורפ *014302
 14.0     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 

  - - - 5 17.0 
 )הריחב תועוצקמ ח"ע 'קנ 2.5( תודיחי 5.5 לש ףקיהל ביחרהל ןתינ*
 .7 רטסמסב ליחתהל שי זא .תינכות זכרמ רושיאב

 
  .תודוקנ 30.5 כ"הס :תוחמתה תועוצקמ
 .הב םיעיפומה םיסרוקה לכ ללוכ – תואבה תויוחמתההמ תחא רוחבל שי

 תמישרמ וא/ו תרחאה תוחמתההמ רוחבל ןתינ תורתונה תודוקנה תא
 .םיפסונה םיאשונה
 

 החותפה הביבסה- 1 תוחמתה
 2.0 תיתביבס היגולוקיסקוט 014321
 3.5 הריפסומטא לש הקיזיפל אובמ 014954
 3.0 תיתביבס םימרוז תקינכמ 016206
 3.5 הביבסב םינגופורתנא םימהזמ לרוג 016339
 4.5 םוקישו םיסמומ  תעסה ,המירז:םוהת ימ לש היגולודיה 016223

 
 

 הביבס תסדנהב תויגולונכט- 2 תוחמתה
 2.5 םיכפשו םימב לופיטל הדבעמ 014305
 2.5 םיכפשו םימ תויגולונכט 014309
 2.0                                                   הדידמ תוטיש 014935
 2.0 ריוא תוכיאל הדבעמ 016303
 3.0   םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה *016328
 2.0 ריווא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 016336

 
 .תונרבממ י"ע הדרפה יכילהת 056142 סרוקב לכומ *
  םיפסונ םיאשונ

 3.0            יסדנה יפרג עדימ     014008
 2.5  םינייטצמל הביבסו םימ .נהב ישיא רקחמ       014324
 3.5   םיכפשו םימ תוכרעמ ןכת       014325
 2.5   תשדחתמ היגרנאל אובמ 014329
 2.0    תיסדנה היגולואיג      014405
 4.0  קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ   014890
 3.5                        זוקינ תסדנה 014941
 3.5   םירגאמו תילורדיה הסדנה 014942
 2.5   עדימ תוכרעמו תועקרק רקס       014952
 3.5     1 היקשה תסדנה    *014958
 2.5   הביאש תוכרעמו תובאשמ      014972
 2.0    םיחמצו הביבס   *015001
 2.5   1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה  016203
 2.5    תימי הסדנה  016208
   2.5     םימ ילג  016210
  2.5   יעקרק לע רגנ לש היגולורדיה  016211
 2.0       תילקיזיפ היפרגוניקואב םיאשונ  **016220
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  2.5  הרפסומטאה לש תמדקתמ הקיזיפ     *016304
 2.0    היגולויבורדיה  016329
 3.0    תיתביבס הימיכורטקלא       016337
 2.0    הינבב רוזחמ  ***016514
 3.0    תויגולוקא תוכרעמ   *017001
 2.5   תויעבט תוכרעמב השיח תונורקע *017006
 2.5   תיבובקנ הביבס לש הקיזיפ *017012
 3.0    תקיידמ תואלקחל אובמ  017036
 3.0  'מ םיכילהת תרקבלו הקימנידל אובמ  054314
 2.5  תימיכה היישעתב תוחיטבו יתביבס ןוכיס 054371
 3.5    'מ םילעפמ ןוכית 054410
 2.5  תונרבממ י"ע רוהיטו הדרפה יכילהת ****056142
 2.0   תונרבממ יכילהתל הדבעמ 056379
 2.5   1 תימיכ הסדנהל הדבעמ  054310
 2.5   2 תימיכ הסדנהל הדבעמ 054400
 4.0   םיכילהת תרקבל תוכרעמ ןכת 054414
 2.5  תימיכ הסדנהב םייטמתמ םילדומ 054451
 2.5                     הביבסה תלכלכ 096553
  3.0  תליא ץרפמב תיגולוקאה תכרעמה תרכה    **134076

 
 םייתנשב םעפ ןתינ סרוק    *
  .תליא יאטיסרבינואניבה ןוכמב ןתינ  **
 .םדקה סרוקמ םירוטפ הביבסה תסדנהמ םיטנדוטס ***
 םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה 016328 סרוקב לכומ ****
 

   םידומילה תינכת
                               היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב
 יתנש-עברא לולסמב

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

  הבוח תועוצקמ 'קנ                    95.5
 תרשרשב הבוח תועוצקמ 'קנ   16.5,19.5,20.5
 הריחב תועוצקמ 'קנ   33.0,30.0,29.0

 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                    12.0
 ,תיללכ הריחב 'קנ 4 ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6( 
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 2

  
 

 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 )ףרוח( 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 104042 *2מ1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 104019 'מ תיראניל הרבגלא 3 2 - 3 4.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2 - 5 3.0
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0

 394800 ינפוג ךוניח - 2 -  - 1.0  
20.5 22 2 12 13   

 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 

 )ביבא( 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014881 'ג1 הדידמהו  יופימה תודוסי 2 2 2 4 3.5
 עדימל םימצע החנומ תונכת 2 2 - 4 3.0

 יפרגואיג
014845 

 104044 *2מ2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 015007 1 תימושיי הקינכמ 3 2 - 5 4.0
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 324033 'ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 24 2 9 17   

 104022 מ2 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *

 
 )ףרוח( 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 014842 2 הדידמהו  יופימה תודוסי 2 2 3 5 4.0
 014848 היזדואיגל אובמ 3 2 - 5 4.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 2 2 - 5 3.0
 104131 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
21.0 27 3 12 14   

 
 )ביבא( 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014603 תיסדנה הלכלכ 2 1 - 4 2.5
 014814 1 םואת ןובשח 3 2 - 5 4.0
 014877 ג"ממל אובמו היפרגוטרכ 2 1 2 4 3.0
 014878  בשחוממ יופימ 2 2 2 5 3.5

 014849 תיטמתמ היזדואיג 3 2 -                  5  4.0  
 *014863 1 תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
22.0 28 10 10 14   

 ץיק רטסמס תליחתב םייעובש - 1 תודידמ הנחמ *
 

 )ףרוח( 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014829 הדידמה תקיחת 2 - - 2 2.0
 014843 1 הירטמרגוטופ 2 2 3 6 4.0

 ףסונבו )תודידמ תרשרשל(     
 +014851 תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0

 וא )יופימ תרשרשל(     
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  הביבסה תסדנהב םידומילה תינכת
  
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ   115.0  ילולסמ ,ינוינכט -  הבוח תועוצקמ
  'קנ     30.5 הריחב תועוצקמ
 'קנ      12.0 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ

 ,תיללכ הריחב 'קנ 4  ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6(
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 2

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 5.0 6 - 2 4 1 א"ודח 104003
 4.5 3 - 2 3.5 'מ תיראניל הרבגלא 104019
 5.0 - - 2 4 הימיכה תודוסי 124120
 3.0 - - - 3  1 היגולויב 134058
 2.5 4 - 1 2 1 הקיזיפ  114051

  16.5 7 - 13 20.0 
 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס

 4.0 5 - 2 3 תימושיי הקינכמ 015007
  3.5 6 - 2 2 תימיכויבו תימיכ הסדנהל אובמ 054135
 5.0 7 - 2 4 2 א"ודח 104004
 3.0 - - - 4 םימדקתמל תינכט תילגנא 324033
 2.5 3 - 1 2 ב1 תינגרוא הימיכ 124801
 2.5 4 - 1 2 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 104131

  17 8 - 25 20.5 
       

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
 4.0 4 - 2 3   םימרוזה תקינכמ תודוסי 014214
       וא

 4.0 4 - 2 3 'מ1 תימיכ הסדנה תונורקע *054203
 3.0 - 2 1 2 םיסדנהמל היגולוקא 014978
 4.0 4 2 2 2 ןותייפ תפשל אובמ 234128
 2.5 3 - 1 2  היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 134019
 3.5 4 2 2 2 םדקתמ 'א הקימנידומרת 054316
 3.5 4 - 1 3 2 הקיזיפ 114052
 1.0 - - 2 -  ינפוג ךוניח 394800

  14 11 6 19 21.5 
     דבלב ביבא רטסמסב ןתינ *

 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס

 3.0 4 - 2 2 הקיטסיטטס 014003
 תיתביבס היגולויבורקימ 014313

 היגולוימדיפאו
2 - 3 - 3.0 

 3.5 3 3 1 2 םימה לש הימיכ 014327
 2.5 4 2 - 2 עקרקה לש הימיכל אובמ 014956
 3.0 - - 2 2 'מ  תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104228
 3.0 5 - 2 2 תוירמונ תוטישל אובמ 014006

       וא
 3.0 4 - 2 2 תוירמונ תוטישב םיכילהת תזילנא 054374

       
  12 7 8 16 18.0 

 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס

 3.0 5 - 2 2 הקילורדיה 014205
 3.0 5 - 1 2 עקרקב םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 014977
 2.5 4 - 1 2 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 014212
 3.0 4 - 2 2 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי 014412
 3.0 - - 2 2 תויעבט תוכרעמב רבעמ תועפות 014940

 5.5     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 
  10 8 - 18 20.0 

 
 

 
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס
 3.0 4 - 2 2 תוכרעמ חותינ 014004
 2.5 4 - 1 2                       תיסדנה הלכלכ *014603
 3.5 - - 1 3 ריוא םוהיז 016306

      וא
 2.5 3 - 1 2 ריוא םוהיז -  תויתביבס תויעב **054452
 3.0 4 - 2 3 'כויבו תימיכ 'נהב 1 הדרפה יכילהת 054323
 1.0 - - 2 -  ינפוג ךוניח 394800

 6.0     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 
  10 8 - 12 19.0 

 דומלל רשואמ דבלב הביבסה תסדנהל .תוכרעמ חותינ סרוקל םדק*
 ליבקמב
 דבלב ףרוחב ןתינ**
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה   7 רטסמס
       

 .דנהב םייגולויב םיכילהת 015024
 תיתביבס

2 2 - 1 3.5 

 3.0 2 - 2 2 תקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט 016338
 15.0     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 

  4 4  3 21.5 
 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 8 רטסמס

       
       

 3.0 5 - - - הביבס תסדנהב טקיורפ *014302
 14.0     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 

  - - - 5 17.0 
 )הריחב תועוצקמ ח"ע 'קנ 2.5( תודיחי 5.5 לש ףקיהל ביחרהל ןתינ*
 .7 רטסמסב ליחתהל שי זא .תינכות זכרמ רושיאב

 
  .תודוקנ 30.5 כ"הס :תוחמתה תועוצקמ
 .הב םיעיפומה םיסרוקה לכ ללוכ – תואבה תויוחמתההמ תחא רוחבל שי

 תמישרמ וא/ו תרחאה תוחמתההמ רוחבל ןתינ תורתונה תודוקנה תא
 .םיפסונה םיאשונה
 

 החותפה הביבסה- 1 תוחמתה
 2.0 תיתביבס היגולוקיסקוט 014321
 3.5 הריפסומטא לש הקיזיפל אובמ 014954
 3.0 תיתביבס םימרוז תקינכמ 016206
 3.5 הביבסב םינגופורתנא םימהזמ לרוג 016339
 4.5 םוקישו םיסמומ  תעסה ,המירז:םוהת ימ לש היגולודיה 016223

 
 

 הביבס תסדנהב תויגולונכט- 2 תוחמתה
 2.5 םיכפשו םימב לופיטל הדבעמ 014305
 2.5 םיכפשו םימ תויגולונכט 014309
 2.0                                                   הדידמ תוטיש 014935
 2.0 ריוא תוכיאל הדבעמ 016303
 3.0   םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה *016328
 2.0 ריווא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 016336

 
 .תונרבממ י"ע הדרפה יכילהת 056142 סרוקב לכומ *
  םיפסונ םיאשונ

 3.0            יסדנה יפרג עדימ     014008
 2.5  םינייטצמל הביבסו םימ .נהב ישיא רקחמ       014324
 3.5   םיכפשו םימ תוכרעמ ןכת       014325
 2.5   תשדחתמ היגרנאל אובמ 014329
 2.0    תיסדנה היגולואיג      014405
 4.0  קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ   014890
 3.5                        זוקינ תסדנה 014941
 3.5   םירגאמו תילורדיה הסדנה 014942
 2.5   עדימ תוכרעמו תועקרק רקס       014952
 3.5     1 היקשה תסדנה    *014958
 2.5   הביאש תוכרעמו תובאשמ      014972
 2.0    םיחמצו הביבס   *015001
 2.5   1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה  016203
 2.5    תימי הסדנה  016208
   2.5     םימ ילג  016210
  2.5   יעקרק לע רגנ לש היגולורדיה  016211
 2.0       תילקיזיפ היפרגוניקואב םיאשונ  **016220
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 014855 יופימ יכרצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 

  תודידמ תרשרשל כ"הס     13.0
  יופימ תרשרשל כ"הס     16.0

 
 )ביבא( 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014888 1 רטסדק 2 2 3 6 4.0
  ףסונבו     

  )תודידמ תרשרשל(     
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 +*014864 2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5

 וא )יופימ תרשרשל(     
-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0

 ידממ
014856 

 014857 1 ג"ג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5

 וא )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     
 **014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 6 - 1.0

  תודידמ תרשרשל כ"הס     12.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     13.5
  לוהינו רטסדק תרשרשל כ"הס     5.0

 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +
 ץיק רטסמסב יצחו םייעובש - 2 תודידמ הנחמ  *
 ץיק רטסמס ךלהמב עובש – רטסדקב היזדואיג הנחמ **
 

 )ףרוח( 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  הריחב תועוצקמ     
  ףסונבו     
  )רטסדקו תודידמ תרשרשל(     

1 היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5   014867* 
 וא )יופימ תרשרשל(     

 **014869 1 יתרפס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 וא )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     

 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
  תודידמ תרשרשל כ"הס     2.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     2.5

  לוהינו רטסדק תרשרשל כ"הס     10.0
 ךא )014875( תודידמו היזדואיגב הישעתב טקיורפ תחקל ןתינ ןיפוליחל *
 ראותב טקייורפ תודיחי 5-מ רתוי תחקל ןתינ אל
 אל ךא )014876( יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ תחקל ןתינ ןיפוליחל **
 ראותב טקייורפ תודיחי 5-מ רתוי תחקל ןתינ
 

 )ביבא( 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  הריחב תועוצקמ     
  ףסונבו     

 014866 היצמרופניא ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
  )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     

 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
  תודידמ תרשרשל כ"הס     1.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     1.5
  ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל כ"הס     7.0

 
 תויסדנהו תויטדואיג תודידמ תרשרש

 +014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 +014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרפניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 *014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5

16.5       
 אל )014857(תודידמו היזדואיגב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 ראותב טקייורפ תודוקנ 5-מ רתוי תחקל ןתינ

 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +

 יבחרמ עדימו יופימ תרשרש
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 014856 ידממ-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 014890 קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 *014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5

20.5       
 ןתינ אל )014876(יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 ראותב טקייורפ תודוקנ 5-מ רתוי תחקל
 

 ןיעקרקמ לוהינו רטסדק תרשרש
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 6 - 1.0
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרפניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5

19.5       
 

  הריחב תועוצקמ

 'ג-ו 'ב תומישרמ הרתיה תאו ,'א המישרמ תועוצקמ 5 תוחפל רוחבל שי
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה תועוצקמ - 'א המישר
 

      *  014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 3 4 1.0
 + 014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - - 2 5 2.5
 + 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 + 014856 ידממ-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0
 + 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 * 014886 תוילרטסדק תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
 *# 014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 # GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 # 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014859 ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 014879 יאשונ יופימ 2 1 2 4 3.0
 014862 תוימונורטסא תודידמ 2 1 2 3 3.0
 *# 014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 # 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - - 2 5 2.5
-ואיגו יופימב םדקתמ טקיורפ - 2 - 5 2.5

 היצמרופניא
014868 

 014875 תודידמו היזדואגב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014876 יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014880 תשרומ ירתא דועיתב הנדס 1 1 3 - 2.5
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 + 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 + 014890 קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016815 תיתרפס הירטמרגוטופ 2 - 2 6 2.5
 016819 םדקתמ ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 016830 ידממ תלת יפרג יופימ 2 2 - 4 3.0
 016832 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 2 1 - 4 2.5
 016835 םימולצת ןורתפב םיירמונ םיטביה 2 2 - 3 3.0

 יבחרמ עדימו יופימ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע   #
 תויסדנה תויטדואיג תודידמ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע  +
 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל  *
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה/םיכמסומ תועוצקמ - 'ב המישר
 

 016801 2 םואת ןובשח 2 1 - 3 2.5
 016816 1 תיזיפ היזדואיג 2 2 - 5 3.0
 016817 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 2 1 - 4 2.5
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 016820 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 2 - 2 3 2.5
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 תיבושיח הקיטמרופניא-ואיג 2 1 2 3 3.0
 תיתומכו

016831 

 016833 םוקמ יססובמ םיתוריש 2 - 2 4 2.5
 016834 ג"ממב חותיפב אנדס 2 - 2 4  2.5
 016836 םימואלניב תולובג תיוותה 2 2 - 3 3.0

 
 םיפסונ הכמסה תועוצקמ - 'ג המישר

   'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 014108  םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014114 םינבמ ןכת ירקיע 1 3 - 4 2.5
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 6 4.0
 014211 םימרוז תקינכמ 2 1 - - 3.0
 014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014205 הקילורדיה 2 1 1 5 3.0
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
 014406 עקרקה תקינכמב הדבעמ 1 - 2 4 2.0
 014505 היינב ירמוח 3 3 1 6 3.5
 014618 היינבב תוחיטבו  לוהינל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014730 הרובחת תסדנה ל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014731 תועסמ ןכתל אובמ 1 1 -               1.5
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה 3 2 1 4 4.5
 014779 םיכרד לועפתו ןכת 3 1 2 4 4.0
 014709 םיכרד תדבעמ 1 - 2 2 2.0
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5
 014714 הרובעת ינקתמ ןכת 2 1 - 5 2.5
 014717 תיריווא הרובחת 2 1 - 5 2.5
 016213 תילורדיה הסדנה 2 1 - - 2.5
 094219 הנכות תסדנה 3 - 2 - 3.5
 094313 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד 'דומ 3 1 - - 3.5
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס 'דומ 3 1 - - 3.5
 094323 תויראניל תוימניד תוכרעמ 3 1 - - 3.5
 234247Ä 1 םימתירוגלא 2 1 - 6 3.0
 207804Å םיננכתמל תילכלכ הבישח 2 2 - 6 3.0

Ä הטלוקפה רושיאו תושירדה יולימב הנתומ תועוצקמל םושירה  
 בשחמה יעדמל
Å תושירדה יולימב הנתומ הרוטקטיכראל הטלוקפהמ תועוצקמל םושיר 

 הרוטקטיכראל הטלוקפה רושיאו

  םידומילה תינכת
  היצמרופניא-ואיגו יופימב
 יתנש-תלת לולסמב

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 120 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

  הבוח תועוצקמ 'קנ             83.0
 תרשרשב הבוח תועוצקמ 'קנ    16.5-20.5
  הריחב תועוצקמ 'קנ      6.5-10.5

 םיינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ             10.0
 ,תיללכ הריחב 'קנ 2  ,הרשעה יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 6(
 )ינפוג ךוניח יסרוק ךותמ הריחב 'קנ 2

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ

 )ףרוח( 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 104042 *2מ1 א"ודח 4 2 -  6 5.0   
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3  4.5   
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 -   4    3.0   

 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - -   1.0  

17.5 17 2 10 11.5   
 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *

 
 )ביבא( 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014881 'ג1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 2 4 3.5
 עדימל םימצע החנומ תונכת 2 2 - 4 3.0

 יפרגואיג
014845 

 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 104044 *2מ2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 324033 'ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

18.0 19 2 9 14   
 104022 מ2 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *

 
 )ףרוח( 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014842 2 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 3 5 4.0
 014848 היזדואיגל אובמ 3 2 - 5 4.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 2 2 - 5 3.0
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 104131 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5

20.0 27 3 10 14   
 

 )ביבא( 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014814 1 םואת ןובשח 3 2 - 5 4.0
 014877 ג"ממל אובמו היפרגוטרכ 2 1 2 4 3.0
 014878  בשחוממ יופימ 2 2 2 5 3.5
 014849 תיטמתמ היזדואיג 3 2 - 5 4.0
 *014863 1 תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0

19.5 24 10 9 12   
 ץיק רטסמס תליחתב םייעובש - 1 תודידמ הנחמ*

 
 )ףרוח( 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014829 הדידמה תקיחת 2 - - 2 2.0
 014843                       1 הירטמרגוטופ 2 2 3 6 4.0

 ףסונבו )תודידמ תרשרשל(     
 +014851 תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0

 וא )יופימ תרשרשל(     
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דוביע 2 2 - 4 3.0
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 

  תודידמ תרשרשל כ"הס     10.0
  יופימ תרשרשל כ"הס     13.0
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 014855 יופימ יכרצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 

  תודידמ תרשרשל כ"הס     13.0
  יופימ תרשרשל כ"הס     16.0

 
 )ביבא( 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014888 1 רטסדק 2 2 3 6 4.0
  ףסונבו     

  )תודידמ תרשרשל(     
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 +*014864 2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5

 וא )יופימ תרשרשל(     
-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0

 ידממ
014856 

 014857 1 ג"ג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5

 וא )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     
 **014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 6 - 1.0

  תודידמ תרשרשל כ"הס     12.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     13.5
  לוהינו רטסדק תרשרשל כ"הס     5.0

 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +
 ץיק רטסמסב יצחו םייעובש - 2 תודידמ הנחמ  *
 ץיק רטסמס ךלהמב עובש – רטסדקב היזדואיג הנחמ **
 

 )ףרוח( 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  הריחב תועוצקמ     
  ףסונבו     
  )רטסדקו תודידמ תרשרשל(     

1 היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5   014867* 
 וא )יופימ תרשרשל(     

 **014869 1 יתרפס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 וא )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     

 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
  תודידמ תרשרשל כ"הס     2.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     2.5

  לוהינו רטסדק תרשרשל כ"הס     10.0
 ךא )014875( תודידמו היזדואיגב הישעתב טקיורפ תחקל ןתינ ןיפוליחל *
 ראותב טקייורפ תודיחי 5-מ רתוי תחקל ןתינ אל
 אל ךא )014876( יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ תחקל ןתינ ןיפוליחל **
 ראותב טקייורפ תודיחי 5-מ רתוי תחקל ןתינ
 

 )ביבא( 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  הריחב תועוצקמ     
  ףסונבו     

 014866 היצמרופניא ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
  )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     

 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
  תודידמ תרשרשל כ"הס     1.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     1.5
  ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל כ"הס     7.0

 
 תויסדנהו תויטדואיג תודידמ תרשרש

 +014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 +014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרפניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 *014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5

16.5       
 אל )014857(תודידמו היזדואיגב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 ראותב טקייורפ תודוקנ 5-מ רתוי תחקל ןתינ

 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +

 יבחרמ עדימו יופימ תרשרש
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 014856 ידממ-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 014890 קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 *014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5

20.5       
 ןתינ אל )014876(יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 ראותב טקייורפ תודוקנ 5-מ רתוי תחקל
 

 ןיעקרקמ לוהינו רטסדק תרשרש
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 6 - 1.0
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרפניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5

19.5       
 

  הריחב תועוצקמ

 'ג-ו 'ב תומישרמ הרתיה תאו ,'א המישרמ תועוצקמ 5 תוחפל רוחבל שי
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה תועוצקמ - 'א המישר
 

      *  014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 3 4 1.0
 + 014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - - 2 5 2.5
 + 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 + 014856 ידממ-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0
 + 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 * 014886 תוילרטסדק תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
 *# 014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 # GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 # 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014859 ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 014879 יאשונ יופימ 2 1 2 4 3.0
 014862 תוימונורטסא תודידמ 2 1 2 3 3.0
 *# 014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 # 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - - 2 5 2.5
-ואיגו יופימב םדקתמ טקיורפ - 2 - 5 2.5

 היצמרופניא
014868 

 014875 תודידמו היזדואגב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014876 יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014880 תשרומ ירתא דועיתב הנדס 1 1 3 - 2.5
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 + 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 + 014890 קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016815 תיתרפס הירטמרגוטופ 2 - 2 6 2.5
 016819 םדקתמ ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 016830 ידממ תלת יפרג יופימ 2 2 - 4 3.0
 016832 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 2 1 - 4 2.5
 016835 םימולצת ןורתפב םיירמונ םיטביה 2 2 - 3 3.0

 יבחרמ עדימו יופימ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע   #
 תויסדנה תויטדואיג תודידמ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע  +
 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל  *
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה/םיכמסומ תועוצקמ - 'ב המישר
 

 016801 2 םואת ןובשח 2 1 - 3 2.5
 016816 1 תיזיפ היזדואיג 2 2 - 5 3.0
 016817 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 2 1 - 4 2.5
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 016820 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 2 - 2 3 2.5
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 )ביבא( 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014888 1 רטסדק 2 2 3 6 4.0

 ףסונבו )תודידמ תרשרשל(     
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 **014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 +*014864 2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5

 וא )יופימ תרשרשל(     
-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0

 ידממ
014856 

 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 ***014869  1 יתרפס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5

  תודידמ תרשרשל כ"הס     16.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     17.0

 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +
 ץיק רטסמס תליחתב יצחו םייעובש - 2 תודידמ הנחמ*
 ךא )014875( תודידמו היזדואיגב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ**
 ראותב טקייורפ 'קנ 5-מ רתוי תחקל ןתינ אל
 אל ךא )014876( יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ***
 ראותב טקייורפ 'קנ 5-מ רתוי תחקל ןתינ

 
 תויסדנהו תויטדואיג תודידמ תרשרש

 +014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 +014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 * 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5

16.5       
 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +
 )014875( תודידמו היזדואיגב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 

 יבחרמ עדימו יופימ תרשרש
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0

-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0
 ידממ

014856 

 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 

 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 *014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5

20.5       
 )014876(יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 
 

 הריחב תועוצקמ
 'ג-ו 'ב תומישרמ הרתיה תאו ,'א המישרמ תועוצקמ 3 תוחפל רוחבל שי
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה תועוצקמ - 'א המישר
       *   014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 3 4 1.0
 #+ 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 + 014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - - 2 5 2.5
 + 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 2 2 - 4 3.0

 ידממ
014856 + 

 + 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 * 014886 תוילרטסדק תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
 *# 014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 # GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014859 ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 014879 יאשונ יופימ 2 1 2 4 3.0
 014862 תוימונורטסא תודידמ 2 1 2 3 3.0
 *# 014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 # 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - - 2 5 2.5
-ואיגו יופימב םדקתמ טקיורפ - 2 - 5 2.5

 היצמרופניא
014868 

 014875 'דמו היזדואגב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0

 014876 יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014880 תשרומ ירתא דועיתב הנדס 1 1 3 - 2.5
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 + 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 + 

 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016815 תיתרפס הירטמרגוטופ 2 - 2 6 2.5
 016819 םדקתמ ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 016830 ידממ תלת יפרג יופימ 2 2 - 4 3.0
 016832 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 2 1 - 4 2.5
 016835 םימולצת ןורתפב םיירמונ םיטביה 2 2 - 3 3.0

 
 יבחרמ עדימו יופימ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע   #
 תויסדנה תויטדואיג תודידמ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע  +
 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל  *
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה/םיכמסומ תועוצקמ - 'ב המישר
 016801 2 םואת ןובשח 2 1 - 3 2.5
 016817 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 2 1 - 4 2.5
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 016819 םדקתמ ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 016820 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 2 - 2 3 2.5
 תיבושיח הקיטמרופניא-ואיג 2 1 2 3 3.0

 תיתומכו
016831 

 016833 םוקמ יססובמ םיתוריש 2 - 2 4 2.5
 016834 ג"ממ חותיפב אנדס 2 - 2 4 2.5
 016836 םימואלניב תולובג תיוותה 2 2 - 3 3.0

 
 םיפסונ הכמסה תועוצקמ - 'ג המישר

   'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 014108  םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014114 םינבמ ןכת ירקיע 1 3 - 4 2.5
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 6 4.0
 014211 םימרוז תקינכמ 2 1 - - 3.0
 014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014205 הקילורדיה 2 1 1 5 3.0
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
 014406 עקרקה תקינכמב הדבעמ 1 - 2 4 2.0
 014505 היינב ירמוח 3 3 1 6 3.5
 014618 היינבב תוחיטבו  לוהינל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014730 הרובחת תסדנה ל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014731 תועסמ ןכתל אובמ 1 1 -               1.5
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה 3 2 1 4 4.5
 014779 םיכרד לועפתו ןכת 3 1 2 4 4.0
 014709 םיכרד תדבעמ 1 - 2 2 2.0
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5
 014714 הרובעת ינקתמ ןכת 2 1 - 5 2.5
 014717 תיריווא הרובחת 2 1 - 5 2.5
 016213 תילורדיה הסדנה 2 1 - - 2.5
 094219 הנכות תסדנה 3 - 2 - 3.5
 094313 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד 'דומ 3 1 - - 3.5
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס 'דומ 3 1 - - 3.5
 094323 תויראניל תוימניד תוכרעמ 3 1 - - 3.5
 234247Ä 1 םימתירוגלא 2 1 - 6 3.0
 205252Å םירע ןונכתל אובמ 2 1 - - 2.5
 205253Å )אובמ( ירוזא ןונכת 2 1 - 3 2.5
 205301Å ןונכתה תקיחת 2 1 - - 2.5
 205302Å ןונכתה דסמימ 2 1 - 6 2.5
 207804Å םיננכתמל תילכלכ הבישח 2 2 - 6 3.0

Ä בשחמה יעדמל הטלוקפה רושיאו תושירדה יולימב הנתומ תועוצקמל םושירה 
Å תושירדה יולימב הנתומ הרוטקטיכראל הטלוקפהמ תועוצקמל םושיר 

 הרוטקטיכראל הטלוקפה רושיאו
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 םירשפאמ תיתביבסו תיחרזא הסדנהל הטלוקפב םימדקתמ םיראת
 רפסמב .רוטקודו רטסיגמ םיראתה תארקל םלתשהל םיטנדוטסל
 תרגסמב םיעצומהו  תיחרזא הסדנה ירגובל םידעוימה םילולסמ
 תסדנה ,םימ יבאשמו הקימנידורדיה ,םינבמ תסדנה :תומגמה
 םיטנדוטסל ל"נה תומגמב קנעומה ינשה ראותה .םיכרדו הרובחת
 רטסיגמ" :וניה תיחרזא הסדנהב יתנש-עברא ןושאר ראות ירגוב
 תומגמב קנעומה ראותה .")המגמה םש( תיחרזא הסדנהב םיעדמל
 ושרדנ רשאו ,תיחרזא הסדנה ירגוב םניאש םיטנדוטסל ל"נה
 האר( *דבלב "םיעדמל רטסיגמ" :וניה ,תויטנוולר תומלשהב
 םיעצומה םיפסונ םילולסמ רפסמב םלתשהל ןתינ ,ףסונב .)ךשמהב
 הסדנה ,היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה :תומגמה תרגסמב
 תומגמב קנעומה ראותה .)ךשמהב האר( תיאלקח הסדנהו ,תיתביבס
 קנעומ ףסונב .")המגמה םש( ...ב םיעדמל רטסיגמ" :וניה ל"נה
 תומייק ותרגסמב "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותה
 :םיאבה םימוחתב תויוחמתה שולש

 הקינכטואיג •

 הינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוח •

 הינבה לוהינ •

 :םיאבה םיראתה וקנעוי יתנש תלת ןושאר ראות ירגוב םיטנדוטסל

 יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ,"הרובחתה יעדמב םיעדמל רטסיגמ"
 תוכיא יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ,"היצמרופניא-ואיגהו יופימה
 ."תיאלקחה הסדנהה יעדמב םיעדמל רטסיגמ"-ו "הביבסה
 )ירקחמ( רטסיגמ ראותל דמול טנדוטס רשאכ ,םידחוימ םירקמב*
 וניא אוהו ,ןושאר ראותל וידומילמ יתוהמ ןפואב הנושה םוחתב
 רומא אוה וב םוחתב ןושאר ראותל ול רסחה תא םילשהל שרדנ
 ,)וידומיל ךשמהל תוינויח תומלשה דבלמ( רטסיגמה ראות תא לבקל
 ראותה תא לבקי אוה יכ וידומיל תליחתב עובקל הדעווה תיאשר
 .ףסונ טוריפ אלל "םיעדמל רטסיגמ"

 :ןוגכ ,םימוחת רפסמב עצומה הזת אלל תומלתשה ביתנ םג םייק
 - ,תיתביבס הסדנה ,היצמרופניא-ואיג ,םיכרדו הרובחת ,םינבמ
 הסדנהב ןושאר ראות לעב טנדוטסל קנעויש ראותה .ךשמהב םיטרפ
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" היהי הזת אלל לולסמ םייסש תיחרזא
 ןושאר ראות לעב טנדוטסל קנעויש ראותה  .")המגמה םש( תיחרזא
 ."הסדנהל רטסיגמ" היהי תיחרזא הסדנהמ הנוש ךא הסדנהב
 רטסיגמ" ראותה קנעוי תיתביבס הסדנהב הזת אלל לולסמב
-ואיגו יופימ תסדנהב הזת אלל לולסמב ."תיתביבס הסדנהל
-ואיגו יופימ תסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותה קנעוי היצמרופניא
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותה קנעומ ףסונב ."היצמרופניא
  :םיאבה םימוחתב תויוחמתה שולש תומייק ותרגסמב "תיחרזא

 הקינכטואיג •

 הינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוח •

 הינבה לוהינ •
 

 לולסמ ףסונב םייק היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהל לולסמב
-ואיגו יופימב רטסיגמ" :ראותה תארקל הזת אלל תומלתשה
 יתנש-תלת ןושאר ראות ירגובל דעוימ לולסמה ."היצמרופניא
 .םייעדמ תועוצקמב
 הזת אלל תומלתשה לולסמ םייק "תיאלקח הסדנה"ל לולסמב
 תיתדיחי-ןיבה תינכתה תרגסמב "הסדנהל רטסיגמ" ראותה תארקל
 גולטקב יללכ ME לע קרפב םיפסונ םיטרפ .יללכ ME-ל ןוינכטה לש
    .הז

   .PhD "היפוסוליפל רוטקוד" אוה םילולסמה לכב רוטקוד ראותה

    .הז גולטקב עיפומ הטלוקפב םיקנעומה םיראתה טוריפ

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבק יאנת
 רבעמה יאנת ןכו )הטלוקפב םילולסמהמ דחא לכל( הלבקה יאנת
 יאנת טוריפב ךשמהב םיעיפומ ,ירקחמ ביתנל הזת אלל ביתנמ
 )תוחפל םינש רשעכ( בר יטנוולר ןויסינ לעב דמעומ  .תודיחיב הלבקה
 השקב שיגהל לכוי ,ירקחמ ביתנל הלבק רשפאמ וניא וינויצ עצוממש
 םוקממ תוצלמה יתשו םייח תורוק ףוריצב תטרופמו תקמונמ
 )מ"ל תדעו( תיתדיחיה םימדקתמ םיראתל הדעווהש רחאל .ותדובע
 ,םיקפסמ םייעוצקמה ויגשיהו ונויסינ יכ אצמתו אשונה תא לוקשת
 וא טקיורפ/רקחמ ביתנל לבקתהל מ"ל תדעו לוקישל םאתהב לכוי
 .רמג תדובע

 יטנוולר עקר ילעב םיעדמב יתנש-תלת ןושאר ראות לעב דמעומ
 דומלל ביוחי ,תשקובמה תימדקאה הדיחיב םידמלנה םימוחתל
 תועוצקמ" דומילב שרדי ףסונבו רקחמ ביתנב תודוקנ 30.0 תוחפל
 דומילמ רוטפ .לולסמ לכ רובע ועבקנש )םדק תועוצקמ( "הביל
 ראותב םיהז/םימוד תועוצקמ דומיל בקע ולא הביל תו/עוצקמ
 לבקתי טנדוטסה .יטנוולרה לולסמה לש מ"ל תדעוו י"ע ןתני ןושארה
 םיעדמל רטסיגמ ראותה תארקל )ןיינמה ןמ אל( "םילשמ" דמעמב
 רובעיו ,)הסדנהב אל( םיעדמב ראות םיקינעמה םילולסמהמ דחאב
 תועוצקמ" לש דומילה תושירדב דומעיש רחאל "ןיינמה ןמ" דמעמל
 ראותה תארקל תומלתשהל לבקתהל ידכ תשרדנה המרב "הבילה
  .רטסיגמ

 ביתנ תריחב
 :רטסיגמ ראותל םיביתנ השולש םימייק
 טקיורפ וא רקחמ תדובע עוציבו םימדקתמ תודוקנ 20.0 דומיל .1
  .םדקתמ יסדנה
 .רמג תדובע עוציבו םימדקתמ תודוקנ 28.0 דומיל .2
 .הזת אלל ביתנב םימדקתמ תודוקנ 40.0 דומיל .3

 

 דומילה תושירד
 לכב תויפיצפסה תושירדל ףסונב רמג תדובע/טקיורפ/רקחמ ביתנב
 ,םיפסונ תועוצקמו םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש דומלל שי לולסמ
 םע תוצעייתהבו ,הטלוקפב תמסרפתמה םידומילה תינכתל םאתהב
  .עובק/יעראה החנמה

 יפל תוחפל םימדקתמ תודוקנ 40.0 דומלל שי )ME( הזת אלל ביתנב
 עוצקמב תודוקנ 5.0 , ,םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש :ןלהלש טורפה
 םיפסונ תועוצקמו ,תומלתשהה םוחתמ אשונב "םדקתמ רנימס"
 םע תוצעייתהבו ,הטלוקפב תמסרפתמה םידומילה תינכתל םאתהב
 .עובק/יעראה החנמה

 םימדקתמ םיראת תוריכזמב םידומילה תוינכת טוריפ תא לבקל ןתינ
 תוימדקא - תופסונ תויללכ תושירד .הטלוקפב תונושה תודיחיב
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקתל םאתהב - תוילהנמו

 

 :םייטלוקפה הבוחה תועוצקמ תמישר
   'קנ

 019001 םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי  3.0
 019002 תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואוושמ  3.0
 019003 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש  3.0
 019004 ףצרה תקינכמ  3.0
 019006 לוהינו הסדנה תוכרעמל תויתומכ תוטיש  3.0
 019007 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ  3.0
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 םינבמ תסדנהל הדיחי"ב דומילה ילולסמ
   "הינבה לוהינו
 

 :הלבקה יאנת
 ןושאר ראות ילעב םידמעומ ולבקתי )הזית םע ביתנ( M.Sc ראותל
 82 לש ללקושמ יללכ עצוממ ילעב רחא םוחתב וא תיחרזא הסדנהב
 רקחמל החנמ שארמ אוצמל םישרדנ הז ביתנל םידמעומה  .הלעמו

 .םידומילל םתלבקל יאנתכ הדיחיב לגסה ירבח ןיבמ
 

 ןושאר ראות ירגוב םידמעומ ולבקתי )הזית אלל ביתנ( ME ראותל
 םיאתמ גרדמו הלעמו 80 לש ללקושמ עצוממ םע תיחרזא הסדנהב
 .הלבק ןויארב ודמע רשא
 

 םינש 3 לש יטנוולר ןויסנו הלעמו 75 עצוממב תיחרזא הסדנה ירגוב
 ילעב תיחרזא הסדנה הניאש הסדנה וא תולכירדא ירגוב וא ,הלעמו

 םילוכי ,יטנוולר ןויסנ תונש 5 ילעבו הלעמו 80 לש ללקושמ עצוממ
 הצלמה יבתכמ ינש ףוריצב ME ידומילל לבקתהל השקב שיגהל
 .הלבק ןויארב הדימעו
 

 ינש רחאל טנדוטסה יגשיה םא :M.Sc לולסמל ME לולסממ רבעמ
 השיש וא תוחפל ז"נ 12.0 לש הריבצ( םיהובג ויהי םירטסמס
 תוחפל 82.0 רבטצמ עצוממב ,םימדקתמ תועוצקמב תוחפל תועוצקמ
 הדעוה לכות ,)דדוב עוצקמב 80.0 ןויצמ תוחפ אלו ,ולא תועוצקמב
 ביתנל ותרבעה רשאל לוקשל םימדקתמ םיראתל
 רקחמ אשונ שיו החנמ אצמש יאנתב ,רמג תדובע/טקיורפ/רקחמ
 .השגהל החנמה י"ע רשואמ
 

 הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 ")םינבמ תסדנה( תיחרזא
 ,הדלפמ םינבמ לש היצזימיטפואו ןכת ,הזילנא :תומלתשהה יאשונ

 ,םיבכורמ םינבמ לשו ,םורט ןוטבמ ,ךורד ןוטבמ ,ןיוזמ ןוטבמ
 תסדנה ,םינבמ לש הקימנידו תוביצי ,םימושייו בשחמ תוטיש
 .המדא תודיער

 :םדק תועוצקמ
   'קנ

 014006 תוירמונ תוטישל אובמ  3.0
 014104 1 קזוחה תרות  4.0
 014105 2 קזוחה תרות  4.0

 :וא  
 014145 2 קזוחה תרות 5.0
 014106 םינבמ תקימנידל אובמ 3.0

 :וא  
 014146 המדא תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 4.5
 014108  םינבמ תקיטטס  3.0
 014110 1 סדנהמה תינב  3.0

 :וא  
 014147 1 סדנהמה תיינב 4.0
3.5  

 
4.0 

 1 ןוטב ינבמ
 

 1 ןוטב ינבמ

014123 
 :וא

014153 
 014141 2 ןוטב ינבמ  3.5

 :וא  
 014149 2 ןוטב ינבמ 4.5

 014143 םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש 3.0 

 טנדוטסה שרדיי , 65-מ   ךומנ םדק עוצקמב  ןושאר ראותב ןויצה םא 
 .עוצקמה לש רזוח דומילב
 

 םיביתנה לכב

 :םייטלוקפ הבוח תועוצקמ .א
 :ןלהלש הבוחה תועוצקמ תמישר ךותמ תועוצקמ ינש

 019001                                             םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי  3.0
 019002 תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואוושמ  3.0
 019003 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש  3.0
3.0  
3.0 

 ףצרה תקינכמ
 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ

019004 
019007 

 :ןלהלש המישרה יפל תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ .ב
 018121 םינבמ לש תוביציה תונורקע  2.0
    019128 תמדקתמ םינבמ תקינכמ  2.0
    019141 1 םינבמ לש הקימניד  2.0
 016144 םייפוס םיטנמלאל אובמ 3.0

 :)םיביתנה לכבש תושירדל ףסונב( דבלב הזת אלל ביתנב
 ךותמ ,תומלתשהה םוחתב ,תוחפל םיפסונ הבוח תועוצקמ העברא .א

 :ןלהלש המישרה

 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.0 

 
 ךורד ןוטב
 םייבחרמ םינבמ
 המדא תודיער תסדנה
 3 ןוטב
 ןייוזמ ןוטבמ םיימורט םינבמ

 
016111 
016124 
016142 
016143 
018126 

 016122 טקפמיאו ףדה יסמוע תחת םינבמ ןכת 3.0
 018127 בשחמב ןורתפל םינבמ תקינכמב תויעב חוסינ  3.0
 018140 הדלפ ינבמב םירחבנ םיאשונ  2.0
 018101 1 תומוק יבר םינינב ןכת  2.0
 018116 ךורד ןוטבמ םינבמ  2.0
 019136 םינבמ לש ילמיטפוא ןכת  2.0
 019143 המדא תודיערל םינבמ ןונכת  2.0
 019145 ןיוזמ ןוטבב םירחבנ םיאשונ  2.0
 018138 ןוטב ירשג  2.0
 018117 םייראניל אל םינבמ ןכתו הזילנא  2.0
2.0  
2.0 

 םינבמ ןכתל תנווכמ הזילנא
 םינבמ לש הזילנאב םייפוס םיטנמלא

019137 
019140 

 018141 םיימניד םיסמוע תחת םינבמ תרקב 2.0
2.0 
2.0 

 םיכר םירמוח לש הקינכמ
 תמדקתמ םירשג תסדנה

019149 
019150 

       

 רנימס ןכו ,ןלהלש המישרה ךותמ ,םירחא םימוחתמ תועוצקמ השולש   .ב
   :* םדקתמ

 016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 2.0
 016504 תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא 2.0
 016619 ןוטבל תוספט ןכת 2.0
 018142 תויתשתו םינבמ לש אמייק רב ןונכת 2.0
 018418 םיכמות םינבמ 2.0
 018504 םורט ןוטבמ הינב לש היגולונכט 2.0
 018600 םייסדנה םיטקיורפ תויאדכ תניחבו םוזיי  3.0
 018601 הינב תרבח לוהינ  2.5
 018602 הינבה לוהינב בשחמ תוטיש  2.5
 018603 היינב תרבחב יסנניפ לוהינ 3.0
 018617 םייעקרק תת היינב יטקייורפ לש עוציבו לוהינ  2.0
 019430 סוסיב 2.0
 019431 תוכר תועקרקב רוהנמ 2.0
 019513 ןוטבה תרותב םירחבנ םיקרפ 2.0
 019517 םיבכורמ הינב ירמוח 2.0

  ןכו 
 018130 )*( םינבמ תסדנהב םדקתמ רנימס  5.0

 לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 ,םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל טנדוטסה
 הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה תועוצקמל המודבש
 .יעדמ חוודו תורפס רקס ,תימצע

  .שרדנכ תודוקנ 40.0 תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ   .ג

 .הריחבה תועוצקמל םדק תועוצקמ קודבל שי  :הרעה
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 הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :ראותל לולסמ
 הסדנהל רטסיגמ" :ראותל וא "תיחרזא
 הקינכטואיגב תוחמתה םע "תיחרזא הסדנהב
   )*(רוהנמו
 "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :אוה קנעומה ראותה םש )*(
 "תיחרזא הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :וא ,רמג תדובע/רקחמ ביתנב
 .הזית אלל ביתנב

 הנבמ-עקרק ןילמוג יסחי ,םינבמ סוסיב  :תומלתשהה יאשונ
 םינבמ בושיח ,תונורדמ תוביצי חותינ ,תורהנמבו םידודר םיקמועב
 ,הדשב הדידמו הריקח תוטיש ,עקרקה לש תוינכמ תונוכת ,םיכמות
 .סרה יבצמ בושיחל תויטרואית תוטיש תניחב

 :םדק תועוצקמ
 014409 הקינכמואיג  4.0
 014411 עקרק תסדנה 3.5

 טנדוטסה שרדיי , 65-מ ךומנ םדק עוצקמב  ןושאר ראותב ןויצה םא
 .עוצקמה לש רזוח דומילב

  :)ז"נ 6 תוחפל( םייטלוקפ הבוח תועוצקמ
 019003 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש  3.0

  .םייטלוקפה הבוחה תועוצקמ תמישר ךותמ ףסונ דחא עוצקמ דועו

 :הקינכטואיגב תוחמתהה םוחתב הבוח תועוצקמ
 :לולסמב םיטנדוטסה לכל הבוח עוצקמ

 2.0 תוכר תועקרקב רוהנמ     019431

 
 :ףסונבו
 תועוצקמ דועו ,ןלהל המישרה ךותמ ז"נ 7 תוחפל ,רקחמ ביתנב .א

 רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו תיחרזא הסדנהב
 .ראותל )רקחמ ביתנב( ז"נ 20 תמלשהל החנמה
 
 :תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ

   'קנ
 018420 תמדקתמ עקרק תקינכמ  3.0
 018417 תונורדמ תוביציו לוחלח  2.0
 019427 הקינכמואיגב םייביטוטיטסנוק םיקוח  3.0
2.0 
2.0  

 סוסיב
 תוכר תועקרקב רוהנמ

019430 
019431 

 תועוצקמהמ תוחפל ז"נ 7 - הזת אלל ביתנ וא רמג תדובע ביתנב .ב
 תוחפל תמלשהל ןלהלש המישרה ךותמ תופסונ ז"נ דוע ,ליעלש
 תיחרזא הסדנהב תועוצקמ דועו תומלתשהה םוחתב ז"נ 14

 28 תמלשהל החנמה רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו
 ינש .הזת אלל לולסמב ז"נ 35 וא רמג תדובע לולסמב ראותל ז"נ

 ,םדקתמ רנימס וא רמג תדובע ,ףסונב ,םיללוכ הלא םילולסמ
 :המאתהב

 :הקינכמואיגב תומלתשהה םוחתמ תועוצקמ
 2.5                                                       עלסה תקינכמל אובמ      016403

 016421 הקינכמואיגב הדש תוריקח  2.0
 018416 עקרקה תקימנידל אובמ  2.0
 018418 םיכמות םינבמ  2.0
2.0 
2.0 

 םייעקרק תת הינב יטקייורפ לש עוציבו לוהינ
 םינומט םינבמ תקינכמ

018617 
019423 

 019424 המדא תודיער לש םיינכטואיג םיטקפסא  2.0
 019429 תונורדמ בוצייו עקרק רופיש  2.0
 019908 תמדקתמ תיסדנה היגולואיג  2.0
 018423 )*( עקרק תסדנהב םדקתמ רנימס  5.0

 לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 המודבש ,םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל טנדוטסה
 רקס ,תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה תועוצקמל
 .יעדמ חוודו תורפס

 הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :ראותל לולסמ
 הסדנהל רטסיגמ" :ראותל וא "תיחרזא
 ,םירמוחב תוחמתה םע "תיחרזא הסדנהב
   )*( הינבה לש היגולונכטו דוקפת

 "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :אוה קנעומה ראותה םש )*(
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :וא ,רמג תדובע/רקחמ ביתנב
  .הזית אלל ביתנב "תיחרזא
 
 םייק ,םיניינב לש יסיפ  דוקפת ,הינבה ירמוח  :תומלתשהה יאשונ
 רוזחמ ,םיניינבב שא תוחיטב ,היינבב תוכיא תחטבא ,הקזחאו
 .םיניינבב היגרנא ,היינבב רומישו

 :םדק תועוצקמ
 014505 היינב ירמוח  3.5

 :האבה המישרה ךותמ תוחפל תועוצקמ ינש ןכו
 014506 ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט  2.0
2.5  

 
4.0 

 םיניינב לש יסיפ דוקפת
 

 םיניינב לש ימילקאו יסיפ דוקפת

014508 
 :וא

014520 
 014513 תוכתמב היינב  2.5

 
 שרדיי ,65-מ ךומנ םדק עוצקמב  ןושאר ראותב ןויצה םא
 .עוצקמה לש רזוח דומילב טנדוטסה
 

 תועוצקמ תמישר  ךותמ תועוצקמ ינש :םייטלוקפ הבוח תועוצקמ
 .)ז"נ 6( םייטלוקפה הבוחה
 

 :תוחמתהה םוחתב הבוח תועוצקמ
 המישרה ךותמ ז"נ 10 תוחפל ,רמג תדובע וא רקחמ ביתנב .א

 םיסרוק וא/ו תיתביבסו תיחרזא הסדנהב תועוצקמ דועו ,ןלהל
 28 וא )רקחמ ביתנב( ז"נ 20 תמלשהל החנמה רושיאב םיפסונ
 .ראותל )רמג תדובע ביתנב( ז"נ

 
 018507 ,ןלהל המישרה ךותמ ז"נ 14 תוחפל ,הזית אלל ביתנב .ב

 תועוצקמ ןכו ,)ז"נ 5.0( היינבה יעדמב םדקתמ רנימס -
 רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו תיחרזא הסדנהב
 .ראותל ז"נ 40 תמלשהל החנמה

  

 טנדוטסה לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 תועוצקמל המודבש ,םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל
 חוודו תורפס רקס ,תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה
 .יעדמ
 

 
 לש היגולנכטו דוקפת םירמוחב תומלתשהה םוחתמ תועוצקמה תמישר
 :הינבה

 'קנ      
 016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק  2.0
 016504 היינבב תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא  2.0
 016505 היגולונכטו םירמוח - ץעב היינב  2.0
2.0  
2.0 

 היינבב רוזחמ
 תויתשתו םינבמ לש אמייק רב ןונכת

016514 
018142 

2.5 
2.5 

 
3.0 

 םיניינבב הנירק תוחיטב
 תיחרזא הסדנה תוכרעמב םייח רוזחמ תכרעה
 תיתביבסו

 הינב ירמוחב תומדקתמ יוסינ תוטיש

018500 
018501 

 
018503 

 018504 םורט ןוטבמ היינב לש היגולונכט  2.0
 018506 ןוטב תודובע לש היגולונכטו עוציב  2.0
 018508 םיניינבב שא תודימע  2.0
 019512 תויטנמצ תוכרעמב םימדקתמ םיקרפ  2.0
 019513   ןוטבה תרותב םירחבנ םיקרפ  2.0
 019516 היינבב םייטסלפ םירמוח  2.0
 019517 םיבכורמ היינב ירמוח  2.0
 019520 היינבה יעדמב םימדקתמ םיאשונ  2.0
 019523 םיניינבב היגרנא 2.0
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 הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :ראותל לולסמ
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :ראותל וא תיחרזא
  )*( הינבה לוהינב תוחמתה םע "תיחרזא
 "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :אוה קנעומה ראותה םש)*( 
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :וא ,רמג תדובע/רקחמ ביתנב
  .הזית אלל ביתנב "תיחרזא
 
 םוזיי ,הינב תרבח לוהינ  ,הינב טקיורפ לוהינ  :תומלתשהה יאשונ
 שועית ,הינבב םדא חוכ לוהינ  ,הינב יטקיורפ לש תויאדכ תקידבו
 ,הינב יטקיורפ תרקב ,הינבב ךרעו תוכיא לוהינ ,הינבב היצמוטואו

 .עוציב תסדנה

  םדק תועוצקמ

 :ןוינכטה לש תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ילעבל .א
 014003 הקיטסיטטס  3.0
 014603 תיסדנה הלכלכ  2.5
3.0  

 
4.0 

 הינבה לוהינל אובמ
 

 הינבב תוחיטבו לוהינל אובמ

014606 
 :וא

014618 
2.5 

 
4.0 

 הינבב עוציב תוטיש
 

 הינבב עוציב תוטיש
 

014610 
 :וא

014619 

 :םיאבה תועוצקמה 3 ךותמ תועוצקמ 2 ןכו
 014609 הינבב ןוכימ  2.5
 014617 הינב יטקייורפ לש הרקבו ןונכת 3.0
 014615 יסנניפ לוהינל אובמ  2.5

   

 דומילב טנדוטסה שרדיי , 65-מ ךומנ םדק עוצקמב  ןושאר ראותב ןויצה םא
 .עוצקמה לש רזוח

 ירגובלו ,תיחרזא הסדנהמ הנושה הסדנהב  ןושאר ראות ילעבל .ב
 :םירחא םיימדקא תודסומב  תיחרזא הסדנה
 .דמעומה לש יעוצקמה ןויסינהו ימדקאה עקרה סיסב לע ועבקיי תושירדה
 

 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ
 :ןלהלש תועוצקמה 3 ךותמ ז"נ 6 תוחפל 

 019006 לוהינו הסדנה תוכרעמב תויתומכ תוטיש  3.0
 019007 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ  3.0
 018603 הינבב יסנניפ לוהינ 3.0

 תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ

 ,ןלהל המישרה ךותמ ז"נ 10 תוחפל ,רמג תדובע וא רקחמ ביתנב
 םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו תיחרזא הסדנהב תועוצקמ דועו
 ביתנב( ז"נ 28 וא )רקחמ ביתנב( ז"נ 20 תמלשהל החנמה רושיאב
 .ראותל )רמג תדובע

 - 018623 ,ןלהל המישרה ךותמ ז"נ 14 תוחפל ,הזית אלל ביתנב
 הסדנהב תועוצקמ ןכו ,)ז"נ 5.0( הינבה לוהינב םדקתמ רנימס
 תמלשהל החנמה רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו תיחרזא

 .ראותל ז"נ 40

 )*( 018623 הינבה לוהינב םדקתמ רנימס  5.0

 טנדוטסה לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 תועוצקמל המודבש ,םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל
 חוודו תורפס רקס ,תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה
 .יעדמ

 

 הינבה לוהינב תומלתשהה םוחתמ תועוצקמה תמישר
   'קנ

 016619 ןוטבל תוספט ןכת 2.0
2.0 
3.0 
3.0 

 םיניינבב תוילמשחו תוינכמ תוכרעמ
 "לדנה קושב תועקשה חותינל אובמ
 ן"לדנב תימואלניב  תומזי

016620 
016630 
016631 

 016827 ןיעקרקמ יוסימ 3.0
 018600 םייסדנה םיטקיורפ תויאדכ תקידבו םוזיי 3.0
 018601 הינב תרבח לוהינ 2.5
 018603 הינב תרבחב יסנניפ לוהינ 3.0
 018604 הינבב ךרעו תוכיא לוהינ 2.0
 018616 הינבב םייטפשמ םיטקפסא 2.0
 018617 םייעקרק תת םיטקיורפ לש עוציבו לוהינ 2.0
 018625 הינבה לוהינב ימואלניב הלועפ ףותיש 2.0
 019606 םיירוביצ םיטקיורפ לש ילכלכ חותינ 2.0
 019615 תשעותמ הינב תוכרעמ 2.0
 019619 הינבו ןכתב רוצייה לוהינ-הזר הינב 2.0
 019621 הינבה לוהינב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 019623 םיטקיורפה םלועב םילהנמו עדי חותיפ 2.0
 019624 םוזייה בלשב הינב יטקיורפ לוהינ 2.0
 019625 תימניד הביבסב םיטקיורפ לוהינ 3.0
 019626 הינב טקיורפ הגמ לוהינב תיתכרעמ השיג 2.0
 019627 םדקתמ ןיינב עדימ לודימ 3.0

 לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפהמ םיסרוק 
 )החנמה םע םואיתב(

**** 

 הרוטקטיכראל הטלוקפהמ םיסרוק 
 )החנמה םע םואיתב(

**** 
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 תסדנהל הדיחי"ב דומילה ילולסמ
   "היצמרופניא-ואיגו הרובחת

 
 :הלבקה יאנת
 וא תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ילעב םידמעומ לש םתלבק לקשת 

 ילעב יטנוולר יתנש תלת ןושאר ראות ירגוב וא רחא יסדנה םוחתב
 הרובחת תסדנה לולסמב( הלעמו 84 לש ללקושמ יללכ עצוממ
 .)היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה לולסמב( הלעמו 82 לשו ,)םיכרדו

 תוכזה תא המצעל תרמוש הדיחיב םימדקתמ םיראתל הדעווה
 ונמזלו דמעומה לש גורידה  םג ללוכ םיפסונ םינותנל סחייתהל
 .ישיא ןויארל
 

 הלעמו 80  ללקושמ עצוממ םע הסדנהב ןושאר ראות רגוב דמעומ
 הלעמו 78 ללקושמ עצוממו ,)םיכרדו הרובחת תסדנה לולסמב(
 אלל ביתנל לבקתהל לכוי )היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה לולסמב(

 12.0 לש הריבצ( םיהובג ויהי םירטסמס ינש רחאל ויגשיה םא .הזת
 עצוממב ,םיכמסומ תועוצקמב תוחפל תועוצקמ השיש וא תוחפל ז"נ

 עוצקמב 80.0 ןויצמ תוחפ אלו ,ולא תועוצקמב תוחפל  84.0   רבטצמ
 ביתנל ותרבעה רשאל לוקשל םימדקתמ םיראתל הדעוה לכות ,)דדוב
 .רקחמ אשונו החנמ אצמש יאנתב ,רמג תדובע/טקייורפ/רקחמ
 
 

 תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 ")םיכרדו הרובחת תסדנה(
 תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ילעבל רמג תדובע וא רקחמ םע לולסמ
 דבלב
 

 "הרובחתה יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 הסדנהב אלש ןושאר ראות ילעבל רמג תדובע וא רקחמ םע לולסמ
 ,יטנוולר יתנש תלת ראות ילעבל וא/ו ,תיחרזא

 

 תיחרזא הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותל לולסמ
   ")םיכרדו הרובחת תסדנה(
 דבלב תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ילעבל הזית אלל לולסמ

 

 ,םיכרד לועפתו םיכרד לש ירטמואיג ןכת  :תומלתשהה יאשונ
 ,הרובעת תסדנה ,םירמוחו םיכרד הנבמ ןכת ,םיפלחמו םיתמצ
 תמירז ,העונת לועפת ,תיריווא הרובחת ,הרקבו רוזמר תוכרעמ
 תלכלכ ,םיכרדב תוחיטב ,הרקבו רוזמיר תכרעמ ,הינייפאמו העונת
 ןונכת ,הרובחת ןונכת ,םייתרובחת םיטקייורפ תכרעהו הרובחת
 .תירוביצ הרובחת לועפתו

 תושירדהו ,םיכרדו הרובחת תמגמב תוחמתה ינוויכ ינש םימייק
  :ןוויכ לכ רובע תונוש ןה תועוצקמ דומילל
 

 :הבילו םדק תועוצקמ
 

 :הביל  'קנ
 014003 הקיטסיטטס 3.0
 104003 1 א"ודח 5.0

  וא      
 104019 'מ תיראניל הרבגלא 4.5

  :ןלהל םיסרוקה ךותמ ףסונ דחא סרוק ןכו 
 014004 תוכרעמ חותינ 3.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 3.0
 096420 םייוסינ ןונכתו היסרגר 3.0

 
 

 :הרובחת לש תוחמתה ןוויכב םדק 'קנ
 :םיאבה תועוצקמה תשולש ךותמ םיינש 

 014702 הרובחת ןונכת 4.5
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה  4.5
4.0 

 
 םיכרד  לועפתו ןכת
 

014708 

 
 :םיכרד לש תוחמתה ןוויכב םדק 'קנ

 014731 תועסמ ןכתל אובמ 1.5
 014710 תושימג תועסימ  2.5
 םיכרד תדבעמ  2.0

 
014709 

 
 

 תועוצקמ דומיל בקע ולא תועוצקמ לכ וא קלח דומילמ רוטפ
 .לולסמה לש מ"ל תדעוו י"ע ונתני ןושארה ראותב םיהז/םימוד
 

 לכ ,תופסונ תושירד ושרדיי םיאתמ עקר לכ אלל םיטנדוטס רובע
 תומלתשה תינכות עבקתו תיתדיחיה מ"ל תדעווב דרפנב ןודיי הרקמ
 .תישיא
  

 תועוצקמ אולמ תמלשהל דע "םילשמ" דמעמב  לבקתי טנדוטסה
 ראותל תומלתשהל לבקתהל ידכ תשרדנה המרב םדקהו הבילה
 75 ןויצמ תוחפ אלו תוחפל 84.0   רבטצמ עצוממ שרדנ .רטסיגמ
 .)דדוב עוצקמב
 

 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ
 :הרובחת לש תוחמתה ןוויכב

 019006 לוהינו הסדנה תוכרעמב תויתומכ תוטיש  3.0
 019007 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ  3.0

  :םיכרד לש תוחמתה ןוויכב
 .םייטלוקפה הבוחה תועוצקמ  תמישר ךותמ תועוצקמ ינש

 תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ
 הרובחת לש תוחמתה ןוויכב
 הזית אלל ביתנב .המישרהמ תוחפל תועוצקמ 4 ,רמג תדובע וא רקחמ ביתנב
 :המישרהמ תוחפל תועוצקמ 7

 019709 הרובחת תותשר חותינ   2.0
 019710 םישוקיב חותינל םילדומ  2.0
 019713 הרובעת תסדנהב םירחבנ םיקרפ  2.0
 019714 תמדקתמ הרובעת תסדנה  2.0
 019717 הרובעתה תכרעמב תוחיטב  2.0
2.0  
2.0 

 העונת תרקב
 הרובעתה תכרעמב שונא תסדנה

019718   
019719    

 019721 הרובחת תלכלכ  2.0
 019722 העונת תמירז לש םינייפאמו םילדומ  2.0
         018704 תירוביצ הרובחתב תומדקתמ תוכרעמ    2.0
 018706 תויוליעפ ססובמ הרובחת ןונכת 2.0
 018707 םייתרובחת םיטקייורפ תכרעה 2.0
 018708 םישוקיב חותינל םימדקתמ םילדומ 2.0
 018709 הרובעת תיצלומיסב םילדומ 2.0
 018710 םירעלו הרובחתל תומכח תוכרעמ תסדנה 2.0
2.0 
2.0 

 ירוזאו ינוריע ןונכת
 הרובחתב םימושייו הירואית-תילמיטפוא הרקב

016709 
016713 

   

 :עוצקמה ,הזת אלל ביתנב
 018703 הרובחת תסדנהב םדקתמ רנימס 5.0

 
 טנדוטסה לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 תועוצקמל המודבש םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל
 .יעדמ חוודו תורפס רקס ,תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה
 

 לולסמב תושרדנה תודוקנה רפסמ תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ

 
 םיכרד לש תוחמתה ןוויכב
 

 :המישרהמ תועוצקמ 3 ,רמג תדובעו רקחמ ביתנב
 019702 תופיפכ תועסימ לש םדקתמ ןכת  2.0
 019704 1 םיכרד הנבמל הדבעמ  2.0
 019705 2 םיכרד הנבמל הדבעמ  2.0
 019707 תועסימ תלילסב תומדקתמ תויגולונכט  2.0

 :המישרה ךותמ תועוצקמ 5 ,הזת אלל ביתנב
   'קנ

 019702 תופיפכ תועסימ לש םדקתמ ןכת  2.0
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 019704 1 םיכרד הנבמל הדבעמ  2.0
 019705 2 םיכרד הנבמל הדבעמ  2.0
 019707 תועסימ תלילסב תומדקתמ תויגולונכט  2.0
  019721 הרובחת תלכלכ  2.0
 018420 תמדקתמ עקרק תקינכמ  3.0
 019427 הקינכטואגב םיביטוטיטסנוק םירשק  2.0
 019430 סוסיב  2.0
 019140  םינבמ לש הזילנאב םייפוס םיטנמלא  2.0

 
 :עוצקמל םשרהל שי ,הזית אלל ביתנב

 018703 הרובחת תסדנהב םדקתמ רנימס 5.0
 
 טנדוטסה לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 תועוצקמל המודבש םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל
 .יעדמ חוודו תורפס רקס ,תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה

לולסמב תושרדנה תודוקנה רפסמ תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ
  

 
 :םייתנש תלת םילולסמ ירגובל דומיל תושירד
 

 ביתנב 'קנ 30.0 תוחפל דומלל וביוחי םייתנש תלת םילולסמ ירגוב
 .)םימדקתמ 'קנ 20.0 תוחפלו הכמסה ’קנ 10.0 דע ןכותמשכ( רקחמ
 םא ,לולסמב םידומילל םדקה תועוצקמ וללכי ולא תודוקנ תרגסמב
 .הבילה תועוצקמ דומילב ושרדי ףסונב .ושרדי
 

 לכ ,תופסונ תושירד ושרדיי םיאתמ עקר לכ אלל םיטנדוטס רובע
 תומלתשה תינכות עבקתו תיתדיחיה מ"ל תדעווב דרפנב ןודיי הרקמ
 .תישיא
  

 תועוצקמ" אולמ תמלשהל דע "םילשמ" דמעמב  לבקתי טנדוטסה
  .רטסיגמ ראותל תומלתשהל לבקתהל ידכ תשרדנה המרב "הבילה
 .)דדוב עוצקמב 75  ןויצמ תוחפ אלו תוחפל 80 רבטצמ עצוממ שרדנ(
 

 תמייק "הרובחתה יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ראותה תארקל לולסמב
 ."םיכרדב תוחיטב"ב  תוחמתה לש  תורשפא
 

 ,וחמתיש ההובג המרב עוצקמ ישנא רישכהל הדעונ וז תינכת
 תסדנה לש םייטנוולר תועוצקמב ,ינש ראות ידומיל תרגסמב
   .םיכרדב תוחיטבו הרובחת
 

 ,הרובחתה יעדמב םייקה לולסמל וינייפאמב המוד תוחמתהה דלש
 .הריחבהו הבוחה תועוצקמב ינוש םייק םלוא
 

 יעדמב לולסמה לש דעיה להקל ןורקעב המוד תינכתה לש דעיה להק
 ןכו ,םירחא הסדנה תועוצקמו תיחרזא הסדנה ירגוב :הרובחתה
 .הרוטקטיכראו היגולוכיספ  ,היפרגואיג ,הקיטסיטטס ,הלכלכ ירגוב
 
 

 תסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "היצמרופניא-ואיגו יופימ

 הסדנה/היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב ןושאר ראות ילעבל(
 )תיטדואיג
 תוכרעמ ,בשחוממ יופימ ,היזדואיגו תודידמ  :תומלתשהה יאשונ

 .קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ,יפרגואיג עדימ
 :אבה טוריפה יפל דומיל תודוקנ 20.0 -  רקחמ ביתנ
 

 :האבה המישרה ךותמ םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש .א
 3.0   םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי 019001
  3.0  תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואוושמ 019002
 3.0   םיסדנהמל תוירמונ תוטיש 019003
 3.0    ףצרה תקינכמ 019004
 3.0  לוהינו הסדנה תוכרעמל תויתומכ תוטיש 019006
 3.0   הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ 019007

 
 לולסמב הבוח עוצקמ  .ב

 2.5     2 םואת ןובשח 016801
 

 ךותמ תחא וא/ו 'א המישר ךותמ דחא ,תועוצקמ ינש תוחפל רוחבל שי  .ג
 :ןלהל 'ג המישר ךותמ דחא וא/ו 'ב המישר
 

 'קנ     :'א המישר
 2.5   יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
       2.5   תיתרפס הירטמרגוטופ 016815

 
 :'ב המישר

  3.0    תיתרפס היפרגוטרכ 018824
  3.0   יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817

 
 :'ג המישר

  3.0    1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
  02.   תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814

 
 .לולסמה תועוצקממ ףסונ דחא עוצקמ תוחפל .ד
 

 הריחב תועוצקמ .ה
 םיעצומה תועוצקמה ללכ ךותמ ’קנ 20.0 תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ
  .ןוינכטב םימדקתמ םיראת תרגסמב וא הטלוקפב ,לולסמב
 
 :אבה טוריפה יפל דומיל תודוקנ 28.0  - רמג תדובע ביתנ

 .)רקחמ ביתנב העיפומה המישרה י"פע( םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש .א

 לולסמב הבוח תועוצקמ .ב
 2.5    2 םואת ןובשח  016801

 
 ךותמ תחא וא/ו 'א המישר ךותמ דחא ,תועוצקמ ינש תוחפל רוחבל שי  .ג
 :ןלהל 'ג המישר ךותמ דחא וא/ו 'ב המישר
 

 'קנ     :'א המישר
 2.5   יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
       2.5   תיתרפס הירטמרגוטופ 016815

 
 :'ב המישר

  3.0    תיתרפס היפרגוטרכ 018824
  3.0   יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817

 
 :'ג המישר

  3.0    1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
  02.   תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814

 .לולסמה תועוצקממ םיפסונ תועוצקמ 4 תוחפל  .ד 

 הריחב תועוצקמ .ה
 םיעצומה תועוצקמה ללכ ךותמ ’קנ 28.0 תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ
  .ןוינכטב םימדקתמ םיראת תרגסמב וא הטלוקפב ,לולסמב
 
 

 תסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "היצמרופניא-ואיגו יופימ

  ) יתנש 4 ןושאר ראות ילעב םיסדנהמל( 

 תשגה ללוכ וניאו דבלב דומיל תודוקנ תריבצ לע ססובמ הז ראות
 תועוצקמב ןושאר ראות ילעבל רשפאל תדעוימ תינכתה  .)הזת( רוביח
 היצמרופניא-ואיגהו יופימה תסדנה ימוחתב תוחמתהל םייסדנה
 יופימ תסדנה ירגוב דדועל ןכו ,ימושיי יסדנה שגד םע םיאשונ ןווגמב
 רפסמ ירחא םידומילל רוזחל תיטדואיג הסדנה/היצמרופניא-ואיגו

 םישדח םיאשונו םיחטשב תוחמתה ךרוצל ,היישעתב םינש
 לוכי לולסמב םלתשמה  .םהידומיל תא ומייסש זאמ וחתפתהש
 ;היזדואיג :תוחמתהה ילולסמ תשולשמ דחאב תוחמתהל
 .GIS -ו תיתרפס היפרגוטרכ ;קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ

 תוכרעמ ,בשחוממ יופימ ,היזדואיגו תודידמ  :תומלתשהה יאשונ
 .קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ,יפרגואיג עדימ

 :אבה טוריפה יפל דומיל תודוקנ 40.0 תריבצ תללוכ תינכתה

 ’קנ  13.0-14.0                                             הבוח תועוצקמ
 ’קנ  21.0-22.0                                              הריחב תועוצקמ
 ’קנ             5.0   היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס
 ’קנ            40.0  כ"הס
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 הבוח תועוצקמ
 

 יפל דומיל ’קנ 14.0 דע 13.0 לש ףקיהב תועוצקמ השימח כ"הס
 :ןלהל טוריפה
 

 :האבה המישרה ךותמ םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש .א
 'קנ 

 ’קנ 3.0 םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי    019001
 ’קנ 3.0 תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואושמ   019002
 ’קנ 3.0 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש   019003
 ’קנ 3.0 ףצרה תקינכמ   019004
 ’קנ 3.0  לוהינו הסדנה תוכרעמל תויתומכ תוטיש   019006
 ’קנ 3.0 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ   019007

 
 ’קנ 2.5  2 םואת ןובשח – 016801 סרוקה .ב
 
 וא/ו 'א המישר ךותמ דחא ,תועוצקמ ינש תוחפל רוחבל שי .ג
 :ןלהל 'ג המישר ךותמ דחא וא/ו 'ב המישר ךותמ דחא    
 

 'א המישר
 ’קנ 2.5    יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
 ’קנ 2.5     תיתרפס הירטמרגוטופ   016815

 
 'ב המישר

 ’קנ 3.0     תיתרפס היפרגוטרכ 018824
 ’קנ 3.0    יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817

 
 'ג המישר

 ’קנ 3.0     1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
 ’קנ 2.0    תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814

 
 

 הריחב תועוצקמ
 לס ךותמ דומיל תודוקנ 21.0-22.0 לש ללוכ ףקיהב תועוצקמ
 תועוצקמ לש הריחב  וא , לולסמה תרגסמב םיעצומה תועוצקמה
 החנמה רושיאב ,הל הצוחמ וא הטלוקפה תרגסמב םיעצומה םירחא
 .מ"ל זכרמו
 
 תשולשמ דחאב תוחמתהל םלתשמה לע הבוח ,ראותה תמלשה םשל(

 ;קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ;היזדואיג :תוחמתהה ילולסמ
 ילולסמ תשולשמ דחאב דומללו ; GIS -ו תיתרפס היפרגוטרכ
 .)םיסרוק העברא תוחפל וללה תוחמתהה
 
 :לולסמ לכ רובע תועוצקמה טוריפ ןלהל
 

 :היזדואיג לולסמ
 

 1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
 2 תילקיסיפ היזדואיג 019816
 תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814
 תיניוול היזדואיג 018823
 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 018815

 
 :קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ לולסמ
 

 תיתרפס הירטמרגוטופ 016815
 תיטילנא הירטמרגוטופב םימדקתמ םימושיי 019814
 תיתרפס הירטמרגוטופב םימידקתמ םימושיי 019815
 םירוסנס לש םייטמתמ םילדומ 019817
 תונומת תשכרהל תומדקתמ תוטיש 018818
 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
 תידמימ בר קוחרמ השיח 018819

 
   GIS -ו  תיתרפס היפרגוטרכ לולסמ
 

 תיתרפס היפרגוטרכ 018824
 תיפרגופוט הזילנא 018816
 תיתרפס היפרגוטרכב םיינרדומ םיאשונ 018820
 יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817
  GIS – ב תימושיי אנדס 018821

 
-ואיגו יופימ תסדנהל לולסמב םיעצומ ,לולסמ לכב תועוצקמל ףסונב
 :םיאבה תועוצקמה םג היצמרופניא
 

 3 םואת ןובשח 018812
 היזדואיגב ילארטקפס חותינ 018813
 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 016817

 יופימל יבחרמ םינותנ הנבמ 018822
 ינרדומ רטסדקב םיטביה 016818
 םדקתמ ימי יופימ 016819
 קוחרמ השיחו יופימ לש היצרגטניא 018811
 היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 019813
 םיימואלניב תולובג תיוותה 016836

 
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס
 

 : סרוקה תא דומלל  טנדוטסה לע ,ראותה תמלשה םשל
   תודוקנ 5.0 – "היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס" 
 
 
 

-ואיגו יופימב רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "היצמרופניא

  )םייעדמ תועוצקמב יתנש 3 ןושאר ראות ירגובל( 

 ללוכ וניאו דבלב דומיל תודוקנ תריבצ לע ססובמה ,הזית אלל ראות
 ןושאר ראות ילעבל רשפאל תדעוימ תינכתה  .)הזת( רוביח תשגה
-ואיגב דומילה יאשונל םימודו םיקשונה ולאכ וא םייעדמ תועוצקמב
 ןווגמב היצמרופניא-ואיגהו יופימה ימוחתב תוחמתהל היצמרופניא
 ילולסמ תשולשמ דחאב תוחמתהל לוכי לולסמב םלתשמה .םיאשונ

 בשחוממ יופימ ;קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ;היזדואיג :תוחמתהה
  .GIS-ו

 תסדנהב הסדנהל רטסיגמ ראותל לולסמה האר :תומלתשהה יאשונ
 .היצמרופניא-ואיגו יופימ

 תמלשהב ובייוחי תינכותל םימשרנה :תומלתשהה תינכות טוריפ
 אובמו תיראניל הרבגלא ,1 א"ודח( הביל תועוצקמ לש תודוקנ 13.0

 יופימה יעדמב םיעדמל רטסיגמ ראות שרדנכ ,C תפש בשחמל
 תוחפל ’קנ 10.0 תמלשהל ףסונב .)רקחמ ביתנב היצמרופניא-ואיגהו

 המלשהה תועוצקמ .דמעומה לש עקרל םאתהב הכמסה  ידומילמ
 .םימדקתמ םיראתל תיתדיחיה הלבקה תדעו ידי לע ועבקי  םפקיהו

 

 םוחתב םדקתמ רנימס דועו םימדקתמ ’קנ 35.0-מ תבכרומ תינכותה
  - מ תבכרומ תינכותה  .’קנ 5.0 לש ףקיהב תומלתשהה
 ’קנ  13.0-14.0                                             הבוח תועוצקמ
 ’קנ  21.0-22.0                                              הריחב תועוצקמ
 ’קנ            5.0   היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס
                                                                                   _____ 

 ’קנ           40.0 כ"הס
 

 הבוח תועוצקמ
 

 יפל דומיל ’קנ 14.0 דע 13.0 לש ףקיהב תועוצקמ השימח כ"הס
 :ןלהל טוריפה
 

 :האבה המישרה ךותמ םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש .א
 ’קנ 3.0 םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי    019001
 ’קנ 3.0 תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואושמ   019002
 ’קנ 3.0 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש   019003
   ’קנ 3.0 ףצרה תקינכמ   019004
 ’קנ 3.0  לוהינו הסדנה תוכרעמל תויתומכ תוטיש   019006
 ’קנ 3.0 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ   019007

 
 ’קנ 2.5  2 םואת ןובשח – 016801 סרוקה .ב
 

 םניאש 'ג וא 'ב 'א המישר ךותמ ,תועוצקמ ינש תוחפל רוחבל שי .ג
 דחא וא/ו 'ב המישר ךותמ דחא וא/ו 'א המישר ךותמ דחא( הצובק התואמ
 'ג המישר ךותמ
     

 'א המישר
 ’קנ 2.5    יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
 ’קנ 2.5     תיתרפס הירטמרגוטופ   016815

 
 'ב המישר

 ’קנ 3.0     תיתרפס היפרגוטרכ 018824
 ’קנ 3.0    יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817
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 'ג המישר
 ’קנ 3.0     1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
 ’קנ 2.0    תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814

 
 הריחב תועוצקמ
 

 לס ךותמ דומיל תודוקנ 21.0-22.0 לש ללוכ ףקיהב תועוצקמ
 החנמה רושיא רחאל  וא , לולסמה תרגסמב םיעצומה תועוצקמה
   .הל הצוחמ וא הטלוקפב םיעצומה תועוצקמה ןמ םג ,מ"ל ןקיד ןגסו
 
 תשולשמ דחאב תוחמתהל םלתשמה לע הבוח ,ראותה תמלשה םשל(

 ;קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ;היזדואיג :תוחמתהה ילולסמ
 ילולסמ תשולשמ דחאב דומללו ; GIS -ו תיתרפס היפרגוטרכ
 תעברא תריפס ןיינמב  .)םיסרוק העברא תוחפל וללה תוחמתהה
 .הבוחה יסרוק םג ןובשחב וחקליי םיסרוקה
 
 :לולסמ לכ רובע תועוצקמה טוריפ ןלהל
 

 :היזדואיג לולסמ
 

 1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
 2 תילקיסיפ היזדואיג 019816
 תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814
 תיניוול היזדואיג 018823
 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 018815

 
 :קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ לולסמ

 

 תיתרפס הירטמרגוטופ 016815
 תיטילנא הירטמרגוטופב םימדקתמ םימושיי 019814
 תיתרפס הירטמרגוטופב םימידקתמ םימושיי 019815
 םירוסנס לש םייטמתמ םילדומ 019817
 תונומת תשכרהל תומדקתמ תוטיש 018818
 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
 תידמימ בר קוחרמ השיח 018819

 
   GIS -ו  תיתרפס היפרגוטרכ לולסמ

 

 תיתרפס היפרגוטרכ 018824
 תיפרגופוט הזילנא 018816
 תיתרפס היפרגוטרכב םיינרדומ םיאשונ 018820
 יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817
  GIS – ב תימושיי אנדס 018821

 
-ואיגו יופימ לולסמב םיעצומ ,דומיל לולסמ לכב תועוצקמל ףסונב
 :םיאבה תועוצקמה םג היצמרופניא

 

 3 םואת ןובשח 018812
 היזדואיגב ילארטקפס חותינ 018813
 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 016817
 יופימל יבחרמ םינותנ הנבמ 018822
 ינרדומ רטסדקב םיטביה 016818
 םדקתמ ימי יופימ 016819
 קוחרמ השיחו יופימ לש היצרגטניא 018811
 היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 019813
 םיימואלניב תולובג תיוותה 016836

 
 היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס

 

 : סרוקה תא דומלל  טנדוטסה לע ,ראותה תמלשה םשל
   תודוקנ 5.0 – "היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס" 
 
 

 יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "היצמרופניא-ואיגהו יופימה

 תוכרעמ ,בשחוממ יופימ ,היזדואיגו תודידמ :תומלתשהה יאשונ
 .קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ,יפרגואיג עדימ

 
 :הסדנהב ראות ילעבל םדק תועוצקמ
 םדק תועוצקמ תמישר ךותמו ,דמעומה לש עקרל םאתהב ועבקיי

 ןושאר ראות ירגוב  .הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמב תאצמנה
 ובייוחי ,)היזדואיג אל( הסדנהה יעדמב וא ,עבטה יעדמב יתנש עברא
   .תוחפל ז"נ 12.0 תמלשהב
 רחאל( רמג תדובע ביתנב וא רקחמ ביתנב םידומילל תושירדה
 ראותל לולסמב תוטרופמה ולאל תוהז )םדקה תועוצקמ תמלשה
 "היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"

 :םייתנש תלת םילולסמ ירגובל דומיל תושירד
 ביתנב ’קנ 30.0 תוחפל דומלל וביוחי םייתנש תלת םילולסמ ירגוב
 )םימדקתמ ’קנ 20.0 תוחפלו הכמסה ’קנ 10.0 דע ןכותמשכ( רקחמ
 "הביל תועוצקמ" דומילב ושרדי ףסונבו
 

   :הביל תועוצקמ
 

 104003 1 א"ודח 5.0
 104006 תיראניל הרבגלא 4.0
 c 234112 בשחמ 4.0

   
 םיהז/םימוד תועוצקמ דומיל בקע ולא תו/עוצקמ דומילמ רוטפ
 .לולסמה לש מ"ל תדעוו י"ע ונתני ןושארה ראותב
 

 תועוצקמ אולמ תמלשהל דע "םילשמ" דמעמב  לבקתי טנדוטסה
  .רטסיגמ ראותל תומלתשהל לבקתהל ידכ תשרדנה המרב "הבילה
 .)דדוב עוצקמב 75 ןויצמ תוחפ אלו תוחפל 80 רבטצמ עצוממ שרדנ(
 

 יתנש תלת ירגובל םימדקתמ םיראת תרגסמב תועוצקמ
 יופימב וא היזדואיגב יתנש תלת ןושאר ראות רגובל
 .היצמרופניא-ואיגו

 הכמסה ’קנ 10.0 דע ןכותמ ,רקחמ ביתנב תופסונ דומיל ’קנ 30.0
 .םימדקתמ ’קנ 20.0 תוחפלו

 

 יופימב וא היזדואיגב אל יתנש תלת ןושאר ראות רגובל
 היצמרופניא-ואיגו

 הכמסה ’קנ 10.0 דע ןכותמ ,רקחמ ביתנב תופסונ דומיל ’קנ 30.0
 .םימדקתמ ’קנ 20.0 תוחפלו )ןלהל טוריפה יפל(

 היזדואיגב אל יתנש תלת רגובל הכמסה ’קנ 10.0 רובע טוריפ ןלהל
 :היצמרופניא-ואיגו יופימב וא

 ךותמ תוחפל הכמסה תועוצקמ השולש דומילב בייח טנדוטסה
 לש ’קנה ךסו הדימב  .רחבש דומילה םוחת יפ לע ןלהל המישרה
 תועוצקמ טנדוטסה רחבי ,’קנ 10.0-מ ןטק הכמסהה תועוצקמ
 ,לולסמב םיעצומה תועוצקמה ללכ ךותמ ’קנ 10.0 תמלשהל םיפסונ
 .ןוינכטב םימדקתמ םיראת תרגסמב וא הטלוקפב

 היזדואיגו תודידמ
 014814 1 םואת ןובשח 4.0
 014848 היזדואיגל אובמ 4.0
 014849 תיטמתמ היזדואיג 4.0
 014851 תויטדואיג הרקב תותשר 4.0
 014853 תודחוימ ויסדנה תודידמ  3.0

 
 תויפרגואיג עדימ תוכרעמו יופימ

 014845 יפרגואיג עדימל םימצע החנומ תונכת 3.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 3.0

   
 

 הירטמרגוטופ
 014843 הירטמרגוטופל אובמ 4.0
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דוביע 3.0
 014858 ירטמרגוטופ יופימב םימושיי 3.0
 014856 ידממ-תלת יבחרמ עדימ חותינו דוביע 3.0

 
 קוחרמ השיח

 014841 1 הדידמהו יופימה תודוסי 3.5
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דוביע 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 3.0
 014874 קוחרמ השיחל אובמ 3.0

 
 רטסדק

 014842 2 הדידמהו יופימה תודוסי 4.0
 014829 הדידמה תקיחת 2.0
 014850 ןיעקרקמ לוהינו רטסדק 3.5
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 הדיחיב דומילה ילולסמ
  תואלקחו םימ ,הביבסה תסדנהל
 

 רטסיגמ יראת העיצמ תואלקחו םימ ,הביבסה תסדנהל הדיחיה
 :םימוחת השולשב

 םימ יבאשמ 
 הביבסה תסדנה 
 תיאלקח הסדנה 

 
 :הלבקה יאנת
 ןושאר ראות ירגוב וא הסדנהב ןושאר ראות ילעב םידמעומ ולבקתי

 .הלעמו 82 לש ללקושמ יללכ עוצממ ילעב יתנש-תלת
 אוצמל (M.Sc) הזית םע לולסמל לבקתהל םישקבמה םידמעומה לע
 םתלבקל יאנתכ ,הדיחיב לגסה ירבח ןיבמ רקחמל החנמ שארמ
 .הז דומיל לולסמל
 ,הלעמו 75 ללקושמ עצוממ םע הסדנהב ןושאר ראות רגוב דמעומ
 רחאל .תיתביבס הסדנהל לולסמב הזת אלל ביתנל לבקתהל לכוי
 עוצקמב 80 ןויצמ תוחפ אלו ,הלעמו 87 עצוממב דומיל ז"נ 15 תריבצ
 ביתנל ותרבעה רשאל לוקשל םימדקתמ םיראתל הדעוה לכות ,דדוב
 .רקחמ אשונו החנמ אצמש יאנתב ,רמג תדובע/טקייורפ/רקחמ
 .םידומילה לולסמל םאתהב םישרדנ םדק תועוצקמ
 

 תומלתשהה תינכת
 דומיל תועוצקמב ז"נ 20.0 לש דומיל שרדיי טקייורפ/רקחמ ביתנב
  .םדקתמ יסדנה טקיורפ וא רקחמ תדובע עוציב ןכו ,םימדקתמ

 דומיל תועוצקמב ז"נ 28.0 לש דומיל שרדיי רמג תדובע ביתנב
 .ז"נ 12.0 ףקיהב רמג תדובע עוציב ןכו םימדקתמ
 

 ובייוחיו "םילשמ" דמעמב ולבקתי םייתנש-תלת םילולסמ ירגוב
 הכמסה 'קנ 10 תוחפל ןכותמשכ ,רקחמ ביתנב 'קנ 30 תוחפל דומלל
 הביל תועוצקמ דומילב ושרדיי ףסונב .םימדקתמ םידומיל 'קנ 20-ו
 ןתניי הבילה תועוצקמ דומילמ רוטפ .דמעומה לש עקרל םאתהב
 תועוצקמ דומיל בקע םימדקתמ םיראתל הדעווה תטלחהל םאתהב
 .ןושארה ראותב םיהז/םימוד
 

 תועוצקמב ז"נ 40.0 לש דומיל שרדיי ,(ME) הזית אלל ביתנב
 ירגובל חותפ הז ביתנ .ז"נ 5.0 ףקיהב רמג תדובע ללוכ ,םימדקתמ
 .דבלב יסדנה ןושאר ראות
 

 םימ יבאשמב םיראתל םילולסמ
 

 םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 ")םימ יבאשמו הקימנידורדיה( תיחרזא הסדנהב
 דבלב תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ירגובל דעוימ
 

 םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "םימ יבאשמ לוהינו הסדנהב
 תיחרזא הסדנהב אלש יסדנה ןושאר ראות ירגובל דעוימ
 
 רגנ לש היגולורדיה ,הקילורדיה ,הקימנידורדיה :תומלתשהה יאשונ
 הסדנהו םיפוח תסדנה ,זוקינו היקשה ,םוהת ימ לשו יעקרק-לע
 היגרנא ,םימ יבאשמ לוהינ ,םימ תוכרעמ םוהיזו םימ תוכיא ,תימי
 .תוחור תסדנה ,הביבסבו םיניינבב הסמו םוח רבעמו

  םדק תועוצקמ

 ’קנ      

 4.0   םימרוז תקינכמ תודוסי 014214
 המישרהמ דחא סרוק רוחבל טנדוטסה לע ,ףסונבו 

 :ןלהלש
     

 014205 הקילורדיה  3.0
 014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2.5
 014325 םימ תקפסא תוכרעמ ןכת 3.5

 
 

 :הביבסה תסדנהב םיראתל םילולסמ
 

 "תיתביבס הסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 יתנש-עברא יסדנה ןושאר ראות ילעבל דעוימ
 

 "הביבסה תוכיא יעדמב םיעדמל רטסיגמ"
 יתנש-שולש ןושאר ראות ילעבל דעוימ

 ,םייעבט םימ תורוקמ םוהיז תעינמ ,םימ תוכיא :תומלתשהה יאשונ
 קוליס ,לופיט ,ףוסיא תכרעמ  ,םימב לופיט לש היגולונכטו תונורקע
 תעינמ ,ריווא תוכיא ,הליער תלוספ קוליסו לופיט ,םיכפש תבשהו
 ,עקרק םוהיז תעינמ ,הקצומ תלוספ דוביעו ףוסיא ,ריווא םוהיז
  .תויתביבס תוכרעמב השיח ,GIS-ו תויגולוקא תוכרעמ ,היגולוקא

 

 "תיתביבס הסדנהל רטסיגמ"
 דבלב הסדנהב ןושאר ראות ילעבל דעוימ ,הזת אלל

                
 :)ןלהלש המישרהמ דחא סרוק( םדק תועוצקמ

  'קנ
 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי    014322 2.5
 ריוא םוהיז    016306 3.5
 הקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט    014326 2.5
3.0 

 
 עקרקב םוהיזו המירזל אובמ    014977

 .דמעומה לש עקרל םאתהב ,ךרוצה תדימב םיפסונ תועוצקמ ןכו

 

 תיאלקח הסדנהב םיראתל םילולסמ
 

  הסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 "הביבסו עקרק ,םימה יעדמ,תואלקח-תיחרזא
 יתנש-עברא יסדנה ןושאר ראות ילעבל דעוימ 
 

 "תיאלקחה הסדנהה יעדמב םיעדמל רטסיגמ"
 יתנש-שולש ןושאר ראות ילעבל דעוימ
 
 :תומלתשהה יאשונ
 תויגולויב ,תויאלקח תוכרעמב הקינכמ ,היקשהו םימ ,עקרק תסדנה
 ,תנכוממו תרקובמ תואלקח ,החותפה הביבסה תוכיא ,תויתביבסו

 לוהינ,תויתביבסו תויגולויב ,תויאלקח תוכרעמב הרקבו השיח
  תויגולוקא תוכרעמ,םייעבט םיבאשמו תויאלקח תוכרעמ
 

 :)ןלהלש המישרהמ דחא סרוק( םדק תועוצקמ
 'קנ      

  2.5       עקרקה לש הימיכל אובמ 014956
  3.0 עקרקב םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 014977
 4.0   1 תימושיי הקינכמ 015007

 
  דומילה תושירד
 תמרב תוחפל תודוקנ 16 ןכותמ ,דומיל תודוקנ 20 תוחפל ושרדיי

 םלתשמ  .רמג תדובע/ טקיורפ/רקחמ תדובע ןכו ,םימדקתמ םיראת
 תועוצקמב דומיל תודוקנ 28 רובצל שרדיי רמג תדובע ביתנב רחובה
 .םימדקתמ

 
 :M.Sc רקחמה ילולסמל םידומילה תינכת
 הביבסה תוכיא יעדמ/תיתביבס הסדנה
 םימ יבאשמ לוהינו הסדנה/םימ יבאשמו הקימנידורדיה
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 .תיאלקחה הסדנהה יעדמ/תיאלקח הסדנה
 

 התואמ םניאש םיסרוק 2 תוחפל רוחבל שי( םייטלוקפ הבוח יסרוק
 םיראת זכרמו החנמה רושיאב ם/יליקש םי/סרוק וא הירוגטק
 .)םימדקתמ
 :םייטמתמ םיסרוק

 3.0   םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי 019001
 3.0    ףצרה תקינכמ 019004

 
 :םייטסיטטס םיסרוק

 3.0   הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ 019007
 

 :םיירמונ םייסרוק
 3.0   םיסדנהמל תוירמונ תוטיש 019003

 
 :יתקלחמ הבוח סרוק

 1.0   הביבסה תוכיאב רנימס 019315
 

 דחא סרוק תוחפל דומלל שי :תומלתשהה םוחתב תועוצקמ
 םידומילה לולסמל םאתהב תואבה תומישרהמ
 

 :םימ יבאשמ לוהינו הסדנה/םימ יבאשמו הקימנידורדיה
 3.0   תיתביבס םימרוז תקינכמ 016206

    
 2.5     םימ ילג 016210

 
 :הביבסה תוכיא יעדמ/תיתביבס הסדנה

 3.0   םימב םדקתמ לופיטל תוטיש 019309
 3.0  םיכפשב םדקתמ לופיטל תוטיש 019310
 2.0  ריוא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 019336
 3.0    הביבסה לש הימיכ 019318
 3.0   הביבסה לש היגולויבורקימ 019319

 
 תיאלקחה הסדנהה יעדמ/תיאלקח הסדנה

 3.0    תקיידמ תואלקח 017036
 3.0  תויעבט תוכרעמ לש היצלומיסו םילדומ 019062
 2.5    הירטמומכל אובמ 017033
 2.5   תיבובקנ הביבס לש הקיסיפ 017012

 
 תומלתשהה םוחתל םאתהב םידומיל תינכת שיגהל טנדוטסה לע
 .וידומילל ןושארה רטסמסה םות דע החנמה רושיאבו
 

 רטסיגמ" ראותל )הזת אלל( ME םידומילה תינכת
 )דבלב הסדנהב ןושאר ראות ילעבל( תיתביבס הסדנהל
 

 )4-מ 1( םדק תועוצקמ
 2.5   םיכפשו םימב לופיטה תודוסי  014322
 3.5    ריוא םוהיז 016306
 2.5    הקצומ תלוספ 014326
 3.0   עקרקב םוהיזו המירזל אובמ 014977

 
 )'קנ 6 תוחפל( םייטלוקפ הבוח תועוצקמ

 3.0   םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי 019001
 3.0   םיסדנהמל תוירמונ תוטיש 019003
 3.0   הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ 019007

 
 תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ

 3.0   םימב לופיטל תוטיש 019309
 3.0    הביבסה לש הימיכ 019318
 3.0   הביבסה לש היגולויבורקימ 019319
 2.0  ריוא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 016336
 4.5  תעסה ,המירז :םוהת ימ לש היגולורדיה 016223

      םוקישו םיסמומ 
 3.0   תיתביבס םימרוז תקינכמ 016206

 5.0  םימו הביבס תסדנהב םדקתמ רנימס 018310
 

 וא 'ב ,'א( תוצובקה שולשמ תחאמ 'קנ 8 תוחפל דומלל שי ,ןכ ומכ
 )'ג

 'א הצובק
 2.0  םייתביבס םיכילהת לש הימיכ 019330
 2.5  תיתביבס הסדנהב םייגולויב םיכילהת 017022
 3.0   םיכפשב םדקתמ לופיט 019310
 3.0    תילנרבממ הדרפה 016328
 3.0   תיתביבס הימיכורטקלא 016337

 
 המירזו עקרק – 'ב הצובק

 2.5   תיבובקנ הביבס לש הקיסיפ 017012
 3.0    תקיידמ תואלקח 017036
 2.5   יעקרק לע רגנ לש היגולורדיה 016211
 2.5   1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה 016203
 3.5  הביבסב םינגופורתנא םימהזמ לרוג 016339

 
     היגולוקאו ריוא – 'ג הצובק

 2.0   ריוא תוכיאל הדבעמ 016303
 2.5  הריפסומטאה לש תמדקתמ הקיסיפ 016304
 2.0   הריפסומטאב םילוסוריא 019335
 3.5    ריוא םוהיז 016306
 3.0   תויגולוקא תוכרעמ קשממ 017001

 
 
 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 

 הלבק יאנת
 םיראתל רפסה תיב תונקתב תוטרופמה הלבקה תושירד דבלמ
 82.0 – ןושאר ראותב רבטצמ עצוממב דמעומה שרדנ ,םימדקתמ
 תוחפל 85.0 ינש ראותב רבטצמ עצוממבו ,)בור יפ לע( תוחפל
 דמעומה שיגי ותמשרה םע .הזיתב תוחפל 85.0 ןויצבו ,םינויצב
 ריינ - תימדקימ רקחמ תעצה הטלוקפב םימדקתמ םיראתל הדעוול
 .דעוימה החנמה םע תוצעייתהב ןיכהש )םידומע השימחכ( הדובע
 רקס ,הייעבה רואתו יללכ עקר ,ריצקת ,אשונה םש :לולכת העצהה
 ,רקחמה תורטמ ,אשונב ינכדעה עדיל סחייתמה םצמוצמ תורפס
 ,עצומה רקחמה לש תיסדנהה וא/ו תיעדמה המורתה ,עוציב תוטיש
 רמוח .םצמוצמה תורפסה רקסל םאתהב תינכדע תורוקמ תמישרו
 ןוידל ושמשי ,ינשהו ןושארה ראותב ויגשיה לע תודועתה םע דחי ,הז
 מ"ל תדעו לש הלוקישל םאתהבו ,ךרוצה תדימב .דמעומה תלבקב
 מ"ל תדעו תיאשר ,ןכ ומכ .הלבק ןויארל דמעומה ןמזוי ,תיטלוקפה
 ינשה ראותב םהיגשיה רשא םידמעומ )א( :ןויארל ןמזל תיטלוקפ
 רבטצמ עצוממ( תיסחי םיכומנ ןושארה ראותב םהיגשיה ךא םיהובג

 ימדקא דסומב םתומלתשה ומייס רשא םידמעומ )ב( ;)80.0-מ ךומנה
  .רחא

 דומילה תושירד
 תמרב דומיל תודוקנ 6.0 תוחפל לש םידומילל השירד תמייק
 תעב ,ךרוצה יפל ,םיפסונ םידומיל טנדוטסה לע ולטוי ןכו ,םימדקתמ
 ןתיי ותומלתשה ךשמב .תודמעומה תניחב רחאל וא הלבקה
 ןתנית הנושארה האצרהה :תוינוירנימס תואצרה יתש טנרוטקודה
 תניחב תארקל םינחובה תדעו תעצהו יתיצמתה רואיתה תשגה ינפל
 ןתנית היינשה האצרהה ;תיטלוקפה מ"ל תדעו רושיאל תודמעומה
 תדעו רושיאל ,רמגה תניחב תארקל םינחובה תדעו תעצה תשגה ינפל
 הדימעו יתיצמת רואית תשגה ןוגכ ,תושירדה ראש .תיטלוקפה מ"ל
 תיב תונקתל םאתהב - הרז הפשל השירדה ןכו ,תודמעומה תניחבב
 רקחמה תעצה( יתיצמתה רואיתה תשגה .םימדקתמ םיראתל רפסה
 אצמנה תויחנה ףד יפ לע השעית )תודמעומה תניחב תארקל
 .הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמב
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 ףסונ עדימ 
 

  הטלוקפב תישאר םימדקתמ םיראת תוריכזמ
 04-8293135 'סקפ ,04-8292565 'לט
 

 הינבה לוהינו םינבמ תסדנהל הדיחיה
 :הדיחיב מ"ל תוריכזמ
 04-8295697 'סקפ ,04-8292322 'לט
 

 היצמרופניא-ואיגו הרובחת תסדנהל הדיחיה
 :הדיחיב מ"ל תוריכזמ
 04-8295706 'סקפ ,04-8292366 'לט
 

 תואלקחו םימ ,הביבסה תסדנהל הדיחיה
 :הדיחיב מ"ל תוריכזמ
 04-8228898 'סקפ 04-8292343 'לט
 
 

  :תיתביבסו תיחרזא הסדנהל הטלוקפה רתא
http://cee.technion.ac.il 
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 הטלוקפה
 תונוכמ תסדנהל
 ימדקאה לגסה ירבח

  
 הטלוקפה ןקיד
 ןמלדנג גלוא
 

 םירוספורפ
 דוד התליא
 קחצי רכוב
 דדוע בילטוג
 דוד טלבנירג
 ןולא ףלוו
 ליא ןמסוז
 םירמ זיוהנסקז
 זרא ןמסח
 דינואל ןיקרימ
 תנע רשיפ
  ןביטס לקנרפ
 לאינד לטיר
 ןוליא ןומיר
 ןורוד הליש
 

 םירבח םירוספורפ
 רהזי רוא
 לאומש יקסבוסוא
 ןרומ ץיבוקרב
 יפס ילבג
 רימא תג
 יאתנ רמירד
 הנר טואה ןאו

 דינואל יקסבוקטרט
 ןד יכדרמ
 יתמ סאס
 ילוי יקצבסורטס
 ילש לילצ
 למרכ דלישטור
 לג לאומש
 
 

  

 

 

 

  ריכב הצרמ
 לאינד רנסקה
 וקיוב ינגבי
 רלסורג ןאיטסירכ
 לגנא היל
 

 הנד בלוס
  ירמוע םר
 

 יטירמא םירוספורפ
 רדנסכלא ןורוא
 ןד רלדא
 ילא סוטלא
 ארזע סאילא
 בקעי םייח-ןב
 סחנפ ףסוי-רב
 לואש ןמטוג
 םייח רגניפטוג
 ןושרג ןמסורג
 דוד ינגד
 עשוהי ןייד
 ןועמש רבה
 םרוי יולה
 ןו'ג גרבלוו
 בקעי ץישפיל
 דוהא ץנל
 קחצי ןויצע
 ןמלז רומלפ
 סליימ ןיבור
 השמ םהש
 םהרבא רציש
 השמ ינלטיפש
 לאכימ  אריפש
 

 םיאלמיג לגס ירבח
 ןבואר ץכ
  ירוא ןובנ
  םחנמ סייו

 תונוכמ תסדנהל הטלוקפב םידומיל
 ימוחתמ עדי םיבלשמ תונוכמ תסדנהל הטלוקפב םידומילה
 ,חותינ רשפאל ידכ הסדנההו הקיזיפה ,םיקייודמה םיעדמה
 םימדקתמ םימושייל םיליעיו םימכח םינקתה לש חותיפו ,ןונכת
 לש בחר ןווגמב יזיפה םלועב םילעופ ולא םימושיי .םיינדיתעו

 םינבמב הלכו םיירטמ-וננ םיריעז םינקתהמ לחה ,תולקס
 .לודג הדימ הנקב םייסדנה

 ףותיש םג ומכ רקחמהו הסדנהה ,עדמה םודיק םה ונלש םידעיה
 ידי לע תאז םישוע ונא .הביבסה לע הרימשו הליהקל עויס ,עדיה
 רקחמה ימזימ תא וליבויש הנושארה הרושהמ םיסדנהמ תרשכה
 םיימואלה לגדה יטקייורפו ,לארשי לש יגולונכטה חותיפהו
 .םיאבה םירושעב םייגולונכטהו

 ןתיא יטרואית סיסב תקפסמ ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 קימעמ עדי בולישב היגולויבו הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמב
 היגרנא )ב( ;תוימניד תוכרעמו הרקב ,הקיטובור )א( לש םימוחתב
 םינבמ ,םירמוח לש הקינכמ )ג( ;םוחהו המירזה תרות ,תשדחתמ
 רוציי תויגולונכט )ד( ;תוינכמ-ורטקלא-ורקימ תוכרעמו

 העיצמ םידומילה תינכת .בשחמ ססובמ ןונכתו תומדקתמ
 ,הקינכמ-וטפוא ללוכ ,הקינכמה ימוחת לכב םימדקתמ םיסרוק
 ,םייאופר םינקתהו םירישכמ ,הקיטובורו הרקב ,הקינכמ-ויב
 תוכרעמו ,בכר תסדנה ,הקינכמ-וננ ,םיימי םילכו תימי הסדנה
 תססובמ הליעפ הדימל לע שגד המש דומילה תינכת .תוימונוטוא
 ,םידומילה תינכת לש תונושארה םינשה שולש ךלהמב םיטקיורפ
 רמג טקיורפב ואישל עיגמ םינושה עדיה ימוחת ןיב בולישה רשאכ
 .רקחמה תיזחמו היישעתהמ םיחמומ תלבוהב הנורחאה הנשב

 לעש החטבהבו הסיפתב תנגועמ ונלש הארוהה תייפוסוליפ
 תושימג הדימל תויונמוימ ,קימעמ יסדנה עדי ילעב תויהל ונירגוב
 תיתרבח המורתל תועדומ ילעב ןכו ,)תויביטפדא( תולגתסמו
 היישעתב םיינשדח םיליבומל ךופהל ידכ הביבסה לע העפשהו
 דוסי ןתמ ידי לע ךכל תנווכמ ונלש םידומילה תינכת .הימדקאבו

 תישעמ הדימלו תוסנתה לע שגד םע בולישב ,בחרו קצומ יטרואית
 היישעתה לש דיתעה יליבומכ .תקתרמ תימוחת בר הביבסב
 םע תודדומתהל בטיה םידיוצמ ויהי ונירגוב ,הימדקאהו

 ,תימצע הדימל םיללוכה 21- ה האמה לש תושירדהו םירגתאה
 הרבחה לע היגולונכטה תעפשהל תועדומו ,םייונישל תולגתסה
 .הביבסהו

 תירקיעה תמרותה איה ןוינכטב תונוכמ תסדנהל הטלוקפה
 רקחמה ידקומבו היישעתב תונוכמה יסדנהמ לש ההובגה םתמרל
 תונוכמ תסדנהל הטלוקפה ירגוב תא .לארשי תנידמב חותיפהו
 תוישעתב ,היישעתב רתויב םיריכבה םידיקפתב אוצמל ןתינ
 הטלוקפב .תינוחטיבה היישעתבו ,)קט-ייה( עדיה תוריתע
 תויטנדוטסו םיטנדוטס 1150 -כ םויכ םידמול תונוכמ תסדנהל
 ינש ראותל םיכמסומ ידומיל ,ןושאר ראותל הכמסה ידומילב
 ינש ראותל דחוימה לולסמבו )רוטקוד( ישילש ראותלו )רטסיגמ(
 ימדקא לגס ירבח 42  ללוכ הטלוקפה לגס .הזת אלל )רטסיגמ(

 בכרומה רטוז לגסו היישעתהמ םיחמומ ,םיחפסנ םיצרמ ,ריכב
 הארוהו רקחמ תודבעמ הלוקפב .םיהובג םיראתל םימלתשממ
 .תחוורמו תדיוצמ הירפסו םיבשחמ תווח ,תוללכושמ

 

 הכמסה ידומיל
 תונוכמ תסדנהל לולסמה
 ךמסומ" ראותל הליבומו תיתנש-עברא הניה םידומילה תינכות
 בחרה ןווגמה תא תפקשמ תינכותה ."תונוכמ תסדנהב םיעדמל
 םישדקומ םינושארה םירטסמסה תשמח :תונוכמה תסדנה לש
 םייעדמ דוסי תועוצקמ םיללוכ וללה .הבוח תועוצקמל רקיעב
 םידמול ןכ ומכ .םיבשחמו הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ :ןוגכ
 :םהיניבו םיבר םימוחתב םייסדנה דוסי תועוצקמ םיטנדוטסה
 ,םירמוחה עדמ ,םיימרתה םיעדמה ,םינושה הקינכמה יפנע
 .הרקבו למשח תוכרעמ

 הצובקב םיטנדוטסה םיזכרתמ םינורחאה םירטסמסה תשולשב
 לש בחר ןווגמ ךותמ ,םתריחבל םאתהב םימדקתמ תועוצקמ לש
  .תונוש תוירוגטק יפ לע הטלוקפה ידי לע םיעצומה תועוצקמ

 תונוש תודבעמב םיטנדוטסה םידבוע ,םיינויעה םידומילל ףסונ
 ןכ ומכ .תוכרעמ ןונכתלו בושיחל בשחמב םישמתשמו

 תא בלשלו םשייל שרדנ םהב םיטקייורפ םיעצבמ םיטנדוטסה
 ןונכת םשל םינושה סיסבה תועוצקמב וידומיל ודמלנש םינכתה
 .םייתואיצמ םיאנתב תוישעמ תויעב ןורתפו תוכרעמ
 המוקמבו תלטובמ דומיל תומגמל הקולחה ,ב"פשת תנשמ לחה
 יפ לע םימדקתמ םיסרוק תומישרמ תועוצקמ רוחבל שי

 אצמנש תוחמתהה יביתנ ךירדמב ןייעל ץלמומ .תונוש תוירוגטק
 .ug.net.technion.ac.il/netivim/-me רושיקב הטלוקפה רתאב
 םיסרוק לש תיקלח וא המלש הרדיס הווהמ תוחמתה ביתנ לכ
 ףצר םהיניב םימייקמ רשא תמצמוצמה הריחבה תומישר ךותמ
 .יפיצפס תוחמתה םוחתב הקמעה םיחיטבמו ,םדק תושירד
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 םירזוע ךא תבייחמ אל הצלמה םיווהמ תוחמתהה יביתנ
 תא םייקלו ,תלכשומ הריחב עצבל ,םיסרוקה תומישרב אצמתהל
 ביתנ יכ בל םישל שי .הריחבה יסרוק לש םדקה תושירד
 םדק תועוצקמ לש הריחב בייחמ ,תיטפואה הסדנהב תוחמתהה
  .ליעל רושיקב טרופמכ ,םינושארה םירטסמסהמ רבכ םיבחרומ
 

 :תונוכמ תסדנהל הטלוקפה לש תונייוצמ תוינכת

 התרטמש תונוכמ תסדנהב תונייוצמ תינכת - םיקרב תינכת
 תכרעמ לש םיידיתעה חותיפהו רקחמה יליבומ תא רישכהל
 םידומילה תושירד לכ תא םימייסמ תינכתל םילבקתמה .ןוחטבה
 תונש 4 ךלהמב )ינש ראות( רטסיגמ ראותלו ךמסומ ראותל
 .דומילה
 

 תונוכמ תסדנהב םינייטצמ םיטנדוטסל "םימער" תינכת
 לאיצנטופ ילעב םינייטצמ םיטנדוטס דודיע איה תינכותה תרטמ
 ישילשו ינש ראותל םידומילבו רקחמב תצאומ תובלתשהל הובג
 רטסמסה ףוסמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה .הטלוקפב
 רוחבל ולכוי לולסמל ולבקתיש םיטנדוטסה .ךליאו ישילשה
 רמג טקיורפ עצבל ,דומילה תמגמל ץוחמ םימדקתמ םיסרוק
 םימדקתמ םיראתל םיסרוק בלשלו ,רבגומ ףקיהב ירקחמ
 תא םילשהל ולכוי םיטנדוטסה ,ףסונב .ןושארה ראותה ךלהמב
 לולסמב ךישמהל ןכו ,רצוקמ ןמזב ינשהו ןושארה ראותה ידומיל
 הייחנהב וכזי תינכותב םיטנדוטסה .ישילש ראותל רישי םידומיל
 שמשל תורשפאב ןכו ,םינייטצמל תיפסכ הכימתבו הדומצ תישיא
 .םהידומילל תיעיברה הנשה ךלהמב רבכ הטלוקפב הארוה ירזועכ
 

 : םיאסדנהל םירוטפ
 ליחתמה םיאסדנהל רפס-תיב רגוב יאסדנה םיאסדנהל םירוטפ
 ,יאסדנהה ידומיל םויס דעוממ םינש 6 ךות ןוינכטב וידומיל תא
 :ןמקלדכ ויגשיהו וידומיל ךמס לע יוכיז לבקל לכוי

 
 .וידומיל םויס לע הדיעמה הדועת לביק .א
 הדועתב טנדוטסה ינויצ םהב תועוצקמ ךמס לע לבקתי רוטפ .ב
 .םיטנדוטס ינייניעל ןקידה ןגס רושיאב ,80 לעמ
 

 תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 הארוה
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ןושארה ראותה ידומיל .םיעדמהו היגולונכטה תארוהל הקלחמב
 תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ עבשמ תחאב םה ףסונה
 ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיסיפ תארוה ,הקיטמתמ
 תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,בשחמה יעדמ תארוה
 .למשח-הקינורטקלא

 רפס יתבב הארוה ןוישר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 לכ תולח הלא םידומיל לע .תוחמתהה םוחתב םיידוסי-לע
 קרפב םיטרפ .ףסונ ןושאר ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה
 ."םיעדמהו היגולונכטה תארוהל הקלחמה"

 

 םידומילה תינכות
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157.5 רובצל  טנדוטסה לע
 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ 109.5
 תומישר ךותמ םימדקתמ הריחב תועוצקמ 30.0
  יתנש רמג טקייורפ 6.0

 
 

  'קנ   12.0

 ג"למ 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ
 תינוינכט ללכ 'קנ 4                                             
 ינפוג ךוניח 'קנ 2                                             

 כ"הס 'קנ  157.5
 
 

 םירטסמס יפל ץלמומ ץוביש - הבוחה תועוצקמ
  )ךשמהב דרפנ טוריפ ואר – םיקרב תינכת ללוכ אל(

 1 רטסמס  ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104041 'מ1 א"ודח 4 2 - - 5.0

 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - - 5.0
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - - 3.0
4.0 
3.0 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

2 
4 

 ןותייפ תפש
 ב םימדקתמ תינכט תילגנא

234128 
324033 

 035026 )תושר – 'נוכמ 'נהל יתריצי אובמ( 2 1 - 3 )2.5(
20.0 - - - -   

       
 2 רטסמס

 034048 יסדנה טוטרשל אובמ 2 - 2 - 2.5
 034028 1 םיקצומ תקינכמ 3 2 - - 4.0
 104043 מ2 א"ודח 4 2 - - 5.0

2.5 
)3.5( 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

2 
3 

 וא 1 הקיזיפ
                                                               )*'מ 1 הקיזיפ

114051 
)114071 

 104131 ח/תוליגר 'רפיד 'ושמ 2 1 - - 2.5
 125013 הימיכב הדבעמ - - 3 - 0.5
 314533 'מ םירמוח תסדנהל אובמ 2 2 1 - 3.5

20.5 - - - -   
                                                                                                                  

 3 רטסמס  ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034053 בחרומ 2 םיקצומ תקינכמ 4 2 - - 5.0
 034043 בשחוממ יסדנה טוטרש 2 - 2 - 2.5
 034056 יסדנהו יעדמ בושיחל אובמ 3 2 - - 4.0
 034035 1 הקימנידומרת 3 2 - - 4.0
 104228 ** 'מ ח"דמ 2 2 - - 3.0

18.5 - - - -   
 

 4 רטסמס  ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034030 רוציי יכילהת 2 1 3 - 3.5
 034010 הקימניד 4 2 - - 5.0
 034055 בחרומ 1 המירזה תרות 4 2 - - 5.0
 034032 תויראיניל תוכרעמ 3 2 - - 4.0
3.5 

)5.0( 
- 
- 

- 
- 

1 
2 

3 
4 

 וא 2 הקיזיפ
 )*'ממ 2 הקיזיפ

114052 
)114075 

21.0 - - - -   
  

 5 רטסמס  ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034041 םוח רבעמ 3 2 - - 4.0
 034040  הרקבל אובמ 2 2 - - 3.0
 034022  הקינורטכמל אובמ 2 1 - - 2.5
 034054 'מ 1 ינכמ ןכת 3 2 - - 4.0
 034058 'כמ 'המ הקיטסיטטסו תורבתסה 2 2 - - 3.0
1.0 
3.0 

- 
4 

3 
1 

- 
1 

- 
2 

 ח 1 הקיזיפל 'בעמ
 תודונת לש הקינכמו הקימניד

114032 
034051 

20.5 - - - -   

 
 6 רטסמס  ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 034034 ילמשח ענה 2 1 - - 2.5
4.0 
2.5 

- 
2 

4 
- 

2 
- 

1 
1 

  תונוכמ .נה תמדקתמ הדבעמ
 רוצייל ןכת טקיורפ

034057 
034371 

9.0 - - - -   
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 7 רטסמס
 :המישרה ךותמ דחא ,ןושאר קלח רמג טקייורפ

3.0 
3.0 
3.0 

 
0.5 

  1 יסדנה רמג טקיורפ  
  1 ירקחמ רמג טקיורפ

 ***1 שדח רצומ ןכת טקיורפ 
 סרוק לא דומצב אובל בייח***

   1 יסדנה חותיפ תויגולודותמ
 

034379 
034355 
034353    

 
034382 

 
 8 רטסמס
 :המישרה ךותמ דחא ,ינש קלח רמג טקייורפ

3.0 
3.0 
3.0 

 
0.5 

 

  2 יסדנה רמג טקיורפ    
  2 ירקחמ רמג טקיורפ
  ***2 שדח רצומ ןכת טקיורפ
 סרוק לא דומצב אובל בייח***

   2 יסדנה חותיפ תויגולודותמ
 

034380 
034381 
034354 

 
034383 

 
 יהוז .תבחרומ תנוכתמב 1+2 הקיזיפ םיסרוקה תא דומלל ןתינ *
 םיסרוקל םדק תשירד הווהמ ןכו "םיקרב" תינכתב הבוח תשירד
  דוקינה תפסות .תיטפוא הסדנהב תוחמתהה ביתנב םימדקתמה
 .תיטלוקפ הריחב תודוקנכ רכות
 
 .ג"פשת תנשב תודוקנ 4-ל בחרוי 'מ ח"דמ סרוקה הארנה לככ **
 
 

 תמצמוצמ הריחב - םימדקתמ םיסרוק
 .המישר לכמ דחא סרוק תוחפל – 'ד+'א תומישר
 .המישר לכמ םיסרוק ינש תוחפל – 'ג+'ב תומישר
 .ד,ג,ב תומישר ךותמ 'קנ 14 תוחפל רובצל שי
   )הבוחה תינכתל ץוחמ דומצ/םדק תושירד סרוקל תומייק - %(
 
 

  םייבושיח םיסרוק .א
 :המישרהמ דחא סרוק תוחפל תחקל שי

 3.0                                   תיסדנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא      035022
 3.0                                  1 הסדנהב םייפוס םיטנמלא תוטיש      036015
 3.0                                         המירזה תרותב בשחמה שומיש      035199
 2.5                                     תונוכמ תסדנהב תוירפסמ תוטיש      035013
 3.0                                                                       תותוא דוביע      035039

 
 

 הביל יאשונב םיסרוק .ב     
 :המישרה ןמ םיסרוק ינש תוחפל תחקל שי

 035035 2 המירזה תרות     2.5
3.5 
3.0 
3.5 
2.5 
3.0 
3.0 
3.0 
2.5 
3.0 
3.5 
2.5 
3.5 
3.5 
2.5 
2.5 

 2 הקימנידומרת  
 הסמו  םוח רבעמ
 הרקבה תרות
 הקיטובורל אובמ
 תיטילנא הקימניד
 1 מ"בית תוכרעמ
 2 ינכמ ןכת
 1רוצי תוכרעמל אובמ
 תויטסלאה תרותל אובמ
 תוכרעמ-ורקימ תקינכמ
 םירמוח לשכ
 תויטפוא תוכרעמ ןונכת
 %1 םימושייו תיראניל הקיטפוא
 הקיטסונגאידו הרקבל תויבצע תותשר
 םינבמ לש הזילנא

035091 
036009 
035188 
035001 
036005 
035003 
034016 
035123 
035043 
035041 
035034 
035050 
035052 
036049 
035062 

       
       
 
 

2.5 
3.0 
2.5 
2.0 
2.5 

   )םייביטרגטניא( םייבולישו םיימושיי םיסרוק .ג
 :המישרה ןמ םיסרוק ינש תוחפל תחקל שי

                  תונוכמ תסדנהל יתריצי אובמ       035026
 דבעמ-ורקימ יססובמ םירצומ ןכת       035032
 %םיטובורל תמדקתמ הדבעמ       034401
 %מ"ביתב תמדקתמ הדבעמ        034404
 %'וטואו הרקבל תמדקתמ הדבעמ        034406

2.5 
2.5 
2.0 
2.5 
2.5 
2.5 
4.0 
3.0 

 היגרנאל תמדקתמ הדבעמ    
 %הפירש יעונמל 'קתמ 'עמ
 רוציי ןכתל הדבעמ
 תשדחתמ היגרנאב 'קתמ הדבעמ
 % הקיטפואב הדבעמ
 הזילנא בלושמ ןכת
 ינכמוטפוא ןכת
 יוסינב תוכרעמ לודימ

034410 
034411 
034413 
034420 
034422 
035048 
035051 
036063 

 034047 המירזב תמדקתמ הדבעמ     2.0
 036027 םיימי םינבמ לש הקימניד     3.0

       
 

 םייללכ םייעדמ םיסרוק .ד     
 :המישרהמ דחא סרוק תוחפל תחקל שי

3.0 
4.0 
3.0 
3.5 
2.5 
4.0 
3.5 
3.0 
5.0 
3.5 

 1 היגולויב    
 1 תויטילנא תוטיש
 3 הקיזיפ
 'ח3 הקיזיפ
 א תובכורמ תויצקנופ
 תורמתהו תובכורמ תויצקנופ
 םילג

 %תיטנווק הקינכמ
 %תימרתו תיטסיטטס הקיסיפ
 %תיטנווק .טפואו םירזייל לש .זיפ

134058 
036001 
114054 
114073 
104215 
104221 
114086 
046241 
114036 
116041 

 
 

  תיללכ תיטלוקפ הריחב יסרוק .ה
 תוחפל תיטלוקפ הריחב 'קנ 30 תמלשהל דע םיסרוק תחקל שי

 קודבל ןתינ .הנש לכ םינתינ םניא המישרב םיסרוקה ןמ קלח :הרעה
 םיננכותמ םיסרוק ולא הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזמב
 .ןתניהל
 

 034210 ןוליס יעונמו תונוכמ-וברוט ןכת     3.0
 035141 םוחו חוכ ינקתמ     2.5
 035053 אמייק-תבו תשדחתמ היגרנא     3.0
 035146 תימינפ הפירש יעונמל אובמ     2.5
 034045  תוילכלכ תוטלחה     2.5
 014603 תיסדנה הלכלכ     2.5
2.5 
2.5 

 'קלא םיביכר לש ימרת לוהנו רורק 
 תונוכמ וברוט לש הקימנידומרתו המירז

035023 
035028          

 035033  םינשייח תובלושמ 'רעמל אובמ   3.0
 035045 הקינגואירק     3.0
 036010 תימנידורדיהה הכיסה תרות     3.0
 036032 תיטילנא םימרוז תקינכמ     3.0
3.0 
3.0 

 יניב ןפב רבעמ יכילהת    
 הפירש תסדנהל אובמ

036038 
036035 

 036052 םילוסוריוא רבעמו הקינכמ     2.5
 036079 בכר ילכמ םימהזמ תטילפ תרקב      3.0
 036076 המירז ורקימו וננב הקיטניקורטקלא  3.0
3.0 
3.0 
3.0 

 'ערג םירוכ לש ילוארדיהומרת ןכת   
 המירז לש תיביספו תיביטקא הרקב
 תימינפ הפירש יעונמ תונורקע

036068 
036074 
036082 

3.0 
3.0 
3.0 

 תומדקתמ בכר הענה תוכרעמ    
 בכר תרקב
 תוימיכורטקלא המירז תוכרעמ

036080 
036094 
036096 

 054452 ריוא םוהיז     2.5
 086284 חור תוניברוט     3.0
 035036 הרקב תוכרעמ ןכת     2.5
 036026 םיטובור לש הרקבו הקימניד .מניק    2.5
 036050 תיראיניל אל הרקב     3.0
 035008 תיתיישעת היצמוטוא     2.5
 036041 םדקתמ יסדנה ןכת     3.0
 036007 םינבמב תודונת     3.0
 036012 תויראניל הרקב תוכרעמ     3.0
 036013 םיכילהת לש היצזימיטפוא     3.0
 036081 םיינכמורקימ םינקתה     3.0
 036042 תובבותסמ 'רעמ לש הקימניד     3.0
 036039 םינבמ תרקב     3.0
 036047 םייארקא םיכילהת תרקבו ךורעש    3.0
 036048 יראיניל אל טטר     3.0
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3.0 
3.0 

 תידירביה הקימניד    
 תיגולויב העונת תרקב

036087 
036092 

 035024 תישומיש היגולובירט     2.5
 035124 דובע יכילהת תזילנא     2.5
 036003 ףצרה תקינכמל אובמ     3.0
 036004 רבשה תקינכמ     3.0
 036006 םיצמאמ ילג     3.0
 036031 תינויע היגולובירט     3.0
 036062 עגמ תקינכמ     3.0
3.0 
3.0 

 םיבכורמ םירמוח לש הקינכמ    
 םירמוח-אטמו םיבכורמ לש הקימניד

036093 
036097 

 085531 ללחו ריוא ינבמ תוביצי     3.0
 086576 תויטסלאה תרות     3.0
 086901 םינובנ םינבמ תוכרעמ     3.0
 036088 םיקצומ לש תיבושיח הקינכמוננ     3.0
 036065 הקינכמ וטנגמו ורטקלא     3.0
 036071 תולוקלומו םיאת לש הקינכמויב    3.0
 314309 םירמוח דוביעו רוצי יכלהת     2.5
 314310 םירמוח תריחב     2.5
 314311 םיימרק םירמוח     2.5
 314312 םייטסלפ םירמוח     2.5
 036058 1 םיקצומ תקינכמורקימ     3.0
 315038 םיינכמורטקלאורקימ םירמוח     2.5
 035018 תוינכמ 'עמ לש תונימאל אובמ    2.5
 036020 1 תיבושיח הירטמואיג    2.5
 034205 1  תויטמואנפו תוילוארדה 'רעמ ןכת    3.0
 034206 2  תויטמואנפו תוילוארדה 'רעמ ןכת    3.0
 035010 םימזינכמ לש הקיטמניק    2.5
2.5 
2.5 

 1 בכר תוכרעמ   
 2 בכר תוכרעמ

035016 
035017 

 035046 םיטקיורפ לוהינ    2.5
 036045 2 ם"ביתב םילדומו תיבושיח הירטמואיג    3.0
 334274  תיפוקסורקמו תיפוקסורקימ הימוטנא  2.0
 134127  היגולויבב םיאשונ     2.0
 036072 תוינכמויב תוכרעמ לש הקיטמניק     3.0
 036090 םיגולויב םיאת י"ע תינכמ השיח     3.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ    2.5
 336537 היגולויסיפוריונו הקיזיפויב     3.0
 036086  םיינורקימ םינקתהב העסהו המירז     3.0
 336517 אתה לש הסדנה-ויב        2.5
 336021 'ארו הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ       2.5
 336521 'וידרקה 'רעמה לש םייסדנה תונורקע    3.5
 276011 םיסדנהמל ףוגה 'רעמ לש  היגולויסיפ    3.0
 336305 תויגולויב תוכרעמב המירז    2.0
2.5 
2.5 
2.5 

 האופרב הימדה תונורקע 
 םייגולויב םיפילחתו תומקר תסדנה
 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש

336502 
336529  
336520             

3.0 
3.0 

 םיקיקלח – םרוז תוכרעמ 
 םיינורקימ םינקתהו רבעמ תועפותו המירז

036061 
036086 

 036044 םינשייח י"ע טווינו םיטובור תעונת ןונכת    3.0
 036095  םירמוח לש הקינכמ ומרת     3.0
 036091 הקינכמוטפוא ורקימ     3.0
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ     3.0
 046851 מ"למ לש םירזייל     3.0
 324864 1 תומזי     1.0
 236327 בשחמב תותואו תונומת דוביע     3.0
 036055 2 תימושייו תיראניל הקיטפוא     2.5
2.5 
5.0 

  הקיטפואוננ    
  1 תיטנווק הקיזיפ

036070  
115203 

 035044 תוינא לש הקיטטסורדיה     3.0
 035061 תוינא לש הקימנידורדיה     3.0
 035063 1 תימי תולכירדא     2.5
 035049 טייש ילכ תוכרעמ     3.0
 016210 םימ ילג     2.5
           036027 םיימי םינבמ לש הקימניד              3.0
 014616 תוגיהנמו לוהינ ,םיטקיורפ עוציב     2.5
 036057 עדי רעפ תוטיש     3.0
 036083 תוכלשה םירגתא תוטלחה     2.0
 094564 יסנניפ לוהינל אובמ     2.5
 094821 תילוהינו תיסנניפ תואנובשח     3.5

 096131 םיטקיורפב עדי-רעפ ינוכיס     2.0
 056166 םידיאולוקו חטש תועפות     2.0
 315017 םייופיצו רומיג יכילהת     2.5
 036016 2 םייפוס םיטנמלא תוטיש     3.0
 314316 םירמוח לש רוביח יכילהת     2.5
 315028 'קלא-ורקימ תוכרעמל םירמוח     2.0
 315030 םינורטקלא םירמוח תונוכת     2.5
5.0 
2.0 
0.5 
0.5 

 

 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ    
 הלומרופ ץורמ בכר - לגד טקיורפ
 ***1 יסדנה חותיפ תויגולודותמ
 ***2 יסדנה חותיפ תויגולודותמ

044252 
034052 
034382 
034383 

 
 דומצב  "1+2 יסדנה חותיפ תויגולודותמ" יסרוק תא תחקל ןתינ ***
 הצרמ רושיאו םואיתב ,1+2 ירקחמ / יסדנה רמג טקייורפ יסרוקל
  .רמגה טקייורפ החנמו סרוקה
 דומצב  "1+2 יסדנה חותיפ תויגולודותמ" יסרוק תא תחקל הבוח
 .1+2 שדח רצומ ןכת טקייורפ יסרוקל

 
 םינייטצמ םיאדותעל "םיקרב" תרבגומ ןכת תינכת
 חותיפ יסדנהמ ןוחטיבה תכרעמל רישכהל איה תינכתה תרטמ
 לש בחרה ןווגמב יגולונכט-יעדמ עדי תשיכר ךות ,ההובג המרב
 םייעדמה דוסיה תועוצקמ תרשעה ןכו תונוכמ תסדנה ימוחת
 .ןכת תועוצקמו

 תינכות תרגסמב .םינייטצמ םיאדותע םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה
 ראותו ןושאר ראותל םידומילה תא ץאומ לולסמב םייסל ןתינ וז

 ..M.Sc) םיעדמב רטסיגמ( רקחמ תדובע ללוכה ינש
 

:םירטסמס יפל ץלמומ ץוביש - םיקרב תינכתב הבוחה תועוצקמ  
 

 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 035026  'נוכמ 'דנהל יתריצי אובמ 2 1 - 3 2.5
 104018 מ1 א"ודח 4 2 - - 5.0
 234128 ןותייפ תפש 2 2 - - 4.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - - 5.0
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - - 3.0
 324033 ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

22.5 - - - -   
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034048 יסדנה טוטרשל אובמ 2 - 2 - 2.5
 034028 1 םיקצומ תקינכמ 3 2 - - 4.0
 104022 מ2 א"ודח 4 2 - - 5.0
 104131 ח/תוליגר 'רפיד 'ושמ 2 1 - - 2.5
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 125013 הימיכב הדבעמ - - 3 - 0.5
 314533 'מ םירמוח תסדנהל אובמ 2 2 1 - 3.5

21.5 - - - -   
 

 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034029 2 םיקצומ תקינכמ 3 2 - - 4.0
 034043 בשחוממ יסדנה טוטרש 2 - 2 - 2.5
 034056 יסדנהו יעדמ בושיחל אובמ 3 2 - - 4.0
 034035 1 הקימנידומרת 3 2 - - 4.0
 104228 ** 'מ ח"דמ 2 2 - - 3.0
 114075 'ממ 2 הקיזיפ     5.0

24.5 - - - -   
 

 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034030 רוציי יכילהת 2 1 3 - 3.5
 034010 הקימניד 4 2 - - 5.0
 034013 בחרומ 1 המירזה תרות 4 2 - - 5.0
 114032 ח1 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.0
 034032 'מ תויראניל תוכרעמ 3 2 - - 4.0
 114073 'ח 3 הקיזיפ        3 1 - - 3.5

22.0       
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 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034041 םוח רבעמ 3 2 - - 4.0
 034054  בחרומ 1 ינכמ ןכת 3 2 -  4.0
 034040  הרקבל אובמ 2 2 - - 3.0
 034022 הקינורטכמל אובמ 2 1 - - 2.5
 034058 'כמ 'המ הקיטסיטטסו תורבתסה 2 2 - - 3.0
 034051 תודונת לש הקינכמו הקימניד 2 1 1 4  3.0
 034355 1 ירקחמ רמג טקיורפ       3.0

22.5       
 

 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034016 2 ינכמ ןכת 2 2 - - 3.0
 036041 םדקתמ יסדנה ןכת 2 2 - - 3.0
 034371 רוצייל ןכת טקייורפ 1 - - 2 2.5
 034045  תוילכלכ תוטלחה 2 1 - - 2.5
 034034 ילמשח ענה 2 1 - - 2.5
 034381 2 ירקחמ רמג טקיורפ - - - 3 3.0
 034057  תונוכמ .נה תמדקתמ הדבעמ 1 2 4 - 4.0

20.5       
 

 :םיקרב תינכת לש הריחב תועוצקמ     
  
 הלעמל 'א המישרמ דחא יבושיח סרוק רוחבל שי .1
 .תודוקנ 145.5 דע םילשהלו הטמ המישרהמ תועוצקמ רוחבל שי .2
 .)ינפוג ךוניח ללוכ( תיללכ תינוינכט הריחב 'קנ 12 תחקל שי .3
 

 035035 2 המירז     2.5
 035003 1 ם"בית  תוכרעמ     3.0
 035018 תוינכמ 'עמ לש תונימאל אובמ     2.5
 035043 תויטסלאה תרותל אובמ     3.0
 035033 םינשייח תובלושמ 'רעמל אובמ     3.0
 035034 םירמוח לשכ     2.5
 035044 תוינא לש הקיטטסורדיה     3.0
 035061 תוינא לש הקימנידורדיה     3.0
 035124 דובע יכילהת תזילנא     2.5
 035146 תימינפ הפירש יעונמ     2.5
 035188 הרקבה תרות     3.5
 035048 הזילנא בלושמ ןכת    2.5
2.0 
3.5 
2.5 

 רוצייו ןכתל הדבעמ    
 תוכרעמ ורקימ הקינכמ
  הקיטובורל אובמ

034413 
035041 
035001 

 036009 הסמו םוח רבעמ     3.0
 036008 הסיחד המירז     2.5
 035050 תויטפוא תוכרעמ     3.5
4.0 
3.0 
2.5 
2.5 

    ינכמוטפוא ןכת    
  טיש ילכ תענה תכרעמ תונורקע
   1 תימי תולכירדא
                                                  םיימי םינבמ לש הזילא

035051 
035049 
035063 
035062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 לש תינחה דוחכ םינש 100 -כ ינפל ותמקה זאמ שמשמ ןוינכטה
 לש עינמה חכה תא םיווהמה םינעדמו םיסדנהמ תרשכה
 תיליעה היגולונכטה רוטקסב דחוימב ,תילארשיה היישעתה
 תודסומב ןכו ,תוינוחטיב תוישעתו תויחרזא תורבח ללוכה ,הלש
 ותוירחאל הרכהה ןוינכטב תשרשומ הז עקר לע .םיימדקאה
 םע בלושמב ,היגולונכטהו עדמה תיזחב עדי תלחנהבו תריציב
 לארשי לש הדמעמ תא קזחלו רמשל תנמ לע ,יכוניחה ודיקפת
 תיישעת לש תוחלצהה תא ביחרהל ,״פא-טראטסה תמוא״כ
 היישעתב םג תושדח תויגולונכט עימטהלו ,תיליעה היגולונכטה
 .םירעפ תריגסו ילכלכ םודיקל המגמ ךותמ ,תיתרוסמה

 תצובקל ןוינכטה קינעהש סכנה תא תתצמתמה הלימ שי םא
 תוגיהנמ יפיצפס ןפואבו ,תוגיהנמ -איה ,םירגוב לש וז תיליע
 :יוטיב ידיל האבה ,תימזי

 ךרד יצרופו םייתריצי הארוהו רקחמב - הימדקאב -
 ימוחת לכב םייעדמו םייגולונכט םיפאטראטס תמקהב -

 תעדה

 .ןוגראב םיינשדח םיטקיורפ ליבוהלו עינתהל תלוכיב -

 תמזויב , 1989 תנשב רבכ חתפנ ןוינכטב ןושארה תומזיה סרוק
 לבונ סרפ ןתח םימיל,ןמטכש ןד רקחמ-'פורפו לט-ימ המלש 'פורפ
 םלועל םיינויח םילכ םיטנדוטס לש תורודל קפיס זאמו ,הימיכב
 . הקוסעתה

 םידבר השולשמ בכרות תימזי תוגיהנמב תינשמה תוחמתהה
 :םיימדקא

 םידומילל הקלחמה תרגסמב תימזי תוגיהנמב סרוק .1
 תונשדחו תומזיל זכרמה םע הלועפ ףותישב םייטסינמוה
 ) תודוקנ 2( הבוח - ןוינכטב

 לש עדיהו תעדה םוחתב תומזיה אשונב יטלוקפ סרוק .2
 סרוק תועיצמ ןניאש תוטלוקפב ןיפוליחל וא - הטלוקפה
 .)תודוקנ 2(   הבוח - תומזיה תודוסי סרוק ,םיאתמ תומזי

 םידומילל הקלחמב )םיסרוק 10 -כ( הריחב יסרוק לוכשא .3
 תומזיל זכרמה םע הלועפ ףותישבו  תויונמאו םייטסינמוה
 .ןוינכטב תונשדחו

 םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תוחמתהה
 םיסרוק ודמלי תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושאר ראותל
 .׳תימזי תוגיהנמ׳ לש םושייו תוסנתה ,הירואיתב םיאשונ לולכמב
 הסנתיו הקימעמ הנבהל עיגי טנדוטסה תוחמתהה םותב
 :םיאבה םימוחתב

 .תיעדמ/תיגולונכטה הביבסב תימזי תוגיהנמ •
 ,יתרבח ,ישגר ,יתריצי) יביטרגטניא לולכמכ תוגיהנמ •

 )יביטינגוק ,ימושיי
 תומזיו תונשדח יכילהת לש הלבוה - תיבוציע הבישח •

 שמתשמ תונווכמ
 תימזיה הביבסב םיכרעו הקיתא •
 ךרד תצרופ תוגיהנמ יביכרמ •
 )פאטראטס( תימזי תוסנתה •
 ןוגראב תימזי תוגיהנמ •
 תיקסע תומזי •
 םיימזי םיטקיורפ לוהינ •

 הלבק יאנת1

 ןוינכטב ןושאר ראותל טנדוטס תודמעומ שיגהל לכוי תינכתל
 :םיאבה םיאנתה תא אלממה
  .תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םייס
 .תודוקנ 75 לעמ רבטצמ םינויצ עצוממ
 .הטלוקפב הכמסה ידומיל תוריכזמב טנדוטסה תשקב שיגהל שי
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 תוחמתהה תדועתל תואכז
 .תודוקנ 10 תוחפל דומלל שי תוחמתהה תרגסמב
 רבעמ – ראשהו ראותה תרגסמב הבשחת ןכותמ תודוקנ 5
  .ראותה תושירדל
 תושירדה תא אלמל שי תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ-לע
 :תואבה
  . טנדוטסה םושר וילא ישארה ראותה תושירד .1
 :הבוח יסרוק דומיל .2

 ) 324528(  ׳קנ 2 – תימזי תוגיהנמ •
 תומזי סרוק ןיפוליחל וא )324527(  ׳קנ 2 – תומזיה תודוסי •

 םוחתב טנדוטסה דמול הב הטלוקפב תיעדמ/תיגולונכט
  ׳קנ 2 – שרדנה עדיה

 .תימזי תוגיהנמב 1םיסרוק לס ךותמ הריחב יסרוק 3 תוחפל .3
 : ג"למ יסרוקכ ורכוי הלא םיסרוק

 :הריחב יסרוק

   2.0 – יגולונכט טקיורפ לוהינ 324533 •
 2.0-רשואו תויתריצי ,תונשדח 324518 •
 2.0-תיקסע תומזי 324520 •
 2.0-תיקסעה תיגולוקאה תכרעמה סויג 324541 •
 2.0-תומגמו תוחתפתה -םינוגראב תומזי 324521 •
 2.0-תיקסע תומיב םייטפשמ םיטביה 324540 •
 2.0 -םימזיל קוויש 324526 •
 2.0-תימלוע ליבוהל דציכ-לארשיב קטייה 324536 •
 2.0-תיבוציע הבישחו תומזיל אובמ 324247 •
 2.0-תונשדחה תמליד 324534 •
 קטייהה תרבח ךות לא עסמ-קטייהל עסמ 324542 •

 2.0-תוילבולגה

 הרקבו בקעמ

 תוירחאב היהת תושירדה תמלשה ירחא הרקבהו בקעמה
 .טנדוטסה דמול הב הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזמ

 הדועתה תלבק

 תא החלצהב ומילשה יכ רושיא ןתניי תוחמתהה תא םימייסמל
 .תינשמה תוחמתהה

 תטלוקפב ראותל תושירדה לכ תמלשה רחאל קר קנעוי רושיאה
 .םאה

  .םיסרוקה לש תוכיאלו שוקיבל םאתהב תעל תעמ הנתשי םיסרוקה ןווגמ1

  



102

הנדסת מכונות 03 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023
 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכות / 03 תונוכמ תסדנה

 

 7 

 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 תומלתשה תוינכת רפסמ העיצמ תונוכמ תסדנהל הטלוקפה
 תוינכת  .רוטקוד ראותל תומלתשה תינכת ןכו רטסיגמ ראותל
 ירגובלו הסדנהב )BSc( ןושאר ראות ילעבל תוחותפ הלא
 )בשחמה יעדמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ ןוגכ( תויעדמ תוטלוקפ
 .ךשמהב טרופמכ ,רכומ ימדקא דסוממ
 םיאשונ לש בחר םוחת םיסכמ הטלוקפב הארוההו רקחמה
 :תונוכמ תסדנהב

 
 םיימרת םיעדמו היגרנא
 תויגולונכט ,םימ תלפתה ,תיראלוס היגרנא ,הקימנידומרת
 יעונמ ,הקינגוירק ,םוח תובאשמ ,ריווא גוזימו רוריק ,היגרנא
 .המירז תוללוס ,םירמוח לש תוימרת תונוכת ,תימינפ הפירש
 
 רבעמ תועפותו המירז

 תויגולונכטו ןוניס ,תויזאפ-בר תומירז ,הביבסה תסדנה
 ,הסמו םוח רבעמ ,תיבושיח םימרוז תקימניד ,םילוסוריוא
-ורטקלא ,המירז וננ/ורקימ ,המירז תרקב ,תימנידורדיה תוביצי

 .הנבמ-םרוז תיצקארטניא ,םימרוזב םילג ,הקימנידורדיה
 

  םירמוח תקינכמ
 ,תוימניד תוסמעה ,לשכ ינונגנמ ,רבש תקינכמ ,םיבכורמ םירמוח
-ורקימ  ,תויטסלאומרת ,ףצרה תקינכמ ,תויטסלפ ,תופייעתה
 ,תימניד הסירק ,םייפוס םיטנמלא תוטיש ,רמוחה לש הנבימ
 ,םיימי םינבמ תזילנא ,סרה אלל תוקידב ,עגמ תקינכמ
 -וננ/ורקימ ,םיצמאמ ילג ,הקינכמוטנגמ ,הקינכמורטקלא
 .םימכח םירמוח ,תוינכמורטקלא תוכרעמ
 

    הרקב
 יכילהת ,םיכילהת תרקב ,תיראניל-אל הרקב ,תיראניל הרקב
 ,םישימג םינבמ תרקב ,םיליט תייחנה ,תיטסבור הרקב ,המיגד
 ןוחבאו םיילאקיזיפ תותוא דובע ,תמ ןמז םע תוכרעמ תרקב
 .תולקת לש יטמוטוא
 

 תוימניד תוכרעמ
 ,םיבבוס םיפוג לש הקימניד ,יראניל-אל טטר ,תיטילנא הקימניד
 ,תוימניד תוכרעמ יוהיזו הדידמ ,םינבמב תודונת ,םיצמאמ ילג

 םילג ,תויטואכו תויראיניל-אל תוימניד תוכרעמ .היגרנא תריצק
  .םייראיניל-אל
 

  רוצייו ןכת
 םינובנ םינשייח ,רוציי יכילהת תזילנא ,יסדנהו ינכמ ןכת
 תוטלחה תלבק ,ןכתב הבולישו תונימא תכרעה ,םירוטאוטקאו
 בא לש ריהמ רוציי ,םישדח םירצומ חותיפ ,תואדוו-יא יאנתב
 .םתרקבו םינוכיס תכרעה ,סופיט
 

  ם"בית
 לש רוזחיש תוטיש ,ירטמואיג  לודימ ,תיבושיח  הירטמואיג
 ,רצומה לש םייח רוזחמ תסדנה ,רוחאל סודנה ,םיפוג

  .רוציי תוכרעמ לש היצרוגיפנוק
 

 הקיטובור
 םיידי ,םיטובור טוונ ,םייאופר םיטובור ,םדא תויומד תוכרעמ
 ,םיידוחי םייטובור םינבמ ,תועבצא תובורמ תויתוכאלמ
  .םיחוש םיטובור
 

 הקינכמויב
 תקינכמ ,תויגולויב תומקר ,דלשה תומקר לש הקימנידו הקינכמ
 ,תימרת תוחונ ,םיאת תקינכמ ,תומקרב םוח רבעמ ,םירירש
 יקשממ ,האופרב םיטובור ימושיי ,הקיטובור-ויב ,םדאה תואירב
 לש ירטמואיג דוביעו הימדה ,םדאה ףוג יקרפמ ,הנוכמ-חומ
 .םייאופר םילדומ
 

  תיטפוא הסדנה
 לועפת ,תונוש לג תולקסב םייטפוא םיטנמלא וננ/ורקימ
 ,תיבוביס הקיטפוא ,תירוטקו הקיטפוא ,רזייל ידוהמ ,היצזירלופ
 ,רדת תרמהל תוטיש ,סקינוטייסקא ,םינוטירלופ/חטש ינונופ
 .תיראיניל-אל הקיטפוא ,הקינכמוטפוא
 

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 :םיאבה םיראתל םיליבומ רטסיגמ ילולסמ רפסמ

 

 "תונוכמ תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 םע תונוכמ תסדנהב ןושאר ראות לעב לבקתהל לוכי הז ראותל
 םילשהל שרדיי רשא הסדנהב רחא ראות לעב וא םיתואנ םינויצ
 ,תונוכמ תסדנהב ןושארה ראותה ידומילמ תועוצקמ לש ןווגמ
  .םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה הלבקה תדעו ידי לע עבקייש יפכ
 תיעדמו תיסדנה הדובעל םלתשמה תא הניכמ תומלתשהה
 .חותיפלו רקחמל תנווכמה

 
 "םיעדמל רטסיגמ"
 תונוכמ תסדנהב אלש ןושאר ראות רגוב לבקתהל לוכי הז ראותל
 תיעדמ הטלוקפ וא תרחא תיסדנה הטלוקפמ(  םיתואנ םינויצ םע
 לבקתיש טנדוטס   .)בשחמה יעדמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ ומכ
 ידומילמ םיפסונ תועוצקמ דומלל שרדיי ,ןכתו הז לולסמל
 םהל שיש וא םדק תועוצקמכ םישרדנה תונוכמ תסדנהב הכמסה
 תא הניכמ תומלתשהה .רחב וב ירקחמה םוחתל הרישי העיגנ

 .חותיפלו רקחמל  תנווכמה תיעדמו תיסדנה הדובעל םלתשמה

 
 )ME( "תונוכמ תסדנהב הסדנהל רטסיגמ"
 תשגה ללוכ וניאו דבלב דומיל תודוקנ תריבצ לע ססובמ הז ראות
 ראות ילעב םיינוציח םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה  .)הזת( רוביח
  .תיסדנה הדובעב ןויסינ ילעב תונוכמ תסדנהב ןושאר
 הסדנהב תמדקתמ הדובעל טנדוטסה תא הניכמ תומלתשהה
  .חותיפב וא תימושיי

 

 )ME( "הסדנהל רטסיגמ"
 רטסיגמ" ראותל הליבומה וזל ההז הז ראותל םידומילה תינכת
 ול שיש ימ לבקתהל לוכי הז ראותל  ."תונוכמ תסדנהב הסדנהל
 םאתהב ,תונוכמ תסדנהב אל יכ םא ,הסדנהב ןושאר ראות
 .םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה הלבקה תדעו תטלחהל

 םיראתל הזת אלל תוינכתב בלתשהל םישקבמה םידמעומ
 "הסדנהל רטסיגמ"-ו "תונוכמ תסדנהב הסדנהל רטסיגמ"
 .תודמעומה תשקב יבג לע תאז ןייצל םישקבתמ

 
 הלבקה  יאנת
 רפסה תיב יללכל הפופכ רטסיגמה תוינכת לכל םיטנדוטס תלבק
 םיללכ .תונוכמ תסדנהל הטלוקפה יללכלו םימדקתמ םיראתל
 שרדנ הזת םע רטסיגמ ראותל  .םעפ ידמ םייוניש  םירבוע ולא
  .םייבויח הצלמה יבתכמ ןכו ,82 תוחפל ןושאר ראות ינויצ עצוממ
 .תוחפל 80 לש ןושאר ראות עצוממ שרדנ ME תינכתל

 עצוממ יפ-לע הניה תוללכממו תואטיסרבינואמ םידמעומ תלבק
 .ישיא ןויארו גרדמ ,םינויצ

 הליחת םילשהל ושרדיי יתנש תלת לולסממ ןושאר ראות ירגוב
 יללכ יפ לע )תודוקנ 20 – מ תוחפ אל( הכמסהה ידומילמ תועוצקמ
 תועוצקמ לש תקיודמה הרדגהה  .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב
 םיראתל תיטלוקפה הלבקה תדעו ידי לע עבקית המלשה
 .ישיאה ןויארה רחאל ,םימדקתמ
 

 דומילה תושירד
 החנמ ול הנומי -  הזת תביתכ תללוכה תינכתל לבקתהש טנדוטס
 תמישרמ עובק החנמ אוצמל טנדוטסל עייסל אוה ודיקפת  .יערא
 רקחמה אשונ תא רידגי עובקה החנמה .הטלוקפב לגסה ירבח
 רתויב בושח דיקפת החנמלו רחאמ  .דומילה תועוצקמ תא עבקיו
 תריחב יכ ץלמומ - םלתשמה לש םידומילה תינכת תעיבקב
 .ירשפאה םדקהב השעית עובקה החנמה
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 :תללוכ םידומילה תינכת

 הזת םע רטסיגמ תינכותב טנדוטס

 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 42 תריבצ
 עוצקמ םיללוכה םימדקתמ םיראתמ תוחפל תודוקנ 20 דומיל -

 תועוצקמ תמישר ךותמ הביל תועוצקמ ינש ,ןכו ,יטמתמ הבוח
 .םינושה םימוחתב הבוחה

 רפסה תיב תשירד יפ לע תילגנאב הניחבב הדימע ןיגב תודוקנ 2 -
 .הלבקה בתכמב תועיפומה םימדקתמ םיראתל

 רבח תייחנהב תודוקנ 20 לש ףקיהב הזת תביתכו רקחמ עוציב -
 .הטלוקפהמ לגס

 ."רקחמה לש הקיתא" ןווקמה עוצקמב הניחב -

 רתאב םסרפתי הל דעומה רשא תינוירנימס האצרה ןתמ -
 .ןוינכטה

 .בחר ףקיהב יסדנה טקיורפ וא רקחמ לע רוביח תשגה  -

 .םינחוב תדעו ינפב רוביחה לע הנגה  -

 

 ME – הזית אלל רטסיגמ תינכותב טנדוטס

 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 42 תריבצ
 עוצקמ םיללוכה םימדקתמ םיראתמ תוחפל תודוקנ 35 דומיל -
 השולשו הביל תועוצקמ ינש ,יבושיח הבוח עוצקמ ,יטמתמ הבוח
 םימוחתב הבוחה תועוצקמ תמישר ךותמ הריחב תועוצקמ
 .םינושה
 רפסה תיב תשירד יפ לע תילגנאב הניחבב הדימע ןיגב תודוקנ 2 -
 .הלבקה בתכמב תועיפומה םימדקתמ םיראתל

 תודוקנ 5 לש ףקיהב תינוירנימס הדובע וא טקיורפ עוציב -
 .ןוינכטהמ לגס רבח תייחנהב

 
 ינוויכב הריחבה תועוצקמו )הביל( הבוחה תועוצקמ תמישר
 גולטקב תמסרפתמו הנש ידמ תנכדעתמ םיישארה רקחמה
  :תונוכמ תסדנהל הטלוקפה רתאב אצמנש יטלוקפה
 http://meeng.technion.ac.il . 
 

 ראותה תלבק
 הדימעו תושירדה לכ יולימב תינתומ רטסיגמ ראותה תלבק
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקתב
 דומלל ביוחי םינש 6 לע הלוע וידומיל ךשמ רשא טנדוטס ,אמגודל
 25.03 ףיעס האר( וידומיל לש ףסונ רטסמס לכב ףסונ דחא עוצקמ
 לש אלמ טוריפ ובו םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקתב
 .)השירדה
 
 
 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 (PhD) "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תארקל תומלתשהה
 םהיגשיהש רכומ ימדקא דסוממ ינש ראות ילעבל תדעוימ
 לש ופוגל וקדביו םינייוצמ ויה רקחמבו םידומילב םימדוקה
 .ןיינע

 
 רוטקוד ראותל רישי לולסמ
 תא וליחתהש ,דחוימב םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס
 םינייטצמהו )MSc( םיעדמל רטסיגמ ראות תארקל םהידומיל
 ,רוטקוד ראותל רישי לולסמל רובעל ולכוי ,רקחמבו םידומילב
  .םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה הדעווה תצלמהל םאתהב
  .רטסיגמ ראותל תושירדה לכ תמלשה שרדית אל הז הרקמב

 
 הלבקה יאנת
 ראותב 90% לעמ( םיתואנ םימדוק םיימדקא םיגשיהל ףסונב
 רקחמ עוצבל תחכומ תלוכי לעב תויהל דמעומה לע ,)ןושארה
 דמעומה יגשיה תא ןחבית תיטלוקפה הלבקה תדעו .יאמצע
 הניחבה תואצות רואל  .הלבק תניחבב דומעל וילע םא טילחתו

 .םיאנת וליאבו לבקתי דמעומה םא הדעווה עבקית
 

 דומילה תושירד
 :תללוכ םידומילה תינכת
 ויה םא( הלבקה תדעו הליטהש םידחוימה םיאנתב הדימע -
 .)הלאכ
 תודוקנ 8 תריבצ - ינש ראות םייסש םלתשמ רובע - ליגר לולסמ -

 .רקחמ רובע תודוקנ 20 ו םימדקתמ םיראתמ םיסרוק לש
 47 דומיל - )ןושאר ראותמ רישי( דחוימה לולסמב רוטקוד  -
 25 ,רקחמ 20 ,"תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ 2 ללוכ( תודוקנ
  )םיסרוק ז"קנ
 תודוקנ 50 דומיל - )ינש ראותמ רבעמ( רישי לולסמב רוטקוד  -
 20 ו םיסרוק תודוקנ 28 ,"תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ 2 ללוכ(

  )רקחמ
 ינפב הילע הנגהו תודמעומה תניחב תארקל רקחמ תעצה תשגה -
 .םינחוב תדעו
 רתאב  םסרפתי הל דעומה רשא תינוירנימס האצרה ןתמ -

 .ןוינכטה
 .םינחוב תדעו ינפב וילע הנגהו רקחמה לע רוביח תשגה -
 רפסה תיב תונקת יפ-לע הקיתא סרוקבו תופשב השירדב הדימע -
 .םימדקתמ םיראתל
 
  

 הלבק  יאנת  - ל"וחמ םיטנדוטס
      

 רטסיגמ
 גורידב   תאצמנה הטיסרבינואמ תונוכמ תסדנהב B.Sc רגוב -
 הובג ימלוע
 דמעומה לש ) גרדמו םינויצ( םיהובג םיימדקא םיגשיה -
 לע .טנדוטסה יגשה תא וכירעיש לגס ירבחמ תוצלמה שולש -

 םיראתל ס"היבל תורישי תוצלמהה תא חולשל םיצילממה
 IntGrad@technion.ac.il :לא ,םימדקתמ
 תיטילנא הביתכ ,)תוחפל ,85 ןוזוחא( יתומכ  :GRE תואצות -
 0343 :הניחבל ןוינכטה דוק .)תוחפל ,3.5(
 םימדקתמ םיראת תדעו לש הדעו-תת :ישיא ןויאר -
 ,ישיא שגפמב וא  SKYPE ךרד דמעומה תא ןייארת הטלוקפב
 .תילגנאב תולוכיו ימדקאה עקרה תא ןחבתו
 תורישי ל"וחמ דמעומ לש תודמעומה יכמסמ תא שיגהל שי -
 ס"היב רתאב תויחנהה פ"ע םימדקתמ םיראתל ס"היבל
 IntGrad@technion.ac.il  :לא ,םימדקתמ םיראתל
 ותמכסה תא ריבעי החנמה .החנמ אוצמל דמעומה לע -
 םיראתל רפסה תיבב הלבקו םושיר רודמל תורישי

 .םימדקתמ
 תונוכמ תסדנהל הטלוקפה לש םימדקתמ םיראת תדעו -

 המלשה תועוצקמ לעו טנדוטסה תלבק יא/ותלבק לע ץילמת
   .ךרוצה תדימב
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 .הגלמ לש תלבק יא/תלבק לע ץילמת הדעוה -
 וא םיעדמב יתנש עברא ןושאר ראות םייס  אל דמעומה םא -
 עבקתש תופסונ תודוקנ 20 תוחפל םילשהל וילע היהי הסדנהב
 .הדעווה
 

 רוטקוד
 גורידב תאצמנה הטיסרבינואמ תונוכמ תסדנהב M.Sc רגוב -
 . הובג ימלוע
 דמעומה לש ) גרדמו םינויצ( םיהובג םיימדקא םיגשיה -
 יגשה תא וכירעיש לגס ירבחמ ,תוחפל תוצלמה שולש -

 ןחוב תוחפלו החנמה תא לולכל תוכירצ תוצלמהה .טנדוטסה
 םיצילממה לע .םהלש ליימיא תובותכ םע רטסיגמה לש דחא
 ,םימדקתמ םיראתל ס"היבל תורישי תוצלמהה תא חולשל
 IntGrad@technion.ac.il  :ל"אודל
 תיטילנא הביתכ ,)תוחפל ,85 ןוזוחא( יתומכ  :GRE תואצות -
 .0343 הניחבל ןוינכטה דוק .)תוחפל ,3.5(
 םימדקתמ םיראת תדעו לש הדעו-תת :ישיא ןויאר -
 ישיא שגפמב וא SKYPE ךרד דמעומה תא ןייארת הטלוקפב
 .תילגנאב תולוכיו ימדקאה עקרה תא ןחבתו
 .וב ןודת הדעוהש ינפל רטסיגמ ראות םייסל דמעומה לע - 
 pdf טמרופב )תילגנאב( הזיתה תא חולשל דמעומה לע -
 :ל"אודל ,םימדקתמ םיראתל ס"היבל

IntGrad@technion.ac.il 
 
 ס"היבל ל"וחמ דמעומ לש תודמעומה יכמסמ תא שיגהל שי  -
 םיראתל ס"היב רתאב תויחנהה פ"ע םימדקתמ םיראתל
   .םימדקתמ
 .החנמ אוצמל דמעומה לע -
 תונוכמ תסדנהל הטלוקפה לש םימדקתמ םיראת תדעו -

 המלשה תועוצקמ לעו טנדוטסה תלבק יא/ותלבק לע ץילמת
   .ךרוצה תדימב
 .הגלמ לש תלבק יא/תלבק לע ץילמת הדעוה -
 

 
 ףסונ עדימ
  ,שולא הנד ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
 04-8293189 .לט
 danaal@me.technion.ac.il 
 

 תונוכמ תסדנהל הטלוקפה רתא
http://meeng.technion.ac.il  
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 תסדנהל הטלוקפה
  םיבשחמו למשח

 

 ימדקאה לגסה ירבח

 

 

 

 
 

 תינשמ תוכייתשהב םירוספורפ
 לאכימ דעלא
 ןועמש םורמ
 ןור למיק
 

 תינשמ תוכייתשהב רבח 'פורפ
 ןתיא יבקעי
 ןד רירפצ
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 המלש )ץיש( יאמש

 םירוספורפ
 לאירא עדרוא
 ריאמ ןייטשנרוא
 ימר רתא
 איג לטרב
 השמ ץיבורוה
 תליא לט
 רינ רלסט
 לארשי ןהכ
 ןור ריאמ
 םרוי סזומ
 יש רונמ
 ירנ בחרמ
 יהיל רונמ-קינלצ
 קחצי יסלסק
 ןד רטיר
 יסוי גרבניטש
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 השמ תרופ
 רחש יקסניטוק
 רואיל םולבנרוק
 ודע רנימק
  לבוי וטוסק
 יסוי תשק
 רימא לטנזור

 

 םיריכב םיצרמ
 יתיא ליא
 היליא ןמכיוג
 הנד ןהכ רלסקרד
 רינ רגרבניו
 םליע ןולי
 לבוי שיעי
 ורדנחלא ןהכ
 הדוהי ריפכ יול
 ליריק ייבולוס
 יזוע גרפ
 ירוא ךיירטשנטור
  ביני ונמור
 ביבא רמת
  

 
 

 הדיחיה רואת
 םידומיל תוינכת תמייקמ םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה
 ,הנכתו םיבשחמ תסדנהב ,למשח תסדנהב )סדנהמ( ןושאר ראותל
 הטלוקפה םע תבלושמ םידומיל תינכת( הקיזיפ-למשח תסדנהב
 םע תבלושמ םידומיל תינכת( םיבשחמ תסדנהבו )הקיסיפל
 םימדקתמ םיראת ידומיל תוינכת ןכו )בשחמה יעדמל הטלוקפה
 תחאכ העודי הטלוקפה .רוטקודו רטסיגמ ראות תארקל
   .המוחתב םלועב תוליבומה תוטלוקפה

 לש בחר ןווגמב הפנע תירקחמ תוליעפ תמייקתמ הטלוקפב
 :םיללוכ תוליעפה יחטש  .םימוחת

 ,תונומתו רוביד תותוא דוביע ,היצמרופניאה תרותו תרושקת
 תוכרעמו םינותנ תרושקת תותשר ,םיבשחמ תותשרו םיבשחמ
 הקיטפואורטקלא ,בשחמ תרזעב ןונכתו הנכת תסדנה ,הידמיטלומ
 םילגו תודש ,תיטפוא תרושקתו )הקינורטקלאוטפוא(

 ,םיינורטקלא םינקתהו הקינורטקלאורקימ ,םייטנגמורטקלא
 תקינורטקלא ,)VLSI( ףקה יבר םיבלושמ םיינורטקלא םילגעמ
 ,תויגולויב תוכרעמ ,הקיטובורו הרקב ,היגולונכטוננ ,קצומ בצמ
 הייאר ,תוכרעמו תותואל אובמ דוביעו תיאופר הקינורטקלא
 ,תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל ,םילגעמ ,תותשר ,הנומתה יעדמו

 .תויטנווק תויגולונכטו קפסה תוכרעמו היגרנא

 םיטשופו םישבול ,םינתשמ םיבשחמהו למשחה תסדנה ימוחת לכ
 בצקב הדימעו בוליש תלוכי רשפאל תנמ לע .ריהמ בצקב הרוצ
 בחרנ יעדמ עקר הירגובל הטלוקפה הנקמ ,םייופצה םייונישה
 תפוקת ךשמב ההובג המר לעו םידמעומה תריחבב הדיפקמ ,ידוסיו

 תויסדנה תויעבב דדומתהל קר אל םירגובל רשפאל ידכ ,םידומילה
 .םיידיתע םירגתאל תונעיהל אלא תויוושכע

 ראותל םהידומילב ךישמהל עצומ תונייטצהב ןושאר ראות ירגובל
 תוינויע תועידי תמלשהו תקמעה םירשפאמה רוטקודו רטסיגמ
 םינייטצמה תא הטלוקפה הרישכמ ךכב  .רקחמ עוציבו ,תוימושייו

 .תימדקאו תיגולונכט תוגיהנמ ידיקפתל הירגוב ןיבש

 

 הכמסה ידומיל
 למשח תסדנהב לולסמה
 הז לולסמ .למשח תסדנהב לולסמה אוה ירקיעה םידומילה לולסמ
 לש דומילה ימוחת לכב תוחמתה רשפאמו רתויב בחרה אוה
 ,למשח תסדנהב ןושאר ראותל םידומילה תוינכת .הטלוקפה
 השולשב תויונבו ,עצוממ סמועב דומיל תונש עבראל תוננכותמ
 :דוסיה יעדמב קימעמ עדי הנקמ ןושארה דבורה .םידבר
 שידקמ וידומילל תונושארה םייתנשב .הקיזיפו הקיטמתמ
 דבורה .הנכותו םייעדמ תועוצקמ דומילל ונמז רקיע תא טנדוטסה
 ךרדב טנדוטסה ףשחנ םהלש ,םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ללוכ ינשה
 .תישילשה םידומילה תנשבו הינשה םידומילה תנש ףוסב ללכ
 קוסיעה יחטשמ דחא לכל אובמ טנדוטסה לבקמ הלא תועוצקמב
 לש ויתועידיש חטבומ תאז ךרדב .םיבשחמו למשחה תסדנה לש
 הבוחה תועוצקמ .רצ םוחתל תולבגומ אלו תובחר הנייהת רגובה
 ,םיינורטקלא םילגעמו םינקתהב יסיסב עדי םינקמ םייטלוקפה
 .םייטנגמורטקלא תודשו םייתרפסו םייגולנא תוכרעמו תותוא
 םייוסינ עוציב ידי לע ישעמ ןויסנ טנדוטסה שכור ןכ-ומכ
 תינכת לש ןוילעה דבורב .םיאשונ ןווגמב םייתדבעמ םיטקיורפו

 םינגרואמ רשא םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ םיאצמנ םידומילה
 לש רדגומ ףנעב טנדוטסה החמתמ הצובק לכב .תוחמתה תוצובקב
 .םיבשחמו למשח תסדנה

 תשולש תא הטלוקפה העיצמ ,למשח תסדנהב לולסמל ףסונב
 :םיאבה םילולסמה

 



106

הנדסת חשמל ומחשבים 04 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023
 2022/2023  ג״פשת םידומיל תינכת / 04 םיבשחמו למשח תסדנה

 

 2 

 הנכותו םיבשחמ תסדנהב לולסמה
 יסדנהמ רישכהל איה הנכותו םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ
 עדי דצב ,ןתיינבו תובשחוממ תוכרעמ ןונכתב וחמתהש םיבשחמ
 השיג לע םשוי דחוימ שגד .הקינורטקלאו למשח תסדנהב
 ירגוב ולבקי םהידומיל םותב .הנכותו הרמוח תבלשמה תיתכרעמ
 םיבשחמ תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל ךמסומ" ראות לולסמה
  ."הנכותו

  הקיסיפו למשח תסדנהב בלושמה לולסמה
 )םינייטצמ םיאדותעל "תוגספ" תינכת וללכב(
 הטלוקפהו למשח תסדנהל הטלוקפל ףתושמה םידומיל לולסמ
 דחוימב קימעמ עדי ילעב םיסדנהמ רישכמ לולסמה .הקיסיפל
 שכרנה יגולונכט-יעדמה עדיה תא ביחרמו ףרטצמ רשא ,הקיסיפב
 םידומילה תינכת .למשח תסדנהל הטלוקפב םידומילה תרגסמב
 .םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימו ,רבגומ דומיל בצקב תיתנש 4 איה
 תינכת תרגסמב םינייטצמ םיאדותעל םג תדעוימ תינכתה
 .דרפנ הלבק לולסמ וניה הז לולסמ ."תוגספ"

 

 םיבשחמ תסדנהב לולסמה
 ףותישב להונמה )סדנהמ ראות( ךמסומ ראותל יתנש עברא לולסמ
 םיבשחמ תסדנהב לולסמה תרטמ .בשחמה יעדמל הטלוקפה םע
 תיינבו ןונכת אוה םתוחמתה חטשש םיסדנהמ רישכהל איה
 הנכותב בחר עדי ילעב םיבשחמ יסדנהמ ךנחלו ,בשחמ תוכרעמ
 .הרמוחבו

 

 ת ו ד ח ו י מ  תוינכת
 ירקחמ שגדב םינייטצמל תינכת
 םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימה הטלוקפה לש םיניוצמה תינכת
 תוניוצמה חופיט ןניה תינכתה תורטמ .רקחמב םיניינעתמה
 םיראת ידומיל תארקל תירקחמ השיגו םילכ תיינקהו ,תימדקאה
  .םימדקתמ

 ילולסממ דחאב ןושארה ראותל ףסונב ,הירגובל הנקמ תינכתה
 םינייטצמ םיטנדוטסל תינכתה רגוב" תדועת םג ,הטלוקפב דומילה
 םימדקתמ םיראת ידומילל תיטמוטוא הלבקו "ירקחמ שגדב
 ועצבי תינכתב םיטנדוטסה .םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפב
 ,הטלוקפב לגסה ירבח לש תישיא היחנהב םיירקחמ םיטקיורפ
 .ןושארה ראותה תרגסמב דוע םימדקתמ םיראת יסרוק וחקייו

 רחאל טורפ האר( ישיא ןויארו םיגשיה ךמס לע תינכתל הלבקה
 .)הטלוקפה לש םידומילה תוינכת רואית

 

 םיפסונ םיראת
 .)הלכלכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמב ןוגכ( ףסונ ראותל תורשפא תמייק
 .הכמסה ידומיל ןונקתב 3.2.2 הנקתב טורפ האר

 

 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ הנומשמ תחאב םה
 יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיזיפ תארוה
 תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה
 .למשח-הקינורטקלא

 לע רפס יתבב הארוה ןוישר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 לע .'קנ 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי
 .ףסונ ןושאר ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל
 ."היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה" קרפב םיטרפ
 
 
 

  םינייטצמ םיטנדוטס
 ,תוחפל 86 לש רבטצמ עצוממ לעב טנדוטס אוה יטלוקפ ןייטצמ טנדוטס
 .תודוקנ 80 לעמ רבצ רשא

 :יאשר הזכ טנדוטס ,םינייטצמ םיטנדוטסל ץעויה רושיאב

 תשגל רמולכ - )הנשל דחא עוצקמ( ימצע דומילב יטלוקפ עוצקמ דומלל .א
 םשריהל טנדוטסה לע .עוצקמה הרומ רושיאב תאזו ,יפוסה ןחבמל קר
 .רחא עוצקמ לכל ומכ הזכ עוצקמל

 .)044184(   "םינייטצמל םימדקתמ םיאשונ" סרוק דומלל .ב

 )הכמסה תושירדמ קלחכ( םיכמסומ ידומילמ תועוצקמ 3 דע דומלל .ג
 .עוצקמה הרומ רושיאב

 הלעמל ורבצו 91 תוחפל אוה םהלש רבטצמה עצוממה רשא םיטנדוטס .ד
 רבח רושיאב םינייטצמל תוחמתהה תצובק תא תחקל םילוכי 'קנ 100 -מ
 תוצובק יתש םילשהל םיטנדוטסה לע ,ףסונב  .םתוחנהל םיכסיש לגס
 למשח תסדנהל לולסמב  .הלופכ תוחמתה תצובק אל ךא ,תוליגר תוחמתה
 היהת וז םילולסמה ראשבו שולש ךותמ תחא תוחמתה תצובק היהת וז
 .)תילנויצפוא( תפסונ תוחמתה תצובק

 

 יאסדנה,הקינורטקלא יאסדנה ,למשח יאסדנהל םירוטפ
 :הרקבו רושכמ יאסדנהו םיבשחמ
 ,הרקבו רושכמ ,םיבשחמ ,הקינורטקלא ,למשח תומגממ םיאסדנה
 :ןלהל טרופמכ םירוטפל םיאכז הרתי תונייטצהב וא תונייטצהב ומייסש

 :*םיאסדנה ידומילב םיגשה ס"ע הנתומ רוטפ 'קנ
 א1 למשח תסדנהב .בעמ 2.0
 דחוימ טקייורפ 4.0
 תיטלוקפ הריחב 6.0
 תישפוח הריחב 4.0

 כ"הס 16.0
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 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 למשח תסדנהב
 םיסדנהמ תרשכה איה למשח תסדנהל לולסמב םידומילה תינכת תרטמ
 תסדנהו למשח תסדנה ימוחת ללכ םללכבו ,םימוחת לש בחר ןווגמב
 :תואבה תוחמתהה תוצובקב יוטיב ידיל םיאבה ,םיבשחמ

 םיבשחמ תותשר §
 הקיטובורו הרקב §
 *תרושקת §
 *הקינורטקלאוננו הקינורטקלאורקימ §
 VLSI תוכרעמו םיינורטקלא םילגעמ §
 *הקינוטופו תויטנגמורטקלא §
 *םיבשחמ §
 םייגולויב תוכרעמו תותוא §
 תונומתו תותוא דוביע §
 תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל §
 קפסה תוכרעמו היגרנא §
 תויטנווק תויגולונכט §
 םינייטצמ םיטנדוטסל תוחמתה תצובק §

 הלופכ וא תדדוב הצובק  *

 רובצל טנדוטסה לע ,ראותה תלבקל תושירדה תא אלמל תנמ לע
 :םיאבה תועוצקמה תוצובק 3 ךותמ תודוקנ 159.5 תוחפל
 הבוח תועוצקמ
 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 )הרשעה 'קנ 6 םכותמ( תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 טנדוטסה לע תודוקנ 159.5 תב םידומילה תינכת תושירד תא
 :אבה ןפואב אלמל
 תצלמומה תינכתב רדסה יפל הבוחה תועוצקמ לכ תא דמלי .1
 .)תודוקנ 107.5 כ"הס( ,ןלהל
 תועוצקמ תמישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ רפסמ דמלי .2
 תוחמתה תוצובק שולש תוחפל םילשיש ךכ ,םייטלוקפה הריחבה
 הבוחה תועוצקמב רובצל וילעש תודוקנה לכ ךס .)ןלהל האר(
 .147.5 תוחפל היהי ,םייטלוקפה הריחבה תועוצקמו
 6 םכותמ ,תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 רובצי .3
 רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב תודוקנ

 תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ ךרוצל ג"למה
 ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ תישפוח הריחב
 .עוצקמל םושירה יללכל

 םינתינה תועוצקמה לכ תא םיללוכ םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ
 םיעיפומה תועוצקמה לכ תא ןכו )046 ,044 תמודיק( הטלוקפה י"ע
 תרגסמב רוחבל טנדוטסה לכוי ,ןכ ומכ .תוחמתה תוצובקב
 תמישרמ תודוקנ עשת דע םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ
 ינש דע וא ,הטלוקפב תמסרפתמה ,תורחא תוטלוקפמ תועוצקמה
 כ"הסב ,)048 תמודיק( הטלוקפה לש םיכמסומ ידומילמ תועוצקמ
 הטלוקפה לש םיכמסומ ידומילמ תועוצקמל .תועוצקמ השולש
 ידי לע םינתינ םניאש תועוצקמלו םיבשחמו למשח תסדנהל
 שי )תוחמתה תוצובקל םיכיישה תועוצקמ איצוהל( הטלוקפה
 .הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזממ רושיא לבקל

 תוצובק 13-ל םיאשונ יפל וניומ םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ בור
 תדעוימה תוחמתה תצובקו תולופכ תוצובק 4 ןהמ - תוחמתה
 תוצובק 3 תוחפל םילשהל בייח טנדוטס  .םינייטצמ םיטנדוטסל
  ."למשח תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תלבקל םיאנתה דחאכ
 תוחמתה תצובקל ףסונב תונוש תוצובק 2 םילשי ןייטצמ טנדוטס
 םיבייחמה תועוצקמה םיטרופמ תוחמתה תצובק לכב  .םינייטצמל
   .הצובקה תמלשהל םישרדנה תועוצקמה רפסמו

 :תורעה
 עוצקמ םא .הבוח עוצקמ ליכמש עוצקמל םשרהל יאשר טנדוטס .א
 הנכוזת תופדועה תודוקנה ,שרדנל לעמ תודוקנ רפסמ הנקמ הזכ
 .תינוינכט ללכ הריחבל
 הנפי םיידוסי לע רפס יתבב הארוה תדועתב ןיינועמה טנדוטס .ב
 .םיטרפ תלבקל ,םיעדמה תארוהל הקלחמב הכמסה תוריכזמל
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044102 למשח תודבעמב תוחיטב ***4 - - -

 104036 'ת1 א"ודח 4 2 - 5.0
 104016 'מ1 הרבגלא 4 2 - 5.0
3.5 
1.0 

- 
3 

1 
- 

3 
- 

 *'מ1 הקיזיפ
 **'ח1 הקיזיפל הדבעמ

114071 
114032 

 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 ****ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

22.5 5 9 17   
 :תורעה
 11 -מ רתוי תחקל אל "הקיזיפ תומלשה"ב בייחש טנדוטסל ץלמומ*
 .הז רטסמסב תודוקנ

 "1 תילקיסיפ הדבעמ" עוצקמה תא תחקל לכוי ,ךכב הצורה טנדוטס**
 ללכ הריחבל ףקזת תפסונה הדוקנה יצח .'קנ 1.5 ףקיהב )114081(

 .תינוינכט
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח***

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ ****
 .תינוינכט

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ+
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו

 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044252  בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0
 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104038 'מ2 הרבגלא 2 1 - 2.5
 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 114075 'ממ2 הקיזיפ 4 2 - 5.0

22.0 - 10 17   
 

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ+
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

 3 רטסמס ה ת מ פ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - - 4.0
 044268 םימתירוגלאו םינותנ ינבמל אובמ 2 1 - - 3.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 3 3 2.0
2.5 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט
 'א תובכורמ תויצקנופ
 'ת תויקלח .פיד תואוושמ

104214 
104215 
104220 

3.5 
1.0 

- 
- 

- 
- 

1 
2 

3 
- 

 'ח 3 הקיזיפ
 *ינפוג ךוניח

114073 
394901 

21.0 3 3 9 14   
 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ *

 .תינוינכט
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044127 הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3 1 - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 044140 םייטנגמורטקלא תודש 2 2 - 3.5
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5

15.5 - 6 12   
 

 5 רטסמס ה ת מ פ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - - 5.0
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג 2 1 - - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - - 3.0
 044158 ב1 למשח תסדנהב הדבעמ - - 2.5 2 1.5
 044124 תילקיסיפ הקינורטקלא 2 2 - - 3.0

15.5 2 2.5 6 10   
 .טנדוטסה תריחב יפל םייטלוקפ הריחב תועוצקמ ףיסוהל ןתינ
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 6 רטסמס ה ת מ פ 'קנ
 044159 2  למשח תסדנהב הדבעמ - -      4 - 2.5
 044167 'א טקיורפ 2 -    - 12.0 4.0
6.5 12.0 4  - 2   

 
 7 רטסמס ה ת מ פ 'קנ

 044166 3 למשח תסדנהב הדבעמ - - 4  - 2.5
 044169 'ב טקיורפ -          - -  14.0 4.0
6.5 14.0  4 - -   

 
 8 רטסמס
 .דבלב הריחב תועוצקמ
 
 

 הטלוקפה ידי לע םינתינה הריחב תועוצקמ
 תוחמתהה תוצובק תמישר ךותמ הריחב תועוצקמ רפסמ דמלי טנדוטס לכ
 תוחפל םילשי וידומיל םותבש ךכ םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ תמישרו
 .תוחמתה תוצובק 3
                   

   ה ת מ פ 'קנ
4.0 
4.0 

- 
- 

4 
4 

- 
- 

- 
- 

 1 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ
 2 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ

044000 
044001 

 044003 דחוימ אשונב סרוק 1 - - - 1.0
 044004 2 דחוימ אשונב סרוק 2 - - - 2.0
       044005                                                                                                                                    3 דחוימ אשונב סרוק 2 1 - - 3.0
 044101 הנכת תוכרעמל אובמ 2 1 - - 3.0
 044114 'ח תיטרקסיד הקיטמתמ 2 1 - - 3.0
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ 2 1 - - 3.0
 044170 דחוימ טקיורפ - - - 14 4.0
 044173 הישעתב טקיורפ - - 16 - 8.0
 044174 4 למשח תסדנהב .בעמ - - 4 - 1.0
 044175 יעדמ רמאמ םוסרפ - - 3 - 1.0
 044180 םינייטצמל ישיא אשונ - - - - 4.0
 044184 םינייטצמל םימדקתמ םיאשונ - - - - 2.0
 044185 םינייטצמל דחוימ אשונ - - 2 - 1.0
 044191 1 הרקב תוכרעמ 3 1 - - 4.0
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ - - 2 - 2.0
 היגרנא תורוקמו היגרנא תרמה 2 1 - - 3.0

  םישדחתמ
044196 

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - - 3.0
 044214 רודישו הטילק תוקינכט 2 1 - - 3.0
 MOS( 044231( 1 םיינורטקלא םינקתה 2 1 2 - 4.0
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת 2 - 4 - 3.5
 044294 ינורטקלא רושכימ 3 - - - 3.0
 044334  1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 2 1 - - 3.0
 044339 םירזיילו הקינוטופ 2 1 - - 3.0
 045000 קט-ייהב תומזי 2 - - - 2.0
1.0 

 
1.0 

- 2 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
1   

  למשח תסדנהב אובמ טקיורפ
 םיבשחמו

 םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ

045001 
 

045002 
 045003 4 דחוימ אשונב סרוק 1 - - - 1.0
 045004 5 דחוימ אשונב סרוק 2 - - - 2.0
  045005 6 דחוימ אשונב סרוק 2 1 - - 3.0
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת 2 1 - - 3.0
 046003 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק 1 - - - 1.0
 046004 2 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק 2 - - - 2.0
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 2 1 - - 3.0
      046006             3 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק 2 1 - - 3.0
 השימג הקינורטקלאל אובמ 2 1 - - 3.0

 תינגרוא
046012 

      046041 תויגולויב תויבצע תותשר 2 1 - - 3.0
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ 3 1 - - 3.5
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא 2 1 - - 3.0
 046055 הקינוטופ-וננ 2 1 - - 3.0
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ 2 1 - - 3.0
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת 2 1 - - 3.0
 046188 םיברועמ תותואל .טקלא םילגעמ 2 1 - - 3.0

3.0 
3.0 

- - 
- 

1 
1 

2 
2 

 םייגולנא םיננסמ ןכת
 2 הרקב תוכרעמ

046189 
046192 

 046195 תודמול תוכרעמ 2 2 - - 3.5
 046196 תיראניל אל הרקב 2 1 - - 3.0
 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 2 1 - - 3.0
 046200 תונומת חותינו דוביע 2 1 - - 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביע 2 1 - - 3.0
 046202 עדימ חותינו דוביע 2 1 - - 3.0
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת 2 1 - - 3.0
 046204 תיגולנא תרושקת 2 1 - - 3.0
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ 2 1 - - 3.0
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ 2 1 - - 3.0
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט 2 1 - - 3.0
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 2 2 - - 3.5
1.0 
3.0 
3.0 

- 3 
- 
- 

- 
1 
1 

- 
2 
2 

 הלעפה תוכרעמב הדבעמ
 הקומע הדימל
 'ח הקיטובורל אובמ

046210 
046211 
046212 

 046216 םילגורקימ 2 1 - - 3.0
 046225 מ"למ ינקתה לש םיילקיסיפ תונורקע 2 1 - - 3.0
 046230 םימדקתמ .טקלא םינקתה 2 1 - - 3.0
 046232 הקינורטקלאוננב םיקרפ 2 1 - - 3.0
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה 2 1 - - 3.0
 VLSI 046237-ל אובמ םיבלושמ םילגעמ 2 1 - - 3.0
3.0 
3.0 

- 4 
- 

- 
1 

- 
2 

 הקינורטקלא-וננב הדבעמ
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

046239 
046240 

 046241 תיטנווק הקינכמ 2 1 - - 3.0
 046242 למשח תסדנהל תיטסיטטס הקיזיפ 2 1 - - 3.0
 046243 תויטנווק תויגולונכט 2 1 - - 3.0
 046244 םילג תועפות 2 1 - - 3.0
 046249 תויטפוא-ורטקלא תוכרעמ 2 1 - - 3.0
3.0 - - 1 2 

 
 םיירוזחמ םינבמו תויראניל יא
 הקינוטופב

046250 

 046256 הנירקו תונטנא 2 1 - - 3.0
 בולישב .געמו תורוטקטיכרא 2 1 - - 3.0

 םירוטסירממ
046265 

 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש 2 1 - - 3.0
 046267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - - 3.0
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה 2 1 - - 3.0
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת 2 1 - - 3.0
 046272 תונורקע :תורזובמ תוכרעמ 2 1 - - 3.0
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת 2 1 - - 3.0
3.0 

 
3.0 

- - 
 
- 

1 
 
1 

2 
 
2 

 לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
 יראניב דוק
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

046275 
 

046277 
3.0 
3.0 

- - 
- 

1 
1 

2 
2 

 תוצאומ .רעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046278 
046279 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע 2 1 - - 3.0
 046326 םייגולויב תוכרעמו תותואל אובמ 2 1 - - 3.0
 046332 העימשו היאר תוכרעמ 2 1 - - 3.0
 046342 םייטפוא םיביסב תרושקתל אובמ 2 1 - - 3.0
 046345 תבשחוממ הקיפרג 2 1 - - 3.0
3.0 
3.0 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 היצמרופניאה תרות
 תרושקתל היצמרופניאה תרות
 תיטנווק

046733 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע 2 1 - - 3.0
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע 2 1 - - 3.0
 היארב םימושייו םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

 תבשחוממ
046746 

 םייטפואורטקלא מ"למ ינקתה 2 1 - - 3.0
 יוליגל

046773 

 046831 יאופר תומידל אובמ 2 1 - - 3.0
 הצחמל םיכילומ לש םירזייל 2 1 - - 3.0

 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו
046851 

 046853  תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא 2 1 - - 3.0
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת 2 1 - - 3.0
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי 2 1 - - 3.0
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת 2 1 - - 3.0
 רדתב CMOS ב םיבלושמ םילגעמ 2 1 - - 3.0

 )RF( וידר
046903 
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 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת 2 1 - - 3.0
 תוכרעמורקימו דוביעורקימ 2 1 - - 3.0

 תוינכמורטקלא
046968 

  047003 4 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק 1 - - - 1.0
2.0 
3.0 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

2 
2 

 5 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק
 6 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק

047004 
047006 

 
 תוחמתה תוצובק

 םיבשחמ תותשר .1
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046001 תורזובמ הנכות תוכרעמ תסדנה
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 

 046195 תודמול תוכרעמ
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046209  הלעפה תוכרעמ הנבמ
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350 תותשרב הנגה
 046733 היצמרופניאה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( "היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה

 046005 -ו 044334 :םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 הקיטובורו הרקב .2
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 046192 2 הרקב תוכרעמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046195 תודמול תוכרעמ
 046196 תיראניל אל הרקב
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייגולנא םיננסמ ןכת
 'ח הקיטובורל אובמ

046189 
046212 

 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
 035001 הקיטובורל אובמ
 086755 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקב

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .046212 ,046192 :מ דחאו 044191 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( תרושקת .3
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 046204 תיגולנא תרושקת
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 046733 היצמרופניאה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 044198 יתרפס דוביעל אובמ
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046201 םייארקא תותוא דוביע

 046216 םילגורקימ
 046242  למשח תסדנהל תיטסיטטס הקיזיפ
 הנירקו תונטנא
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046256 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
  

 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 :תועוצקמהמ דחאו 046206   :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה

046205, 236309, 046204, 046733, 046208. 

  :תועוצקמהמ םיינשו 046206 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046205, 236309, 046204, 046733, 046208. 

 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק

 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( הקינורטקלאוננו הקינורטקלאורקימ .4
 046225 הצחמל םיכילומ ינקתה לש םיילקיסיפ תונורקע
 MOS)( 044231  1 םיינורטקלא םינקתה
 VLSI 046237-ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ
 046241 תיטנווק הקינכמ
  וא
 124408 הימיכב הימושייו םיטנווקה תרות
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת
 046012 תינגרוא השימג הקינורטקלאל אובמ
 046230 םימדקתמ .טקלא םינקתה
 046232 הקינורטקלאוננב םיקרפ
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 046239 הקינורטקלא-וננב הדבעמ
 046242 למשח תסדנהל תיטסיטטס הקיזיפ
 046243 תויטנווק תויגולונכט
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תומדקתמ תורוטקטיכרא
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 046968 תוינכמורטקלא תוכרעמ-ורקימו דוביע-ורקימ

 

 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
  046225,044231 :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .044231 ,046225 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק

 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( הקינוטופו תויטנגמורטקלא  .5
  044339 םירזיילו הקינוטופ
  046256 הנירקו תונטנא
    046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 046055 הקינוטופ-וננ

  046216 םילגורקימ
       046241       תיטנווק הקינכמ
 046242 למשח תסדנהל תיטסיטטס הקיזיפ
 046243 תויטנווק תויגולונכט
 046244 םילג תועפות
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ
 046250 הקינוטופב םיירוזחמ םינבמו תויראניל יא
 046342 םייטפוא םיביסב תרושקתל אובמ
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 הקיטפוא

 

114210 

 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 046256 וא 044339  :אוה תחא הצובקל בייחמה עוצקמה
 .046256 , 044339  :םה הלופכ  הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק

 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( םיבשחמ  .6
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ
 046267 םיבשחמ הנבמ
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 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 VLSI 046237-ל אובמ םיבלושמ םילגעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תומדקתמ תורוטקטיכרא
 046266 רודיה תוטיש
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 יראניב דוק לש היצזימיטפואו םוגרת
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

046275 
046277 

 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046278 
046279 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350  תותשרב הנגה
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046853 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת
 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 236370 רזובמו יליבקמ תונכת
 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ

 

236990 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 046002 וא 046267 -ו 046209 :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 046002 -ו 046267 -ו 046209 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .תועוצקמ 7 הנמת הלופכ הצובק :תועוצקמ 4 הנמת תדדוב הצובק

 

 םייגולויב תוכרעמו תותוא .7

 046326 םייגולויב תוכרעמו תותואל אובמ
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 044191 1 הרקב תוכרעמ
  וא
 336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046831 יאופר תומידל אובמ
 *134058 1 היגולויב
 116029 הקיזיפ-ויבל אובמ
 םייגולויב תותוא לש הזילנאב תוטיש
 

336208 

 336522 , 044191 , 046332 :מ דחאו 046326 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 "הימיכה תודוסי" וא )125001( "תיללכ הימיכ" : ול דמצ עוצקמ
)124114(. 
 

 תונומתו תותוא דוביע  .8
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046200 תונומת חותינו דוביע
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046733 היצמרופניאה תרות
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
 046831 יאופר תומידל אובמ
 םייארקא םיכילהת תודוסי

 
046868 

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 044198 ,046200 :מ דחא אוה בייחמה עוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 4 םישרדנ
 
 VLSI תוכרעמו םיינורטקלא םילגעמ .9

 VLSI-ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ  046237
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046188 םיברועמ תותואל םיינורטקלא םילגעמ
 RF( 046903( וידר רדתב CMOS -ב םיבלושמ םילגעמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044294 ינורטקלא רושכימ
 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת

  046237 :בייחמה עוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 םינייטצמ םיטנדוטסל תוחמתה תצובק .10
 044180 םינייטצמל ישיא אשונ

 .החנמה ידי לע ועבקיי םיפסונ םיקימעמ תועוצקמ השולש
 

 תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל .11
 046195 תודמול תוכרעמ
 046202 עדימ חותינו דוביע
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייארקא תותוא דוביע
 הקומע הדימל
 'ח הקיטובורל אובמ

046201 
046211 
046212 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 046200 תונומת חותינו דוביע
 046746 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
 046853 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

 
 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .046203 ,046202 :מ דחאו 046195 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

  קפסה תוכרעמו היגרנא .12
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 םישדחתמ תורוקמו היגרנא תרמה
 1 הרקב תוכרעמ

044196 
044191 

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 034035 1 הקימנידומרת

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .044196 ,044139 :מ דחאו 046042 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 סקנפב םושירל תושירדהמ קלח םיווהמ תוחמתהה תצובקב תועוצקמה
 םיניינועמה םיטנדוטס ."קפסה תוכרעמ – למשח" רודמב םיסדנהמה
 .הטלוקפב םוחתה זכרמ םע ץעייתהל םישקבתמ ,הזכ םושירב

 

  תויטנווק תויגולונכט .13
 046243 תויטנווק תויגולונכט
 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 וא
 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ

126604 
 

126605 
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 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 וא
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

236990 
 

116031 
046240 

 046241 תיטנווק הקינכמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046232 
046734 

 שעור יטנווק בושחימ
 

116037 

 116031 ,236990 -מ דחאו 046243  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 
 

 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 הנכותו םיבשחמ תסדנהל לולסמב
 חטשש םירגוב רישכהל איה הנכותו םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ
 יסדנהמ ךנחלו  ,תובשחוממ תוכרעמ תיינבו ןונכת אוה םתוחמתה
 תיתכרעמ השיג לע םשוי דחוימ שגד .בחר עדי ילעב הנכותו םיבשחמ
 .הנכותו הרמוח תבלשמה

 ).B.Sc( "םיעדמל ךמסומ" ראות הז לולסמ ירגוב ולבקי םהידומיל םותב
 .הנכותו םיבשחמ תסדנהב
 תוחפל רובצל טנדוטסה לע ,ראותה תלבקל תושירדה תא אלמל תנמ לע

 :תואבה תועוצקמה תוצובק שולש ךותמ תודוקנ 159.5

 הבוח תועוצקמ
 הבילו םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 )הרשעה 'קנ 6 םכותמ( תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 :םיאבה םיאנתה תא אלמלו

  הפיקמה ,ןלהל תצלמומה תינכתב םיטרופמה הבוחה תועוצקמ תמלשה .1
 .תודוקנ 106

 תועוצקמ תמישר ךותמ הריחב יפל תועוצקמ העברא  תוחפל לש דומיל .2
 .תודוקנ  12-14 :הבילה
 לש הריחבה תועוצקמ תומישר ךותמ הריחב יפל תועוצקמ דומיל .3
 יתש תוחפלו הבילה תצובק תא םילשיש ךכ למשח תסדנהל הטלוקפה
 םגו הבילה תועוצקמ תמישרב עיפומה עוצקמ דמלנו הדימב .תוצובק
 תוחמתהה תצובק תרגסמב בשחיהל לוכי אוה ,תוחמתה תצובקב הבוחכ
 אל זאו( הבילה תועוצקמ תרגסמב וא )הבילה תרגסמב בשחיי אל זאו(
 .)ומוקמב רחא עוצקמ רוחבל שיו תוחמתהה תצובקב בשחיי

 היהי תיטלוקפ הריחבו הביל ,הבוחה תועוצקמב רובציש תודוקנה לכ ךס
 .תוחפל 147.5

 תודוקנ 6 םכותמ ,תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 תריבצ .4
 ךרוצל ג"למה רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב
 ללכ ךותמ תישפוח הריחב תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ
 .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044102 למשח תודבעמב תוחיטב *4 - - -

 104036 'ת1 א"ודח 4 2 - 5.0
 104016 בחרומ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 **ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

21.5 2 9 17   
 :תורעה
 דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב רטסמסה ךלהמב ימעפ דח*

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ**
 .תינוינכט

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ***
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0
5.5 
2.5 

- 
- 

3 
1 

4 
2 

 'ת2 א"ודח
 'מ2 הרבלגא

104013 
104038 

 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 114075 'ממ2 הקיזיפ 4 2 - 5.0

22.0 - 10 17   
 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ*
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 044114 'ח תיטרקסיד הקיטמתמ 2 1 - 3.0
 044268 םימתירוגלאו םינותנ ינבמל אובמ 2 1 - 3.0
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 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 
2.5 
1.0 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
- 

 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט
 'א תובכורמ תויצקנופ
 'ת תויקלח .פיד תואוושמ
 *ינפוג ךוניח

104214 
104215 
104220 
394901 

21.0 - 10 15   
 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ*
 .תינוינכט

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044101 הנכת תוכרעמל אובמ 2 1 - 3.0
 044127 הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3 1 - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 3 2.0
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת 2 1 - 3.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5

20.0 3 6 14   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - 5.0
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 2 2 - 3.5
 046210 הלעפה תוכרעמב הדבעמ - - 3 1.0
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ  תותשר 2 1 - 3.0
 046267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 3.0

15.5 3 6 10   
      
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ

 044167 'א טקיורפ 2 - - 12 4.0
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ
 044169 'ב טקיורפ - - - 14 4.0

 
 הביל תועוצקמ
 :תועוצקמ 7 ךותמ  4  הריחבל

 

 044140 םייטנגמורטקלא תודש 2 2 - 3.5
 044191 1 הרקב תוכרעמ 3 1 - 4.0
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - 3.0
 046195 תודמול תוכרעמ 2 2 - 3.5
 VLSI 046237 -ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ 2 1 - 3.0
  046266  )היצליפמוק( רודיה תוטיש 2 1 - 3.0

 
 הריחב תועוצקמ
 בייח טנדוטס לכ .תוחמתה תוצובק 9 -ל וניומ םיצלמומ הריחב תועוצקמ
 דומיל השוריפ הצובק תמלשה .תוחמתה תוצובק יתש תוחפל םילשהל
 דע המישרה ךותמ םיפסונ תועוצקמו הצובקב םיבייחמה תועוצקמה
 יתש לש םינוש תועוצקמ 6 כ"הסו הצובקב תועוצקמ השולש תמלשהל
 .ורחבנש תוצובקה

 תוחמתה תוצובק
 םיבשחמ הנבמו תורזובמ תוכרעמ ,םיבשחמ תותשר  .1

 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046195 תודמול תוכרעמ
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו 'כרא
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 046275 יראניב דוק לש היצזימיטפואו םוגרת
 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046278 
046279 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046853  תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

 הניפצה תרותל אובמ
 רוחאל הסדנה

236309 
236496 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 תותשרב הנגה
 

236350 

 .046237 וא 046005 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
 תרושקתה תרות .2

 044202 םייארקא תותוא
 046204 תיגולנא תרושקת
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 היצמרופניאה תרות
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046733 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 הניפצה תרותל אובמ
 

236309 

 .046204 וא 046206 ןיבמ דחאו 044202 :םה םיבייחמה תועוצקמה

 תונומתו תותוא דוביע .3
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044202 םייארקא תותוא
 046200 תונומת חותינו דוביע
 046195 תודמול תוכרעמ
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 046733 היצמרופניאה תרות
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
  וא
 236873 תבשחוממ היאר
 046831 יאופר תומיד
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 

 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 046200 וא 044202 :ןיבמ דחאו 044198 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 4 םישרדנ
 

 םיבלושמ םיינורטקלא םילגעמ .4
 VLSI -ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ
 םיגתוממ חתמ יריממ

046237 
044139 

 MOS 044231)( 1 םיינורטקלא םינקתה
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ
 044140 םייטנגמורטקלא תודש
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046188 םיברועמ תותואל םיינורטקלא םילגעמ
 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תומדקתמ 'כרא
 046773 יוליגל םייטפואורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת

 וידר רדתב  CMOS םיבלושמ םילגעמ  046903
 

 046237 :אוה בייחמה עוצקמה
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 הקיטובורו הרקב .5
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 2 הרקב תוכרעמ
 םיגתוממ חתמ יריממ

046192 
044139 

 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046195 תודמול תוכרעמ
 םייארקא תותוא
 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת

044202 
046203 

 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046196 תיראניל אל הרקב
 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 'ח הקיטובורל אובמ

046197* 
046212 

 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
 

 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 .046212 ,046192 :מ דחאו 044191 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 

   בושיחה תודוסיו םימתירוגלא .6
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046272 תונורקע :תורזובמ תוכרעמ
 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ

 

 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(
 

 תונכת תופשו םדקתמ תונכת ,הנכות תוכרעמ .7
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 יראניב דוק לש היצזימיטפואו םוגרת
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

046275 
046277 

 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046278 
046279 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350 תותשרב הנגה
 רזובמו יליבקמ תונכת
 רוחאל הסדנה

236370 
236496 

 
 תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל .8

 046195 תודמול תוכרעמ
 046202 עדימ חותינו דוביע
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייארקא תותוא דוביע
 הקומע הדימל

046201 
046211 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 תונומת חותינו דוביע
 'ח הקיטובורל אובמ

046200 
046212 

 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

046746 
046853 

 
 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 .046203 ,046202 :מ דחאו 046195 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 

  תויטנווק תויגולונכט .9
 הצובקל םדק עוצקמ וניה )114073( "ח3 הקיסיפ" עוצקמה

 046243 תויטנווק תויגולונכט
 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 וא
  תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ

126604 
 

126605 
 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 וא
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

236990 
 

116031 
046240 

 046241 תיטנווק הקינכמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046232 
046734 

 116037 שעור יטנווק בושחימ
 116031 ,236990 -מ דחאו 046243  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 

  קפסה תוכרעמו היגרנא .10
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 םישדחתמ תורוקמו היגרנא תרמה
 1 הרקב תוכרעמ

044196 
044191 

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 034035 1 הקימנידומרת

 

 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 .044196 ,044139 :מ דחאו 046042 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 סקנפב םושירל תושירדהמ קלח םיווהמ תוחמתהה .בקב תועוצקמה
 םיניינועמה םיטנדוטס ."קפסה תוכרעמ – למשח" רודמב םיסדנהמה
 .הטלוקפב םוחתה זכרמ םע ץעייתהל םישקבתמ ,הזכ םושירב
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 ראותל תבלושמ םידומיל תינכת
  למשח תסדנהב םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפו
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 180 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ 135.5-137                                                   :הבוח תועוצקמ
              'קנ  31 תוחפל               + הקיזיפב          5-8  :הריחב תועוצקמ
      למשח תסדנהב     23-26    

 :תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ
 'קנ  4     :תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ  6                                                              :הרשעה תועוצקמ
 'קנ 2                                                                        :ינפוג ךוניח
 
 תודוקנ 6 םכותמ ,תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 רובצל שי
 ךרוצל ג"למה רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב
 ללכ ךותמ תישפוח הריחב תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ
 .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ         'קנ
- 

5.0 
- 
- 

- 
2 

4* 
4 

 למשח תודבעמב תוחיטב
 'ת1 א"ודח

044102 
104036 

5.0 
1.5 

- 
3 

2 
- 

4 
- 

 'מ 1 הרבגלא
 **'מ1 הקיזיפל הדבעמ

104016 
114020 

 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 +'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 ***ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

24.5 5 10 18   
 :תורעה
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח *
 .ינשה רטסמסב )114020( 'מ1 הקיזיפל הדבעמ :עוצקמה תא תחקל ןתינ**
 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ***

 .תינוינכט

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ****
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ         'קנ
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0
 104013 'ת 2 א"ודח 4 3 - 5.5
2.5 
4.0 

- 
- 

1 
2 

2 
3 

 'מ2 הרבגלא
 'מ ר"דמ

104038 
104136 

    114076 'פ2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
22.0 - 10 17   

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ*
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

    3 רטסמס 'ה 'ת 'מ         'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 044268 'וגלאו םינותנ ינבמל אובמ 2 1  3.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
2.5 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט
 'א תובכורמ תויצקנופ
 'ת תויקלח .פיד תואוושמ

104214 
104215 
104220 

 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
1.0 
1.0 

3 
- 

- 
2 

- 
- 

 'חמ2 הקיזיפל הדבעמ
 *ינפוג ךוניח

114030 
394901 

24.0 3 11 17   

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ*
 .תינוינכט

 
 4 רטסמס ה ת מ פ 'קנ

 044127 מ"למ ינקתה תודוסי 3 1 - - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - - 5.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 3 3 2.0

 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - - 5.0
 114246 * הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - - 5.0

  וא     
 044140 םייטנגמורטקלא תודש 2 2 - - 3.5
 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - - 5.0

24/25.5 3 3 9 17/19   

 ,הקיסיפמ הריחבמ תפסונ 'קנ 1.5 םילשי 044140 תא דמלש טנדוטס *
 'קנ 6.5 היהי הקיסיפמ תושרדנ הריחב 'קנ  םומינימ רמולכ
 .םדקה תושירדל םאתהב הריחבה תועוצקממ קלח ףיסוהל ןתינ
 

    5 רטסמס 'ה 'ת 'מ         'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - 5.0
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג 2 1 - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - 3.0
 115204 2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 114035 םילג - 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5

21.0 3 7 15   
 

    6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044158 ב1 למשח תסדנהב .בעמ - - 2.5 2 1.5
 044167  'א טקיורפ 2 - - 12 4.0
 114037 'חמ4 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
7.0 14 5.5 - 2   

 
   7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ

 044159 2 למשח תסדנהב 'בעמ - - 4 - 2.5
 044169 'ב טקיורפ - - - 14 4.0
 124108 םיאקיזיפל הימיכ 3 1 - - 3.5

10.0 14 4 1 3   
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044166 3 למשח תסדנהב 'בעמ - - 4 2.5
  ת5 הקיזיפל .בעמ - - 3 3.0

 וא
114250 

 114252  ת טקיורפ   3 3.0
5.5 7 - -   

 
 :תויללכ תויחנה
 :דומלל טנדוטסה לע הריחבה תועוצקמ תרגסמב .1
 : הקיזיפמ 'קנ 5-8 .א
 :האבה המישרהמ תועוצקמ 6 ךותמ דחא עוצקמ תוחפל

 3.5                                                                     הקיטפוא   114210
 3.5                                                        הקיזיפויבל אובמ   116029

 3.5                                    תיטנווקה היצמרופניאה תרות   116031
  3.5                                        היגולומסוקו הקיזיפורטסא   116354
    3.5                       םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ  116004
           3.5                 םימרוז לש הקיזיפ  116027

 םע הלופכ תוחמתה תצובק תחקל ןתינ .תונוש תוחמתה תוצובק  יתש .ב
 .הליגר תוחמתה תצובק

 תוצובקמ תחאב םיאצמנש הקיזיפל הטלוקפהמ הריחב תועוצקמ  .2
 .טנדוטסה תריחב יפל ,הקיזיפב וא םיבשחמו למשחב ובשחיי ,תוחמתהה
 
 תועוצקמ תמישרמ רוחבל ןתינ הקיזיפ לש הריחבה תועוצקמ תרגסמב .3
 הבוח םניאש הקיזיפ לש הבוחה תועוצקממ םגו הקיזיפ לש הריחבה
 .)הקיזיפ לש תיתנש תלתה תינכתב 3 המישר( הז לולסמב
 

 ומכוסיש יפכ הלבקה תושירדב ודמעי םילבקתמה םיטנדוטסה  :הרעה
 .תוטלוקפה יתש י"ע
 
 

 תוחמתה תוצובק
 םיבשחמ תותשר .1

 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046001 תורזובמ הנכות תוכרעמ תסדנה
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת
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 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 

 046195 תודמול תוכרעמ
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046209  הלעפה תוכרעמ הנבמ
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350 תותשרב הנגה
 046733 היצמרופניאה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 046005 -ו 044334 :םה םיבייחמה עוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 הרקב .2 הקיטובורו 
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 046192 2 הרקב תוכרעמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046195 תודמול תוכרעמ
 046196 תיראניל אל הרקב
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייגולנא םיננסמ ןכת
 'ח הקיטובורל אובמ

046189 
046212 

 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
 035001 הקיטובורל אובמ
 086755 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקב

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .046212 ,046192 :מ דחאו 044191 :םה םיבייחמה תועוצקמה

 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( תרושקת .3
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 046204 תיגולנא תרושקת
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 046208  תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 046733  היצמרופניאה תרות
 044198 יתרפס דוביעל אובמ
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
    046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046216 םילגורקימ
 הנירקו תונטנא
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046256 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 .הלופכ הצובקכ וא תחא הצובקכ בשחת וז הצובק

      ,046204 -מ דחאו 046206  :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046205, 236309, 046208, 046733. 

 :תועוצקמהמ םיינשו 046206 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046204, 046205, 236309, 046208, 046733. 

 תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק
 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( הקינורטקלאוננו הקינורטקלאורקימ .4
 046225 הצחמל םיכילומ ינקתה לש םיילקיסיפ תונורקע
 MOS( 044231( 1 םיינורטקלא םינקתה
 VLSI 046237-ל אובמ םיבלושמ םילגעמ
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 046012 תינגרוא השימג הקינורטקלאל אובמ
 046232 הקינורטקלאוננב םיקרפ
 046239 הקינורטקלא-וננב הדבעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 םיבלושמ

046851 

 046968 תוינכמורטקלא תוכרעמ-ורקימו דוביע-ורקימ
 

 .הלופכ הצובקכ וא תחא הצובקכ בשחת וז הצובק
 .044231 -ו 046225  :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה

 -ו 044231 -ו 046225  :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046237. 

 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק
 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( הקינוטופו תויטנגמורטקלא  .5
  044339 םירזיילו הקינוטופ
  046256 הנירקו תונטנא
 046055 הקינוטופ-וננ

  046216 םילגורקימ
 046243 תויטנווק תויגולונכט
 046244 םילג תועפות
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ
 046250 הקינוטופב םיירוזחמ םינבמו תויראניל יא
 046342 םייטפוא םיביסב תרושקתל אובמ
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 114210 * הקיטפוא

 
 הקיזיפ לש הריחבה תודוקנ ח"ע *
 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 046256 וא 044339  :אוה תחא הצובקל בייחמה עוצקמה
 .046256 , 044339  :םה הלופכ  הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק
 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( םיבשחמ .6
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ
 046267 םיבשחמ הנבמ
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 VLSI 046237-ל אובמ םיבלושמ םילגעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תומדקתמ תורוטקטיכרא
 046266 רודיה תוטיש
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
  יראניב דוק לש היצזימיטפואו םוגרת
 הנכות לש תונוכנ תחטבה
 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046275 
046277 
046278 
046279 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350  תותשרב הנגה
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046853  תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
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 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת
 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 236370 רזובמו יליבקמ תונכת
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 046002 וא 046267 -ו 046209 :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה

 -ו 046267 -ו 046209 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046002 

 .תועוצקמ 7 הנמת הלופכ הצובק :תועוצקמ 4 הנמת תדדוב הצובק
 

 םייגולויב תוכרעמו תותוא  .7
 046326 םייגולויב תוכרעמו תותואל אובמ
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 044191 1 הרקב תוכרעמ
  וא
 336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046831 יאופר תומידל אובמ
 *134058 1 היגולויב
 116029 הקיזיפ-ויבל אובמ
 336208 םייגולויב תותוא לש הזילנאב תוטיש

 

 .046332,044191,336522 :מ דחאו 046326 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 רטסמסב קר םיבשחמו למשח תסדנהמ םיטנדוטסל ןתניי עוצקמה *
 "הימיכה תודוסי" וא )125001( "תיללכ הימיכ" : ול דמצ עוצקמ .ביבא
)124114(. 
 

 תונומתו תותוא דוביע  .8
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046200 תונומת חותינו דוביע
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046733 היצמרופניאה תרות
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
 046831 יאופר תומיד
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( "היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 044198 ,046200 :מ דחא אוה בייחמה עוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 4 םישרדנ
 
 VLSI תוכרעמו םיינורטקלא םילגעמ  .9

 VLSI-ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ  046237
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046188 םיברועמ תותואל םיינורטקלא םילגעמ
 RF( 046903( וידר רדתב CMOS -ב םיבלושמ םילגעמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044294 ינורטקלא רושכימ
 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת

 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ .046237 :בייחמ עוצקמ

 תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל .10
 046195 תודמול תוכרעמ
 046202 עדימ חותינו דוביע
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייארקא תותוא דוביע
 הקומע הדימל
 'ח הקיטובורל אובמ

046201 
046211 
046212 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 046200 תונומת חותינו דוביע
 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

046746 
046853 

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 046203 ,046202 :מ דחאו 046195 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 

  קפסה תוכרעמו היגרנא .11
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 םישדחתמ תורוקמו היגרנא תרמה
 1 הרקב תוכרעמ

044196 
044191 

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 034035 1 הקימנידומרת

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .044196 ,044139 :מ דחאו 046042 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 סקנפב םושירל תושירדהמ קלח םיווהמ תוחמתהה .בקב תועוצקמה
 םיניינועמה םיטנדוטס ."קפסה תוכרעמ – למשח" רודמב םיסדנהמה
 .הטלוקפב םוחתה זכרמ םע ץעייתהל םישקבתמ ,הזכ םושירב
 

  תויטנווק תויגולונכט .12
 046243 תויטנווק תויגולונכט
  א תויטנווק תויגלונכטב הדבעמ
 וא
 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ

126604 
 

126605 
 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 וא
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

236990 
 

116031 
046240 

 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046232 
046734 

 116037 שעור יטנווק בושחימ
 

 116031 ,236990 -מ דחאו 046243  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
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 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 םיבשחמ תסדנהל לולסמב
 
 םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ
 םיבשחמ יסדנהמ ךנחלו ,םיבשחמ תוללוכה תוכרעמ תיינבו ןונכת אוה
 .הרמוחבו הנכותב בחר עדי ילעב

 הטלוקפל תפתושמ םידומיל תרגסמב לעופ םיבשחמ תסדנהל לולסמה
 תועבוק רשא ,בשחמה יעדמל הטלוקפלו םיבשחמו למשח תסדנהל
 םייסיסב תועוצקמ תללוכ םידומילה תינכת .וינכת תא ףתושמב
 הז לולסמ ירגוב ולבקי םהידומיל םותב .תוטלוקפה יתשמ םימדקתמו

 ."םיבשחמ תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל ךמסומ" ראות

 תוחפל רובצל טנדוטסה לע ,ראותה תלבקל תושירדה תא אלמל תנמ לע
 :תואבה תועוצקמה תוצובק עברא ךותמ ,תוחפל תודוקנ 158.5

 הבוח תועוצקמ
 הביל תועוצקמ
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ

 )הרשעה 'קנ 6 םכותמ( תינוינכט-ללכ  הריחב תועוצקמ
 ןפואב אלמל טנדוטסה לע תודוקנ 158.5 תב םידומילה תינכת תושירד תא
 :אבה

 .ןלהל תצלמומה תינכתב םיטרופמה הבוחה תועוצקמ לכ תא דמלי  .1
 תועוצקמ תמישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ השולש  תוחפל דמלי  .2
 .הבילה

 לש הריחבה תועוצקמ תומישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ רפסמ דמלי .3
 ךכ ,בשחמה יעדמל הטלוקפה לשו םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה
 עיפומה עוצקמ דמלנו הדימב .תוחפל תוחמתה תוצובק יתש םילשיש
 לוכי אוה ,תוחמתה תצובקב הבוחכ םגו הבילה תועוצקמ תמישרב
 וא )הבילה תרגסמב בשחיי אל זאו( תוחמתהה תצובק תרגסמב בשחיהל
 רוחבל שיו תוחמתהה תצובקב בשחיי אל זאו( הבילה תועוצקמ תרגסמב
 הבילה ,הבוחה תועוצקמב רובציש תודוקנה לכ ךס .)ומוקמב רחא עוצקמ
 ."הריחב תועוצקמ" ףיעסב ןלהל םג האר .תוחפל 146.5 היהי הריחבהו

 תודוקנ 6 םכותמ ,תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 רובצי .4
 ךרוצל ג"למה רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב
 ללכ ךותמ תישפוח הריחב תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ
 .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה
 ידכ םלוא ,תע לכב לולסמה תא בוזעל שקבלו ותעד תונשל לוכי טנדוטס
 לכ תא םילשהל וילע הטלוקפה לש םירחאה םילולסמב ראותה תא לבקל
 לש תוימדקאה תושירדה לכ רחא אלמלו ול םירסחה הבוחה תועוצקמ
 .םאה תדיחיב ראותה

 הנפי ,םיידוסי-לעה רפסה יתבב הארוה תדועתב ןינועמה טנדוטס
 .םיטרפ תלבקל םאה תדיחיב הכמסה ידומיל תוריכזמל

 םיטנדוטס תלבק
 הטלוקפהמ םיטנדוטס לש לבגומ רפסמ הנש ידמ לבקתמ לולסמל .1
 םילבקתמה רפסמ .בשחמה יעדמל הטלוקפהמו םיבשחמו למשח תסדנהל
 רחאל ,םאה תודיחי יתש ישאר תמכסהב הנש ידמ עבקנ הדיחי לכמ
 .םיבשחמ תסדנהל הדעוב תוצעיתה

 אוהו ,ולש םאה תדיחיל ךייתשהל ךישממ לולסמל לבקתמה טנדוטס .2
 .תיתעמשמו תילהנמ ,תימדקא הניחבמ הדיחיה שארל ףופכ

 ךישמהל לוכי ,םיבשחמ תסדנהל לולסמב וידומיל תא םייסש טנדוטס .3
 תומלשה אלל ,םאה תודיחי יתשמ תחא לכב ישילשו ינש ראות ידומילב
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתב עוגפל ילבמ תאזו ,תודחוימ

 םיטנדוטסל םידחוימ םיצעוי תועבוק םאה תודיחי :םיטנדוטס יצעוי .4
 ץעויל הנפומ לולסמל לבקתמה טנדוטס .םיבשחמ תסדנהל לולסמב
 .ותדיחיב םיאתמה
 

 תינשמ תוחמתה תדועת לבקל תורשפא הנשי הז לולסמב םיטנדוטסל
 "יטנווק בושיחב תינשמ תוחמתה תמגמ" לש רואיתה .יטנווק בושיחב
 .בשחמה יעדמל הטלוקפה לש גולטקב עיפומ
 
 
 

 

 םידומילה תינכת
 טורפה יפל תודוקנ 158.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה
 'קנ 108.5-110.5                                           הבוח תועוצקמ
 'קנ             9                                  הביל תועוצקמ
 'קנ     26-29                                 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ
          'קנ     12                                   תינוינכט-ללכ הריחב  תועוצקמ
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044102 למשח תודבעמב תוחיטב ***4 - - -

 104036 'ת1 א"ודח 4 2 - 5.0
 *104016 ׳מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 **234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 ****ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

21.5 2 9 17   
 )104166( "'מא הרבגלא" וחקי בשחמה יעדמ לש םיטנדוטס*
 .)234114(  "'מ בשחמה יעדמל אובמ" וחקי בשחמה יעדמ לש םיטנדוטס **

 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח***

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ****
 .תינוינכט

 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0

234252 
 104013 ** 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
2.5 
4.0 

- 
- 

1 
2 

2 
3 

 'מ2 הרבגלא
 'מ ר"דמ

104038 
104136 

 114075 'ממ 2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
22.0 - 10 17   

 
 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
2.5 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

  תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט
 'א תובכורמ תויצקנופ
 'ת תויקלח .פיד תואוושמ

104214 
104215 
104220 

 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 3.0
4.0 
1.0 

- 
- 

2 
2 

2 
- 

 תוכרעמ תונכתל אובמ
 *ינפוג ךוניח

234124 
394901 

19.5 - 10 13   

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ*
 .תינוינכט

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044127 מ"למ ינקתה תודוסי 3 1 - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - 2.5
 *104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 114073 'ח 3 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 3.0
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 3.0

24.0  2 8 19   

 .)094412( "'מ תורבתסה" וחקי בשחמה יעדמ לש םיטנדוטס  *
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 -  5.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 3 3 2.0
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 2 2 -  3.5

  -ו     
 046210 הלעפה תוכרעמב הדבעמ - - 3 3 1.0
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  *וא     
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 **046267 םייתרפס םיבשחמ הנבמ 2 1 -  3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 -  3.0

17.5 6/9 6 6 10   

 .234123 ןיבל 046209+046210 ןיב רוחבל לכוי טנדוטס *
 )236267( "םיבשחמ הנבמ" וחקי בשחמה יעדמ לש םיטנדוטס **
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044167 'א טקיורפ 2 - - 12 4.0

  וא     
  *בשחמה יעדמב טקיורפ 2/- 1/- 4 - 4.0/3.0
3.0/4.0 -/12 -/4 -/1 -/2   

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 044169 'ב טקיורפ - - - 14 4.0
  וא     

  *בשחמה יעדמב טקיורפ 2/- 1/- 4 - 4.0/3.0
4.0/3.0 -/41  -/4 -/1 -/2   

 רידגמ סובליסהש ולאל טרפ( 23xxxx ורפסמש טקייורפ לכ  *
 )"ראותל םיטקייורפה תושירד יולימ ךרוצל רכומ אל"כ   

 
 הביל תועוצקמ
 :תועוצקמ 6 ךותמ 3 הריחבל

 לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - - 3.0
 תותוא

044198 

 044202 םייארקא תותוא 2 1 - - 3.0
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 2 1 - - 3.0

  וא     
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 2 1 - - 3.0
 234292 בשחמה יעדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 תוצובקה תרותל אובמ 2 2   3.0

 בשחמה יעדמל םיטמוטואו
234129 

 
 ,םירז תויהל םישרדנ הבילה תועוצקמו תוחמתהה תוצובקמ תועוצקמה
 תוחמתהה תועוצקמ תריפס ךרוצל םיימעפ בשחי אל עוצקמ רמולכ
 .הבילהו

 

 הריחב תועוצקמ
 תוחמתה תוצובק
 טנדוטס לכ .תוחמתה תוצובק 10 -ל ונייומ םיצלמומה הריחבה תועוצקמ
 דומיל השוריפ הצובק תמלשה .תונוש תוצובק יתש תוחפל םילשהל בייח
 דע ,המישרה ךותמ םיפסונ תועוצקמו הצובקב םיבייחמה תועוצקמה
 ןה םא תונושכ הנבשחת תוצובק יתש .תוחפל תועוצקמ השולש תמלשהל
 הריחבל םינתינ הריחבה תועוצקמ רתי .םינוש תועוצקמ 6 תוחפל תוללוכ
 םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה י"ע םינתינה תועוצקמה לכ ףסואמ
 .בשחמה יעדמל הטלוקפהו

 

 תוצובקה תמישר
 םיבשחמ הנבמו תורזובמ תוכרעמ ,םיבשחמ תותשר .1

 *044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ
 236357 'א םירזובמ םימתירוגלא
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
  וא
 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
  046275 יראניב דוק לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
 /046278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ

236278 
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא

 236341 טנרטניאב תרושקת
 236351 תורזובמ תוכרעמ
 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 ץאומ יליבקמ בושיח
 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע

046273 
046279 
046280 

  תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
 עדימ ןוסחא תוכרעמ
 םיבשחמ תחטבא
 חטבואמ תונכת
 רוחאל הסדנה

046853 
236322 
236490 
236491 
236496 

 236350 תותשרב הנגה
 236370 רזובמו יליבקמ תונכת
 הלעפה תוכרעמ תסדנה
 

236376 

 .236357 וא 236334 / 044334 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 חקלש טנדוטס .046005 תא קר תחקל לכוי 044334 תא חקלש טנדוטס *

 .236341 תא קר תחקל לכוי 236334 תא
 
 תרושקתה תרות .2

 044202 םייארקא תותוא
 046204 תיגולנא תרושקת
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 היצמרופניאה תרות
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046733 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 236309 הניפצה תרותל אובמ
 *044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236341 טנרטניאב תרושקת
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ 

 עדימ ןוסחיא תוכרעמב דודיק
 

236520 

 .046204 וא 046206 :ןיבמ דחאו 044202 :םה םיבייחמה תועוצקמה
  חקלש טנדוטס .046005 תא קר תחקל לכוי 044334 תא חקלש טנדוטס *
 .236341 תא קר תחקל לכוי 236334 תא
 
 תויכוביסו היפרגוטפירק ,הניפצ ,םימתירוגלא .3

 236343 תויבושיחה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 236313 תויכוביסה תרות
 234129 ח"מדמל םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ
 236359 2 םימתירוגלא
 236500 הזילנאטפירק
 236506 תינרדומ היגולוטפירק
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ
 236374 םימתירוגלאו תויתורבתסה תוטיש
 236520 עדימ ןוסחא תוכרעמב דודיק
 236760 תיבושיח הדימל
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא
 236719 תיבושיח הירטמואיג

 236990 תיטנאווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 236343 אוה בייחמה עוצקמה
 
 תונומתו תותוא דוביע .4

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044202 םייארקא תותוא
 046200 תונומת חותינו דוביע
  וא
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע
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 046195 תודמול תוכרעמ
  וא
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ
 046345  תבשחוממ הקיפרג

  וא
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג

 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 046733 היצמרופניאה תרות
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046746 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
  וא
 236873 תבשחוממ היאר
 046831 יאופר תומידל אובמ
 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע
 236861 תירטמואג תיבושיח היאר
 236862 תונומתו תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי

 
 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(
 

 וא 046200 וא 044202 :ןיבמ דחאו 044198 :םה םיבייחמה תועוצקמה
236860 . 

 
 תונובנ תוכרעמ .5

 046345  תבשחוממ הקיפרג
  וא
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג

 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ
 הקיטובורל אובמ
 וא
 'ח הקיטובורל אובמ

236927 
 

046212 
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046195 תודמול תוכרעמ
  וא
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ
 046200 תונומת חותינו דוביע
  וא
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע
 046746 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
  וא
 תבשחוממ היאר
 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

236873 
046853 

 234292 בשחמה יעדמל הקיגול
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע
 236372 תוינאיסייב תותשר
 236716 ם"בית תוכרעמב םיירטמואג םילדומ
 תיבושיח הדימל
 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל
 וא
 הקומע הדימל

236760 
236781 

 
046211 

 236861 תירטמואג תיבושיח היאר
 תונומתו תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי

 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא
236862 
236901 

 וא 236501 וא 236216/046345 :םה םיבייחמה תועוצקמה
236927/046212. 

 
 םיבלושמ םיינורטקלא םילגעמ .6

 MOS( 044231( 1 םיינורטקלא םינקתה
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ
 םיגתוממ חתמ יריממ

046129 
044139 

 044140 םייטנגמורטקלא תודש
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה

 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046773 יוליגל םייטפואורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 046903 וידר רדתב םיבלושמ םילגעמ

 .046237-ו 044231 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 

 םדקתמ תונכתו הנכות תוכרעמ .7
 236351 תורזובמ תוכרעמ
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
  וא
 236360 היצליפמוקה תרות
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
  וא
 236703 םימצע החנומ תונכת
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 יראניב דוק לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

046275 
046277 

 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 

 ץאומ יליבקמ בושיח
 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע

046278/ 
236278 
046279 
046280 

 236319 תונכת תופש
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש
 עדימ ןוסחיא תוכרעמ
 םיבשחמ תחטבא
 חטבואמ תונכת
 רוחאל הסדנה

236322 
236490 
236491 
236496 

 236350 תותשרב הנגה
 236363 םינותנ ידסמ
 236370 רזובמו יליבקמ תונכת
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה
 236700 הנכת ןוכית
 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא
 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל

236780 
236781 

  

 הקיטובורו  הרקב .8
 1 הרקב תוכרעמ
 םיגתוממ חתמ יריממ

044191 
044139 

 046192 2 הרקב תוכרעמ
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 םייארקא תותוא
 המכח תשרו קפסה תוכרעמ

044202 
046042 

 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046196 תיראניל אל הרקב
 046195 תודמול תוכרעמ
 וא 

 236756 תודמול תוכרעמל אובמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא
 הקיטובורל אובמ
 וא
 'ח הקיטובורל אובמ

236927 
 

046212 
 

 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 044191 :אוה בייחמה עוצקמה
 
 תויעבטו תוילמרופ תופש ,תונכת תופש .9

 234129 ח"מדמל םיטמוטאו תוצובקה תרותל אובמ
 234292  בשחמה יעדמל הקיגול
 236319 תונכת תופש
 236345 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש יטמוטוא תומיא
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
  וא
 היצליפמוקה תרות
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

236360 
046277 
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 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ
 236342 הנכות תומיאל אובמ
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא

 234129 :אוה בייחמה עוצקמה
 

  תויטנווק תויגולונכט .10
 הצובקל םדק עוצקמ וניה )114073( "ח3 הקיסיפ" עוצקמה

 046243 תויטנווק תויגולונכט
 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 וא
  תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ

126604 
 

126605 
 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 וא
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

236990 
 

116031 
046240 

 046241 תיטנווק הקינכמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046232 
046734 

 116037 שעור יטנווק בושחימ

 116031 , 236990 -מ דחאו 046243  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 
 

 םינייטצמל תינכתב םידומילה הנבמ
 ירקחמ שגדב

 
 לע תינכתל ופרוצי תודוקנ 80 דע ורבצש םיטנדוטס : הלבק יאנת
 .תימדקא הנש לכ תליחתב ישיא ןויארו םינויצ עצוממ סיסב
 שיגהל ולכוי דחוימב םיהובג הלבק ינותנ ילעב םידמעומ ,ףסונב
  .םהידומיל תליחתב רבכ תינכתל הלבקל השקב
 רומשל ושרדיי תינכתל ולבקתהש םיטנדוטס : םידומילה ךלהמ
 תוחפל לש הריבצ לע ןכו רבטצמ עצוממ לע םידומילה לכ ךלהמב

 םאות היהיו םתלבק תעב עבקייש  עצוממב רטסמס לכ תודוקנ 18
 יאכז תויהל ידכ .הטלוקפב םיטנדוטסה לש םינוילעה 7% -ל
 שגדב םיבשחמו למשח תסדנהב םינייטצמה לולסמ רגוב" תדועתל
 ךישמהל ידכב ויד הובג עצוממב םייסל טנדוטסה לע ,"ירקחמ
 .הטלוקפב םיהובג םידומילל יאגלמכ
 ירקחמ טקיורפ ועצבי תינכתב םיטנדוטסה : תינכתב רקחמ
 4 לש ףקיהב "1 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ" עוצקמה תרגסמב
 תא ךיראהל וא( ינש ירקחמ טקיורפ עצבל ולכוי ףסונבו ,תודוקנ

 "2 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ" תרגסמב )יתנש טקיורפל ןושארה
 תא ףילחי )רחבנ םא( ינשה ירקחמה טקיורפה .תודוקנ 4 לש ףקיהב
  ."ב טקיורפ" הבוחה עוצקמ
 תא תחקל שרדיי תינכתב טנדוטס לכ : םימדקתמ םיראת יסרוק
 תוחפל ןכו ,תישילשה הנשב "יטלוקפה רקחמל אובמ" סרוקה
 תצלמהב( 048/049 תמודיקמ דחא םימדקתמ םיראת סרוק
    .)ישיאה החנמה
 ישיא החנמ הנומי תינכתב טנדוטס לכל ,7 רטסמסמ לחה : היחנה
 םע םאתיו ,ירקחמה טקיורפב ותוא החני ףאש ,לגסה ירבח ברקמ
 ,046 תמודיק( םימדקתמ םיראת י/סרוק תריחב תא טנדוטסה

 שארב דמועה לגסה רבח לש עויס תוברל ,תינכתב תויוליעפה .)048
 ןיינעה ימוחתל םאתהב החנמ אוצמל טנדוטס לכ ונווכי ,תינכתה
  .ולש
 ,הירבחל תוידועיי תויוליעפב ופתתשי תינכתב םיטנדוטס :תויוכז
 םיטנדוטסל יתנש סיסב לע ןתנית וז הגלמ ."רייאמ תגלמ"מ ונהייו

  .הנש התואב תינכתה יאנתב ודמעש
 םימייקה םירדסההו תויוכזה לכמ תינכתה יפתתשמ ונהיי ןכ ומכ
 תינכתה יפתתשמ ,לשמל .םידומילב םינייטצמה םיטנדוטס יבגל
 תוחמתה תצובק םמצעל םיאתהל ולכוי למשח תסדנה לולסמב
 םיפסונ תועוצקמ ירקחמה טקיורפל ףסונב הב ,םינייטצמל תחא
 .טנדוטסה תא החנמה לגסה רבח תיחנהב שימג ןפואב ורחביי
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 ,םיבשחמ ,הקינורטקלא( םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה
 ראותלו רטסיגמ ראותל תומלתשה תוינכת העיצמ )תרושקת
 תסדנה ,למשח תסדנהב ןושאר ראות ירגובל תומיאתמה רוטקוד
 ןושאר ראות ירגובל ןכו ,הנכותו םיבשחמ תסדנה וא ,םיבשחמ
 )הקיסיפו בשחמה יעדמ ,הקיטמתמ( תויעדמו תויסדנה תוטלוקפמ
 יאנתב םידמועה ,רחא רכומ יאטיסרבינוא דסומ וא ןוינכטה לש
 םיחטשב םיאשונ לש בחר םוחת םיסכמ הארוההו רקחמה .הלבקה
 .םיבשחמו למשח תסדנה לש םיינשדחהו םיססובמה
 :םה תומלתשהה יחטש
 הקינוטופו תויטנגמורטקלא §
  הקינורטקלא-וננו הקינורטקלאורקימ §
 םיבשחמ תותשרו םיבשחמ §
 תרושקת §
 םייגולויב תותואו תבשחוממ הייאר ,תונומתו תותוא דובע §
 הנוכמ תדימל §
 הרקבו תוכרעמ §
  קפסה תוכרעמו VLSI תוכרעמ ,םיינורטקלא םילגעמ §
 

 תועוצקמ ,תומלתשהה יחטש ,הלבקה יאנת לש טרופמ רואית
 רתאב אוצמל ןתינ ,לגסה ירבח לש תוניינעתהה יחטשו דומילה
  ,םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה לש טנרטניאה

https://ece.technion.ac.il/degree-studies-
programs/graduate-studies/?lang=he 

 
 חטש תא הלבקה תשקב ספוטב ןיצל םישקבתמ םידמעומה :הרעה
 .םיניינועמ םה וב תומלתשהה
 
 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 "למשח תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 ןושאר ראות ירגוב קרו ךא לבקתהל םילוכי הז ראות ידומילל
 לש הנכותו םיבשחמ תסדנה וא ,םיבשחמ תסדנה ,למשח תסדנהב
 הלבקה יאנתב דמועה ,רחא רכומ יאטיסרבינוא דסומ וא ןוינכטה
 .הטלוקפה לש

 דומילה תושירד
 16  רובצל ושרדי ןוינכטב הקיסיפ - למשח תסדנהל תינכותה ירגוב
 'קנ 19-ב ושרדיי תורחא תוינכת ירגוב .םיסרוקב דומיל 'קנ
 םיטנדוטסה ללכ .הכמסה תמרב תויהל תולוכי 3 ןכותמ ,םידומיל
 טקיורפ וא רקחמ תדובע עוציבו תבחרומ תילגנא ןיגב 'קנ 2 ל ושרדי

 'קנה תשירד כ"הסש ךכ ,םיסרוקל ףסונב 'קנ 20 לש ףקיהב יסדנה
 'קנ 38 :הקיסיפ-למשח תסדנהב ןושאר ראות ירגובמ היהת ראותל
 תדובע םוקמב רמג תדובע עצבל ןתינ 'קנ 41 םיטנדוטסה ללכמו

 8 תריבצב םיטנדוטסה ושרדי הזה הרקמב ,'קנ 12 ףקיהב רקחמ
 .םיסרוקב תופסונ 'קנ
 

 ךותמ תועוצקמ דומיל ידי לע 'קנ רובצל ושקבתי םיטנדוטסה
 הטלוקפב םינתינה םימדקתמ םיראת ידומילל תועוצקמה תמישר
 רשא ,םימדקתמ םיראתו הכמסהל םיפתושמ תועוצקמ ךותמ ןכו
 'קנה ברימ ,ללככ .הכמסהה ידומיל תפוקתב םדי לע ודמלנ אל
 .םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפהמ תועוצקמ דומיל י"ע ורבציי

 תוטלוקפמ תועוצקמ לש לבגומ רפסמ דומלל םייאשר םיטנדוטס
 ורושיא תא שרוד תרחא הטלוקפמ עוצקמ דומיל םלוא ,תורחא
 ידומילל תינקידה תינגס לש ורושיא ,ןכו ,החנמה לש ויקומינו

 .םימדקתמ םיראת ידומיל תדעו וא ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת
 ןתינ .תרחא הטלוקפב ודמל רשא עוצקמ רובע וכוזי םיטנדוטסה
 םיליבקמ תועוצקמב הטלוקפה לש תועוצקמה דומיל תא ףילחהל
 תינכת .בשחמה יעדמל הטלוקפה ידי-לע םינתינה םימוד וא
 ירקיע ןוויכב תשבוגמ תומלתשה הווהתש הרוצב הנבית םידומילה
 .הנשימ ינוויכ רפסמבו דחא

 ןתינ אל  .םתדובעל החנמו רקחמ אשונ אוצמל םיטנדוטסה לע
 ורשקתי הז ךרוצל  .םוחת וא אשונ לכל החנמ תאיצמ חיטבהל
 הטלוקפה לגס ירבח םע ,ירשפאה םדקהב ,םתמזויב םיטנדוטסה
 תדובעב היחנהל תורשפאה תא םתא וררביו םתוניינעתה חטשב
 .יסדנה טקיורפ וא רקחמ תדובע ,רמג
 

 תויסדנהו תויעדמ תוטלוקפ ירגובל "םיעדמל רטסיגמ"
 ירגוב םיטנדוטסל םג םימיאתמ הטלוקפב תומלתשה יחטש רפסמ
 ירגובו בשחמה יעדמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ - םיעדמל תוטלוקפה
 תסדנה וא למשח תסדנה ירגוב םניאש תויסדנה תוטלוקפ
 יתנש-עברא לולסמב םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס .םיבשחמ
 םש ןויצ אלל( "םיעדמל רטסיגמ" ראותה תארקל םלתשהל םילוכי

 הטלוקפה לש תועוצקמ ןה המלשהה תושירד רשאכ )הטלוקפה
  .תוחמתהה םוחתב םימדקתמ תועוצקמל םדק תושירד םיווהמה
 תוטלוקפהמ יתנש-תלת לולסמב םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס
 רטסיגמ" ראותה תארקל םלתשהל םה ףא םילוכי ל"נה תויעדמה
 תועוצקמ הליחת םילשהל םהילע היהי .הטלוקפב "םיעדמל
 םיראתו הכמסהל םיפתושמ תועוצקמ וא הכמסה ידומילמ
  .'קנ 24  לש ףקיהב םימדקתמ
 תארקל םלתשהל םישקבמה תיסדנה/תיעדמ הטלוקפ ירגוב
 קר תאז תושעל ולכוי  "למשח תסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותה
 .למשח תסדנהב ןושאר ראות ומילשהש רחאל
 

 )MEE - הזת אלל רטסיגמ( "למשח תסדנהל רטסיגמ"
 תסדנהב ןושאר ראות ירגוב לבקתהל םילוכי הז ראות ידומילל
 ירגוב ןכו ,הנכותו םיבשחמ תסדנה וא םיבשחמ תסדנה ,למשח
 ,הקיסיפ ,בשחמה יעדמ( תיעדמו תיסדנה הטלוקפמ ןושאר ראות
 דמועה ,רחא רכומ יאטיסרבינוא דסומ וא ,ןוינכטה לש )הקיטמתמ
 .הטלוקפה לש הלבקה יאנתב
 

 
 :תואבה תושירדה תא אלמל הזת אלל לולסמב םיטנדוטסה לע

 .תוחפל 'קנ 42 לש הריבצ §
 .תבחרומ תילגנא ןיגב ןכותמ 'קנ 2 §
 הדבעמ וא/ו ןוירנימס תועוצקמב ויהי ל"נה 40-ה ךותמ 'קנ 6 §

 הרומ תצלמהב  .תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכה
 םיראתל הדעווה לש שארמ רושיאבו החנמהו עוצקמה
 דומיל י"ע םג וז השירד אלמל םיטנדוטסה ולכוי םימדקתמ
 ,הדבעמ וא/ו ןוירנימס תועוצקמל המודבש ,םירחא תועוצקמ
 .תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ
 תועוצקמ תמישר ךותמ תויהל תובייח דומילה תודוקנ ללכמ 'קנ 2 §

 .הטלוקפה רתאב תמסרפתמה דוסיה יעדמ
 םיראתל הדעווה לש שארמ רושיאב ,דבלב הז לולסמב §

 'קנ 15 דע דומלל םייאשר ויהי םיטנדוטסה ,םימדקתמ
 ,הקיזיפ ,הקיטמתמ :תורחא תוטלוקפמ םייטנוולר תועוצקמב
 .לוהינו הישעת תסדנהו בשחמה יעדמ
 רובעל היהי ןתינ ,םימדקתמ םיראת ידומילל הדעווה רושיאב §

 אשונ רדגוה ,המ/םיאתמ ת/דמעומהש הרקמב הזת םע לולסמל
 לגס ירבח ןיבמ החנמ ואצמ םיטנדוטסהו ,םיאתמ רקחמ
 רמג תדובע/טקייורפ/רקחמב היחנהל םיכסהש ,הטלוקפה
 םא ,תורשפא הנשי ..םידומילל םינושארה םירטסמסה 4 ךלהמב
 בלשב רובעל ,תאז םיקידצמ הזתה תמרו תי/טנדוטסה תמר
 רפסה תיב תונקתל ףופכב ,טרוטקודל רישי לולסמל םיוסמ
  .םימדקתמ םיראתל
 ךישמהל ולכוי אל "למשח תסדנהל רטסיגמ" ראות ילעב §

 רקחמ תזת ומילשיש רחאל אלא ,רוטקוד ראותל םידומילל
 אל םידומיל" תרגסמב רקחמ תדובע וא רמג תדובע תמרב
   .)דבלב םינייטצמל( "ראותל

 :תורעה
 .הגלמ לבקל םיאכז םניא הז לולסמב םיטנדוטס §
 ."למשח תסדנהל רטסיגמ" אוה םידומילה םותב קנעומה ראותה §
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 וא ןוינכטב םימדוק םידומילב תועוצקמ ודמל רשא םיטנדוטס
 ,ודמלש תועוצקמב הרכהל השקבב תונפל םילוכי ,תרחא תרגסמב
 תרגסמב דומלל םיטנדוטסה ושרדיי 'קנה ללכמ 75% תוחפל רשאכ
 ודמלנ רשא תועוצקמב בשחתהב היהי 'קנב יוכיזה  .יתבר ןוינכטה
 םידומילב ןוינכטה תרגסמב וחקליי תושרדנה 'קנה רתי  .םתמרבו
 .ראותל

 
 הדיחיה תרגסמב הריבצ ידומיל וא ראותל אל םידומיל
 ךשמה ידומילל
 אלש ,ןוינכטב םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה ירגוב ,םידמעומ
 תושירדב םידמוע ךא ,הטלוקפב ינש ראות ידומילל םתלבק הרשוא
 םיראתל הדעווה תצלמהב ,תונפל ולכוי ,רפסה תיב לש הלבקה
 ךשמה ידומילל הדיחיה תרגסמב הריבצ ידומילל ,םימדקתמ
 וא הטלוקפה רתאב םימושרה םילהנל םאתהב ,ץוח ידומילו
 רפסה תיב תונקתל םאתהב ,"ראותל אל" םידומיל תרגסמב
 .םימדקתמ םיראתל

 רוטקוד ראותל םידומיל
 תדעוימ "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תארקל תומלתשהה
 ףרטצהל םיפאושה ,רקחמל הקיז ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל
 למשחה תסדנה יחטשב תימדקאהו תיגולונכטה תוגיהנמל
 .םיבשחמהו
 

 "םיעדמל רטסיגמ ראות ילעבל טרוטקוד"
 הלבקה יאנת
 רפסה תיב לש תוילאמרופה תושירדב דומעל םידמעומה לע §

 .םימדקתמ םיראתל
 תועצמאב ,שרדנה תדימב( םידמעומה תא קודבת הלבק תדעו §

 תיטלוקפה הדעווה ינפב היתוצלמה תא איבתו )הניחב וא החיש
 ראותל םידומילל הלבקל תיפוס הצלמה .םימדקתמ םיראתל
 רחאלו ,החנמ ואצמי םידמעומהש רחאל קר ןתנית רוטקוד
 .החנמה יונימ לע ץילמת םימדקתמ םיראתל הדעווהש

 דומילה תושירד
 עדיה תקמעהלו המלשהל םישורדה םימדקתמ תועוצקמ דומיל §

 ןיגב 'קנ 2 ןכותמ ,תוחפל 'קנ 10 לש ףקיהב ,רקחמה עוציבל
 .תבחרומ תילגנא
 .'קנ 20 לש ףקיהב ,התואנ המרב תירוקמ רקחמ תדובע עוציב §
 הטלוקפה ילתכ ןיב אלמ ןמזב תחא הנש תוחפל לש הייהש §

 .תומלתשהה תפוקתב
 םיראת רפסה תיב תונקתל םאתהב תופשל תושירדה יולימ §

 .םימדקתמ
 8 תריבצב ושרדיי טרוטקודל רישיה לולסמל ורבעש םיטנדוטס
 .םיסרוקב תופסונ 'קנ

 
 "טרוטקודל רישי לולסמ"

 ראותל םימלתשמה םינייטצמ םיטנדוטסל דעוימ הז לולסמ §
 לע .רוטקוד ראותל הדובעל הבחרהל ןתינ םרקחמ רשא רטסיגמ
 םרקחמ ךלהמב וחיכוה )1( :םיאבה םיאנתב דומעל םידמעומה
 ידומילל ותמאתה לע  רורבב הדיעמה תירקחמ תלוכי ינש ראותל
 רחאל ינשה רטסמסה ךלהמב תוחפל ואצמנ )2( .טרוטקודה
 אשונ )3( .ינשה ראותה תועוצקמב ונייטצהו ,רקחמה אשונ רושיא
 ךבדנ שמשל וא ,טרוטקוד תדובעל הבחרהל ןתינ םרקחמ
 תסכממ תיצחמ תוחפל ומילשה )4( .וזכ הדובעב יתועמשמ
 .תוחפל 90 לש עצוממ וגישהו ,ןהב וביוח רשא דומילה תודוקנ

 

 "טרוטקודל דחוימ לולסמ"
 דחוימב םינייטצמ םיטנדוטסל רשפאל איה לולסמה תרטמ §

 םדקומ לולסמב בלתשהל םיניינועמו ןושאר ראות םימייסמה
 םיניינועמה םיטנדוטס .רטסיגמ ראותל םושיר אלל טרוטקודל
 לע םיטרפ תלבקל םימדקתמ םיראת תוריכזמל ונפיי הז לולסמב
 .לולסמה

 

 
  ףסונ עדימ
  הטלוקפב םימדקתמ םיראת תווצ
  04-8294781 ,04-8293235 .לט

eegrad@technion.ac.il 
 :םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה רתא

https://ece.technion.ac.il/?lang=he  
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 הטלוקפה
 תימיכ הסדנהל

 
 

 ריכב הצרמ
 ןולא הנד גרבנירג
 ףסא רגניז
 ידאש חרפ
 לאכימ וקשרטפ-םהש
 

 תינשמ תוכייתשה
 ןומר איג ח"פורפ
 סאס ויתמ ח"פורפ
 

 סוטירמא רקחמ רוספורפ
 באז רומדת

 יטירמא םירוספורפ
 דוד ןוסח
 והיעשי ןומלט
 ןיכי ןהכ
 םהרבא רומרמ
 םעניבא רינ
 השמ סיקרנ

 לאפר טימס
 דינואיל ןמסיפ
 םירפא תהק
 הירא םר
 השמ ךוטנייש
 

 ימדקאה לגסה ירבח
 הטלוקפה ןקד
 ןועמש ןודנרב

 םירוספורפ

 תלצבח דלפ-וקנאיב
 ןועמש ןודנרב
 המענ רנרב
 ןועדג רדרג
 וירד לקד
 םאסוח קיאח
 לאינד ןיול
 רדנסכלא יקסנשיל
 ןורי זפ
 )הבלס( בלס'צאיו רגרפ
 דעוי רוצ
 

 םירבח םירוספורפ
 זוע תיזג

 רפוע רונמ
 רמת ץרפ-לגס
 יבא רדורש
 
 

 הכמסה ידומיל
 

 ראותלו תימיכ הסדנהב ראותל םילולסמ העיצמ הטלוקפה
 ףסונב .היגולויבל הטלוקפה םע ףותישב תימיכויב הסדנהב
 .הביבסה תסדנהל לולסמב םידומל תרשפאמ הטלוקפה
 

 תימיכ הסדנהב ראותל לולסמה
 הקוסעת תויורשפאו קוסיע ימוחת
 םירצומ יפלא םויכ תרציימ םלועבו לארשיב תימיכה היישעתה
 חתפמה ישנא םה םיימיכה םיסדנהמה .ינרדומה םדאל םישורדה
 .היתויוליעפו היפנע לכ לע תימיכה היישעתה לש

 היישעת לכ  .רתויב תנווגמ הניה םיימיכ םיסדנהמל קושה תשירד
 תימיכ הסדנה ירגוב תכרוצ ,םירמוחב לופיטו רוציי לע תססבתמה
 בר רפסמ תונורחאה םינשב  .הרקבו ךילהת ,ןונכת יסדנהמ רותב
 ליבקמבו הקינורטקלא ורקימה תיישעתל הנופ םירגוב לש
 תיישעת ,הימיכורטפה ,תופורתה ,ןוזמה ,היגולונכטויבה תוישעתל
 תרבוגה השירדל הנעמ תתל .תוינוחטיבה תוישעתהו םיבצחמה
 םוחתב היופצה תוחתפתהה רואלו ,הקינורטקלאורקימה םוחתב
 יתש 2000 תנשב וחתפנ ,תירלוקלומה היגולויבהו הימיכויבה
 םיכילהת תסדנהל המגמה :ולא םימוחתב תושדח דומיל תומגמ
 .תויגולונכטוננו ורקימל המגמהו ,םיימיכויב

 ןלהלו רתויב בחר אוה תימיכ הסדנה ירגוב לש םידיקפתה ןווגמ
 :תואמגוד רפסמ

  .תימיכ תבולשת וא לעפמ לוהינ  .1

 .םיימיכויב וא םיימיכ םילעפמו םיכילהת ןונכת  .2

  .רוציי ןקתמ ליעפמה תווצ לע חוקיפ  .3

 תרקבו הקופתה רופיש ךרוצל ךילהת לש )היצלומיס( היימדה .4
 . הביבסה תוכיא

 אל םימוחתב ףא ימיכה סדנהמה קסוע הבחרה ותרשכה בקע
 תורוקמ חותיפ ,םימו ריוא םוהיז תויעב ןורתפ :ןוגכ םייתרגש
-ויב םיכילהת לש יתיישעת םושיי ,םימ תלפתה ,םישדח היגרנא
 .םייגולונכט

 םיימיכ םיסדנהמ רישכהל אוה תימיכ הסדנהל הטלוקפה דיקפת
 היישעתה לש םינווגמה היכרצל בחר יסדנהו יעדמ עדי ילעב
 תארקל הליבומו תיתנש עברא הנה םידומילה תינכות  .תימיכה
 ."תימיכ הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה

 
 תימיכ הסדנהב םידומילה ךלהמ
 טורפה יפל תודוקנ 156.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה
 'קנ 114.5   הבוח תועוצקמ
 'קנ 29.5   הריחב תועוצקמ
 'קנ 12.0 : תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
    6.0 הרשעה תודוקנ
  4.0 תישפוח הריחב
  2.0 ינפוג ךוניח
 

 לוכי טנדוטס לכ .תומגמ רפסמל קלוחמ תימיכ הסדנהב ליגרה לולסמה
 :עוצקמב םינוש םינוויכ תוראתמה תומגמ שמח ןיבמ תחא רוחבל

 
 תיללכה המגמה  -

 תימיכ הסדנהב םירמוחל המגמה -

 תויתביבס תויגולונכטל המגמה  -

 םיימיכויב םיכילהת תסדנהל המגמה  -

 תיתומכ תימיכ הסדנהל המגמה -

 
 ףיקמ יללכ עקר םינתונו ,םיטנדוטסה לכל םיהז הבוחה יסרוק
 הניאו תיפוס חרכהב הניא יהשלכ המגמב הריחב ,ןכל .עוצקמב
 לקהל תומגמה תרטמ  .רגובה סדנהמה לע ןהשלכ תולבגמ הדימעמ
  .הליחתכלמ רתוי ןיינעמ םהל הארנה ןוויכ תריחבב םיטנדוטסה לע
 איבתש הרוצב ונבנ תומגמה תינכותו תיסיסבה םידומילה תינכות
 ,רבד לכל םיימיכ םיסדנהמ ויהי המגמ לכ לש םירגובהש ךכל
 ,םהירושיכ יפ לע  ,תיסדנה הרשמ לכבו אשונ לכב קוסעל ולכויו
 .םידומילה תמגמ תריחבל רשק לכ ילב

 רשא דרפנ רושיאב ןיוצי המגמ לכ לש םידומילה תושירד יולימ
 .םידומילה םותב טנדוטסל ןתניי

 
 

 יתנש-עברא לולסמ - הביבסה תסדנה
 תיחרזא הסדנה ,תימיכ הסדנה תוטלוקפל ףתושמ לולסמ
  .ןוזמו היגולונכטויב תסדנהו תיתביבסו

 סדנהמ .תיתביבסו תיחרזא הסדנהל הטלוקפה ךרד המשרהה
 םיכילהת עצבלו ןנכתל לגוסמ תיכילהת הרשכה לעב הביבס
 ןוכנו לוז ,לק רתויש תיסיסב החנה ךות – יתביבס םוהיז םיענומה
 רבכש םיקזנ ןקתל רשאמ שארמ ןונכת י"ע הביבסל םיקזנ עונמל
 ראותה ילבקמ תא הרישכמ תידוחייה םידומילה תינכות .ומרגנ
 ,המקה ,ןונכת ,רקחמ ימוחתב םיאשונ לש בחר ןווגמב קוסעל
 .תיכילהת תיתביבס  הסדנהב חוקיפו לועפת ,עוציב
 םייסדנהו םייעדמ דוסי תועוצקמב קזח עקר הנקמ תינכתה
 ךות היגולויבהו הקיזיפה ,הימיכה יעדמ לע םיססובמה םייתביבס
 םיכילהת תסדנה יאשונ השיגדמ תינכותה .הקימנידומרתה תרכה
 ,םיילזונ םימרזמ םימהזמ קוליסל הדרפה יכילהת דומיל ךות
 םירוטקאיר ןונכתל דעו הקצומ תלוספמ םיביכרמ תבשה ןכו םייזג
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 תויגולונכט לע דומלל תרשפאמ תינכותה .םיעגפמ תעינמל
 םימ תבשה ,םימ תוכרעמ רוהיט ,םימ תלפתהב תומדקתמ
 רתיה ןיב תללוכו ,ריוא םוהיז תעינמ ,תינוריעו תיתישעת תלוספמ
 םירחבנ םיאשונו תיתביבס היגולונכטויב ,הביבסה תוכיא יניד
 .םירחא

 

 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ הנומשמ תחאב םה
 יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיזיפ תארוה
 תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה
 .למשח-הקינורטקלא
 לע רפס יתבב הארוה ןוישר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי
 ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע .תודוקנ
 . היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה קרפב םיטרפ .ףסונ ןושאר
 

 

 תימיכויב הסדנהב ראותל לולסמה
 הקוסעת תויורשפאו קוסיע ימוחת
 לע םינעשנה םירצומ לש לדגו ךלוה רפסמ ונשי תימיכה היישעתב
 תימיכה היישעתהו תויה .הימיכויבה םוחתמ  םיחותיפו עדי

 תיתדבעמ הלקסמ םיכילהת לש )scale-up( ןולמיג לע תססובמ
 יזכרמ דיקפת שי םימיכויבה םיסדנהמל  ,תיתיישעת הלקסל
 .םלועבו ץראב ץאומ בצקב תחתפתמה תימיכויבה היישעתב
 היינקה שרוד תימיכויבה היישעתב םיימיכ םיסדנהמ לש םבוליש
 .ןושארה ראותה ךלהמב תירלוקלומ היגולויבבו הימיכויבב עדי לש
 

 תא ליבוהלו בלתשהל ולכויש םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 םידומילל ךישמהל ולכויש םירגוב ןכו תימיכויבה היישעתה
 .תימיכ הסדנהב ןהו םייחה יעדמב ןה םימדקתמ
 

 -ב ךמסומ ראות תינכותה ירגוב ולבקי )םינש 4( םהידומיל םותב
 ."תימיכויב הסדנה"
 

  תימיכויב הסדנהב םידומילה ךלהמ
 טורפה יפל תודוקנ 165.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה
 'קנ 123.5  הבוח תועוצקמ
 'קנ 29.5  הריחב תועוצקמ
 'קנ 12.0 :תישפוח הריחב תועוצקמ
    6.0 הרשעה תודוקנ
  4.0 תישפוח הריחב
 2.0 ינפוג ךוניח
 

 יתשו םיינוינכט דוסי יסרוקל םיקלחתמ הבוחה תועוצקמ
 הטלוקפבו תימיכ הסדנהל הטלוקפב הביל יסרוק לש תוארשרש
 םיאשונב תודקמתה םירשפאמ הריחבה יסרוק .היגולויבל
   .היגולויבהו תימיכה הסדנהה ימוחתמ םייפיצפס
 

 םיטנדוטס תלבק
 וליאו תימיכ הסדנהל הטלוקפב השעיי םיטנדוטסה לש םושירה
 היגולויבל הטלוקפל תפתושמ הנה םידומילל תימדקאה תוירחאה
 .תימיכ הסדנהל הטלוקפלו
 
 

 תימיכ הסדנה - םידומילה תינכות
 ,דוסי תועוצקמ לש לסמ תבכרומו ךשמהב תטרופמ וז תינכות
 דומיל ילולסמ ףא תללוכו םייטלוקפ הריחבו הבוח תועוצקמ
 .םיידוחיי
 

 המדקה .1
 תועוצקמ דומילל תשדקומ הטלוקפב הנושארה םידומילה תנש
 םיבשחמו הקיזיפה ,הימיכה ,הקיטמתמה ימוחתב םייעדמ דוסי
 .תימיכה הסדנהה לש םינזאמו תונורקעב ינושאר עדי תיינקהל ןכו

 דוסיה תועוצקמ דומילל רקיעב תושדקומ תישילשהו הינשה הנשה
 תועוצקמל תדעוימ תיעיברה הנשה .תימיכה הסדנהה לש
 .ירוקמ אשונב רקחמ תדובעלו ןכת תועוצקמ ,םייביטרגטניא
 הסדנה :םיאבה םימוחתב הדבעמ יליגרתב םיוולמ םידומילה
 לחה .םירמילופ תסדנהו רמג רקחמ ,םיכילהת תרקב ,תימיכ
 תועוצקמ לש בחר ןווגמ םיטנדוטסל עצומ ישילשה רטסמסהמ
 .םתוניינעתה ימוחתל םאתהב ,הריחב
 

 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ .2
 תרשרשו םייעדמ תועוצקמ לש לס םיללוכ ולא תודבעמו תועוצקמ
 םיינויע םיטביהב םיקסועה ,תימיכ הסדנהב דוסי תועוצקמ לש
 םוח רבעמ ,םידיאולפ תמירז :ןוגכ םיבר םימוחתב םימושייו
 .םיימיכ םילעפמ ןכתו ךילהת תרקב ,םיכילהת חותינו ןכת ,רמוחו
 

 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ .3
 ילולסמ טנדוטס לכל םיעצומ ,ןוינכטב תימיכ הסדנהל הטלוקפב
 תומגמ שמח ןיבמ תחא רוחבל לוכי טנדוטס לכ .םינווגמ תוחמתה
 :עוצקמב םינוש םינוויכ תוראתמה
 
 הניאו תיפוס חרכהב הניא יהשלכ המגמב הריחבש ריהבהל שי

 לקהל תומגמה תרטמ .רגובה סדנהמה לע ןהשלכ תולבגמ הדימעמ
 .הליחתכלמ רתוי ןיינעמ םהל הארנה ןוויכ תריחבב םיטנדוטסה לע
 איבתש הרוצב ונבנ תומגמה תינכותו תיסיסבה םידומילה תינכות
 ולכויו רבד לכל םיימיכ םיסדנהמ ויהי המגמ לכ לש םירגובהש ךכל
 לכ ילב ,םהירושיכ יפ לע ,תיסדנה הרשמ לכבו אשונ לכב קוסעל
 לכ לש םידומילה תושירד יולימ .םידומילה תמגמ תריחבב רשק
 .םידומילה םותב טנדוטסל ןתניי רשא דרפנ רושיאב ןיוצי המגמ
 

 :תומגמהמ תחא לכ לש רואת ןלהל
 תיללכה המגמה
 רחבש טנדוטס .אשונ לכמ "םועטל" םיניינועמש םיטנדוטסל דעוימ
 העיצמש תויורשפאה ןווגמב ומוקמ תא אוצמל לוכי וז המגמב
 .תיטלוקפה םידומילה תינכות
 

  םירמוחל המגמה
 םירמוח לש דוביעו רוציי יכילהתב םיקסוע םיבר הימיכ יסדנהמ
 .םייטסלפו םיימרק ,םיינורטקלא םירמוחב תורושקה תוישעתב
 תרטמ .רקחמה תודסומב םג תמייק הלא םיאשונב תרכינ תוליעפ
 תימיכ הסדנה ירגובל קינעהל איה תימיכ הסדנהב םירמוח תמגמ
 הז ללכבו םירמוח לש ןויפאו דוביע ,רוציי יאשונב הרכהו עקר
 םירמוחו הקינורטקלא ורקימב םירמוח ,םייטסלפ םירמוח
 דוסיה תועוצקמ לע םיססבתמ וז המגמב םידומילה .םיימרק
 ךכל ףסונב .תימיכ הסדנהב םייסיסבה תועוצקמהו םייעדמה
 הטלוקפב םקלח ,םירמוח יאשונב תודבעמו םיסרוק ונתניי
 ,םירמוח תסדנה( תורחא תוטלוקפב םקלח ,תימיכ הסדנהל
 ידומילל םיבלושמ םיסרוקב ודמליי םימדקתמ םיאשונ .)הימיכ
 .םיכמסומו הכמסה
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 תויתביבס תויגולונכטל המגמה
 םיניינועמה תיתביבס תועדומ ילעב םיטנדוטסל תדעוימ וז המגמ
 םייחה תוכיא רופישל םיעגונה םיבושחה םיאשונה דחאב בלתשהל
 יכילהת ,הימיכה יאשונ לכ תא םיללוכה דוסיה ידומיל .ונמלועב
 םיטנדוטסה תא םיאיבמ םיימיכ םירוטקאירב שומישו הדרפה
 תכרעמ םושב ןתינ וניאש בחר עדי סיסבל תימיכ הסדנהל הטלוקפב
 דוסיה תועוצקמב עדיה תא לצנל רשפאת וז המגמ .תרחא תימדקא
 ,יתביבס םוהיז תעינמל תויגולונכט םושייב תימיכה הסדנהה לש
 המגמה .השביה םוהיזו םימה תורוקמ םוהיז ,ריוא םוהיז
 .הטלוקפב םייסיסבה הימיכהו הסדנהה יסרוק לע תססבתמ
 יסרוק .המגמה לש הבילה יסרוקב יוטיב ידיל האב עדיה תבחרה
 םע רשקל סיסב ןתמ םירשפאמ םינושה הריחבה יסרוקו אובמה
 ירגוב .םייתביבס םיאשונב םה ףא םיקסועה םירחא עוצקמ ילעב
 תוקסועה תורבחב רתויב הבוטה הרוצב םיבלתשמ הטלוקפה
 תרימש ינוגראב םייזכרמ םידיקפת םיספות ,םייתביבס םיאשונב
 תוכיא םע םירושקה פ"ומה יאשונ לכב החלצהב םיקסועו הביבסה
 .הביבסה
 

 םיימיכויב םיכילהת תסדנהל המגמה
 םיימיכויב םיכילהתב בוט עקר תלבק הירגובל תרשפאמ המגמה
 הישעתה לש קלח ותואב בלתשהל ולכויש ידכ ,םיירלוקלומויבו

 תישעת ,לשמל ,םימיכויב םיכילהת בלשמה תינרדומה תימיכה
 תאצמנה ,וז הישעת .םיינשדח הרבדה ירמוחו ,תומכחותמ תופורת
 הישעתל תויהלו חתפתהל היופצ ,םינושאר חותפ יבלשב ןידע
 םיאתמה עקרה תא לבקל ידכ .תחאו םירשעה האמב הליבומה
 תוכרעמב םירושקה םיסרוק ,רתיה ןיב ,המגמה ירגוב ודמלי
 הטלוקפה העיצמש םיסרוקו ,המצע הטלוקפב וחתופש תויגולויב
 ידומילב לולכ אוה םג תויגולויב תוכרעמ ןויפא יאשונ .היגולויבל
 .המגמה
 תיתומכ תימיכ הסדנהל המגמה
 סדנהמה לש תלוכיה תא ורפשיש ,םירבגומ םייטילנא םידומיל
 םידומילה ךלהמב םג דדומתהל ול רשפאתו ירוקמו יתריצי תויהל
 הטלוקפב םייטרואית/םייטילנא םיסרוק םע החלצה רתיב
 .ןוינכטבו
 

 םימדקתמ םיראתל ידומיל .4
  תונייטצהב ןושאר ראות ומייסש הירגוב תא תדדועמ הטלוקפה
 רטסיגמ לש םיהובג םיראת תארקל םהידומיל תא ךישמהל
 ירקחמהו ינויעה עדיה תקמעה איה ולא םידומיל תרטמ .רוטקודו
 .רקחמבו היישעתב חתפמ ידיקפתל םירגובה תרשכהו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ראותל םידומילה תינכות
 תימיכ הסדנהב

 
 טורפה יפל תודוקנ 156.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

  הבוח תועוצקמ 114.5
 הריחב תועוצקמ 29.5
12.0 

 
 :תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
  6.0                הרשעה-
 4.0   תישפוח הריחב-
 2.0          ינפוג ךוניח-

 כ"הס   156.0
 

 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 

 )ףרוח( 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 ^** 104041 1מ 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 ^*104019 'מ תיראניל הרבגלא 4 2 - 3 4.5
 124120  הימיכה תודוסי 4 2 - 5 5.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3 3.0
 *324033 'ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 4 - - 3 3.0

20.5 20 - 6 19   
 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 תימיכ הסדנה לע טבמ" 054133 סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב-
 .תישפוחה הריחבה תודוקנ תרגסמב "תימיכויבו
 הקיטמתמ יסרוק דומלל שי ,תיתומכ תימיכ הסדנהל המגמב םיניינועמל^
 המגמב םושרל םאתהב םירבגומ
 

 )ביבא( 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 *054135 תימיכויבו תימיכ הסדנהל אובמ 2.5 2 - 4 3.5
 ^*104043 '1מ2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 *114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 125801 תינגרוא הימיכ 4 2 - 5 5.0
 125101 םיסדנהמל 1 תיטילנא הימיכ 1 1 - 3 1.5
 *394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

18.5 23 - 10 14.5   
 הסדנהל אובמל דומצב קר טקייורפ-ינימ 054132 סרוקה תא דומלל ןתינ
 .תימיכויבו תימיכ
 

 )ףרוח( 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054316 'מ 'א הקימנידומרת 2 2 1.5 5 3.5
 *104131 ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואושמ 2 1 - 4 2.5
 *114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 125102 םיסדנהמל 1 תיטילנא הימיכ הדבעמ - - 4 4 2.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 3 2.5
 *Python 234128 ןותייפ – בשחמל אובמ 2 2 2 2 4.0
 *394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.0 22 7.5 9 11   
 

 )ביבא( 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054203 'מ 1 תימיכ הסדנה תונורקע 3 2 - 4 4.0
 054319 'מ 'ב הקימנידומרת 2 1 1.5 4 3.0
 054374 'מ תוירמונ תוטישב םיכילהת תזילנא 2 2  4 3.0
 *104228 'מ תויקלח .פיד תואוושמ 2 2 - 4 3.0
 124213 בחרומ  2 תיטילנא הימיכ 1 1 - 5 1.5
 *124911 1 תינגרוא הימיכ הדבעמ - - 8 1 3.0

17.5 22 9.5 8 10   
 

 )ףרוח( 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054320 'ח 2 תימיכ הסדנה תונורקע 3 2 3 4 5.0
 054321 )ח( םיימיכ םירוטקאר ןכתל אובמ 2 1 - 4 2.5
 124214 בחרומ 2 תיטילנא הימיכ הדבעמ - - 6 3 2.0
9.5 11 9 3 5   

 הקיטסיטטסב םיסרוקה דחא תא הז רטסמסב ץבשל יוצר-
 תימיכ.הב 1 הדבעמל םדק םה הקיטסיטטסו תורבתסה וא הקיטסיטטס-
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 )ביבא( 6 רטסמ 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054309  תימיכויבו תימיכ .נהבהדרפה יכילהת 4 2 3 4 6.0
 054330 היצלומיסל הדבעמ - 2 - 5 1.0
 054322 )ח( םירוטקאר ןכת תונורקע 3 2 - 4 4.0
 125000 םיסדנהמל תיטנווק הימיכ 3 1 1  4.0

15.0 13 4 7 10   
 

 )ףרוח( 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054310 1 תימיכ הסדנהל הדבעמ - - 3 10 2.5
 054417  'א םיכילהת ןוכית 3 2 - 9 5.0
 054314 'מ םיכילהת תרקבו הקימנידל אובמ 2 2 - 4 3.0

10.5 23 3 4 5   

 
 )ביבא( 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 054400 2 תימיכ הסדנהל הדבעמ - - 3 10 2.5
 'מ םילעפמ ןוכית 2 3 - 5 3.5

 וא
054410 

 054411 היגרנא : תימיכ הסדנהב טקייורפ 2 3  4 3.5
6.0 15 3 3 2   

 הנשב םיימעפ ןתינ *
 
 

 הריחב תועוצקמ
 29.5 לש ךס תוחפל םילשהלו תומגמהמ תחא רוחבל טנדוטס לכ לע
 .המגמה תושירד יפל תודוקנ

 
 תיללכה המגמה
 :המגמה תושירד

 המישרב םיפסונה םיסרוקהמ דחא + הקיטסיטטס יסרוק ןיבמ דחא .1
  וז
 2 המישרמ תודוקנ 29.5-ל המלשה .2

 +הקיטסיטטסב דחא סרוק רוחבל שי( םייטמתמ םילכ :1 המישר
 )המישרהמ ףסונ סרוק

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 4.0 - 2 3 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 094481

      וא
 3.0 - 2 2 הקיטסיטטס 014003
 4.0 - 2 3 2 תינגרוא הימיכ 124711
 3.5 - 1 3 םימיכ .סדנהמל מ"למ ינקתה  רוצי 054375
 2.0 - - 2 םידיאולוקו  חטש תועפות 056166
 2.5 - 1 2 קצומ בצמ לש הימיכל אובמ 054373
 3.5 1 2 2 1'מ םירמוח תסדנהל אובמ 314533
 2.5 - 1 2 םירמוח תסדנהל אובמ 314535

 
 שולשמ םייטלוקפ הריחבה תועוצקמ לכ :2 המישר    

 :ןכו תורחאה תומגמה
 

 054251 1 היישעתב הדובע  - - - 1.0
 054364 2 היישעתב הדובע - - - 1.0
 054367 ** 1 רקחמ טקיורפ - - 8 2.5
 054368 ** 2 רקחמ טקיורפ - - 8 2.5
 הלכלכל אובמ 3 1 - 3.5

  וא
094591 

 096501 תוכרעמ יסדנהמל הלכלכ 3 - - 3.0
 .דבלב םינייטצמ םיטנדוטסל חותפ עוצקמה **
 

 תימיכ הסדנהב םירמוחל המגמה
 :המגמה תושירד
  המישרב םיפסונה םיסרוקהמ םיינש + הקיטסיטטס יסרוק ןיבמ דחא .1

 )המגמל הריחב תועוצקמ( 2 המישרמ תוחפל תודוקנ 29.5 -ל המלשה .2
  .הטלוקפה ןקד ןגס רושיאב םיינוינכט םיסרוקמ וא
 

 םימדקתמ םיסרוק :1 המישר

 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 4.0 - 2 3 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 094481
      וא

 3.0 - 2 2 הקיטסיטטס 014003
 4.0 - 2 3 2 תינגרוא הימיכ 124711
 3.5 - 1 3 םימיכ .סדנהמל מ"למ ינקתה  רוצי 054375
 2.0 - - 2 םידיאולוקו  חטש תועפות 056166
 2.5 - 1 2 קצומ בצמ לש הימיכל אובמ 054373
 3.5 1 2 2 1'מ םירמוח תסדנהל אובמ 314533
 2.5 - 1 2 םירמוח תסדנהל אובמ 314535
 2.5 - 1 2 1 םירמילופ 054350

     וא 
 2.5 - 1 2 2 םירמילופ 054351

 
 המגמל הריחב יסרוק .2 המישר

 035142 היגרנאה תיגולונכט 2 1 - 2.5
 044109  למשח תסדנהל אובמ 3 1 - 3.5
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת 2 - 4 3.5
 054132 טקייורפ -ינימ - 2 - 1.0
 054350 1 םירמילופ 2 1 - 2.5
 054351 2 םירמילופ 2 1 - 2.5
 054369 םירמילופ תסדנהל הדבעמ - - 6 2.5
 054371 תימיכה הישעתב תוחיטבו יתביבס ןוכיס 2 1 - 2.5
 054377 תוקבא תיגולונכט 2.0 - - 2.0
 054378 םירמילופ לש תונוכתו הנבמ 2 1 - 2.5
 054406 1 רמג רקחמ - - 8 3.0
 054407 2 רמג רקחמ - - 8 3.0
 054413 היגולונכטויבב םהימושייו םירמילופ 2 1 - 2.5
 054451 תימיכ הסדנהב םייטמתמ םילדומ 2 1 - 2.5
 054476 ירלוקלומ לודימ 1 2 - 2.0
 056120 תימיכ הסדנהב םינורטקלא תיפוקסורקימ 2 - - 2.0
 056378 תימיכ.נהב תיטסיטטס  הקימנידומרת 2 - - 2.0
 056383 םיבכרומ םילזונ 2 - - 2.0
 056391 םירמוח וננ יססובמ םינשייח 2 1 - 2.5
 056397 םירמוחו תונורקע ,תונרבממ 2 1  2.5
 056398 םיחטשמ לע הזילטק 2 - - 2.0
 056399 הביבסו היגרנא תסדנה 2 - - 2.0
 056400 תיכילהת תוחיטב 2 - - 2.0
 066247 ןוזמו היגולונכטויבל םימדקתמ םירמוח 2 - - 2.0
 066248 םימושייו תונורקע -היגולואיר 2 - - 2.0
 104215 תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 127442  תונטק תוכרעמב הקיסיפו הימיכ 3 - - 3.0
 127444 הקינורטקלאויבו םייגולויב םירמוח 3 - - 3.0
 127446 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 3 1 - 3.5
 127730 תוילקיסיפ תוטישב הנבמ תעיבק 2 1 - 2.5
 314011 םייסדנה םירמוח לש תונוכתו הנבמ 3 2 - 4.0
 314309 םירמוח דוביעו רוציי יכילהת 2 1 - 2.5
 314310 םירמוח תריחב 2 1 - 2.5
 *314311 םיירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - 2.5
 314532 הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא 2 1 - 2.5
 315060 חטש ינפ הנבמ ,היסקטיפאה תודוסי 2 1 - 2.5
 *316240 היפרגולוטסירקה תודוסי 2 - - 2.0
 338401 )הצרמ רושיא שורד( םירמוח-ויב 2 - - 2.0

      
 314533 םדק שרדנ סרוקב *
 

 תויתביבס תויגולונכטל המגמה
 :המגמה תושירד
 1 המישרב םיפסונה םיסרוקהמ דחא + הקיטסיטטס יסרוק ןיבמ דחא .1

 .הדבעמה + )הביל( 2 המישרמ םיסרוק ינש .2

 )המגמל הריחב תועוצקמ( 3 המישרמ תוחפל תודוקנ 29.5 -ל המלשה .3

 .הטלוקפה ןקד ןגס רושיאב םיינוינכט םיסרוקמ וא

 
  םימדקתמ םיסרוק :1 המישר
 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 4.0 - 2 3 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 094481
      וא

 3.0 - 2 2 הקיטסיטטס 014003
 4.0 - 2 3 2 תינגרוא הימיכ 124711
 3.5 - 1 3 םימיכ .סדנהמל מ"למ ינקתה  רוצי 054375
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 2.0 - - 2 םידיאולוקו  חטש תועפות 056166
 2.5 - 1 2 קצומ בצמ לש הימיכל אובמ 054373
 3.5 1 2 2 1'מ םירמוח תסדנהל אובמ 314533
 2.5 - 1 2 םירמוח תסדנהל אובמ 314535

 
  המגמל הביל יסרוק  .2 המישר

 056379 תונרבממ יכילהתל הדבעמ - - 4 2.0
 *014322 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי 2 1 - 2.5

  וא    
 064419 תיללכ היגולויבורקימ 3 - - 3.0
 054371 הישעתב תוחיטבו יתביבס ןוכיס 2 1 - 2.5

  וא    
 054452 ריוא םוהיז – תויתביבס תויעב 2 1 - 2.5

 המגמל הריחב יסרוק  .3 המישר

 014309 םיכפשו םימ תויגולונכט 2 1 - 2.5
 *014325 םיכפשו םימ תוכרעמ ןכת 3 1 - 3.5
 014327 םימה לש הימיכ 2 1 3 3.5
 016327 םיליער םינגרוא םימהזמ לש יגולויב קורפ 2 - - 2.0
 017009 ןיחלוקו םיחלמ םימב שומיש  2  1 - 2.5
 017022 תיתביבס הסדנהב םייגולויב םיכילהת 2  1 - 2.5
 035142 היגרנאה תיגולונכט 2 1 - 2.5
 127109 הביבסה לש הימיכ 2 1 - 2.5
 104215 תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 054132 טקייורפ -ינימ - 2 - 1.0
 054350 1 םירמילופ 2 1 - 2.5
 054351 2 םירמילופ 2 1 - 2.5
 054354 תימיכה היישעתב םירחבנ םיכילהת 2 1 - 2.5
 054369 םירמילופ תסדנהל הדבעמ - - 6 2.5
 054371 תימיכה הישעתב תוחיטבו יתביבס ןוכיס 2 1 - 2.5
 054375 םימיכ .סדנהמל מ"למ ינקתה  רוצי 3 1 - 3.5
 054376 םוימויה ייחב תיגולוקא הסדנה 2 - - 2.0
 054377 תוקבא תיגולונכט 2 - - 2.0
 054378 םירמילופ לש תונוכתו הנבמ 2 1 - 2.5
 054406 1 רמג רקחמ - - 8 3.0
 054407 2 רמג רקחמ - - 8 3.0
 054415 תימיכורטפה היישעתב םיכילהת 3 - - 3.0
 054451 תימיכ הסדנהב םייטמתמ םילדומ 2 1 - 2.5
 054452 ריווא םוהיז - תויתביבס תויעב 2 1 - 2.5
 056120 תימיכ הסדנהב םינורטקלא תיפוקסורקימ 2 - - 2.0
 056142 תונרבממ י"ע רוהיטו הדרפה יכילהת 2 1 - 2.5
 056166 םידיאולוקו  חטש תועפות 2 - - 2.0
 056383 םיבכרומ םילזונ 2 - - 2.0
 056394 חיר תוינבת לש םימושייו אובמ 2 - - 2.0
 056398 םיחטשמ לע הזילטק 2 - - 2.0
 056399 הביבסו היגרנא תסדנה 2 - - 2.0
 056400 תיכילהת תוחיטב 2 - - 2.0
 127446 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 3 1 - 3.5
 314533 1'מ םירמוח תסדנהל אובמ 2 2 1 3.5
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 2.5

 
  םיימיכויב םיכילהת תסדנהל המגמה
 :המגמה תושירד
 + הקיטסיטטס יסרוק ןיבמ דחא . .1

  1 המישרב םיפסונה םיסרוקהמ דחא
 הביל סרוק .2

 םיינוינכט םיסרוקמ וא 3 המישרמ תוחפל תודוקנ 29.5-ל המלשה .3
 .הטלוקפה ןקד ןגס רושיאב
  םימדקתמ םיסרוק .1 המישר

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 4.0 - 2 3 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 094481

      וא
 3.0 - 2 2 הקיטסיטטס 014003
 4.0 - 2 3 2 תינגרוא הימיכ 124711
 3.5 - 1 3 םימיכ .סדנהמל מ"למ ינקתה  רוצי 054375
 2.0 - - 2 םידיאולוקו  חטש תועפות 056166
 2.5 - 1 2 קצומ בצמ לש הימיכל אובמ 054373

 3.5 1 2 2 1'מ םירמוח תסדנהל אובמ 314533
 2.5 - 1 2 םירמוח תסדנהל אובמ 314535

 

 המגמל הביל סרוק .2 המישר

 054412 תימיכויב הסדנה 3 1 - 3.5

  המגמל הריחב יסרוק  .3 המישר

 014327 םימה לש הימיכ 2 1 3 3.5
 014321 תיתביבס היגולוקיסקוט 2 - - 2.0
 014968 םיסדנהמל היגולוקא 2 - 2 2.5
 016327 םיליער םינגרוא םימהזמ לש יגולויב קורפ 2 - - 2.0
 017009 ןיחלוקו םיחלמ םימב שומיש  2  1 - 2.5
 017022 תיתביבס הסדנהב םייגולויב םיכילהת 2  1 - 2.5
 035142 היגרנאה תיגולונכט 2 1 - 2.5
 054132 טקייורפ -ינימ - 2 - 1.0
 054350 1 םירמילופ 2 1 - 2.5
 054351 2 םירמילופ 2 1 - 2.5
 054354 תימיכה היישעתב םירחבנ םיכילהת 2 1 - 2.5
 054369 םירמילופ תסדנהל הדבעמ - - 6 2.5
 054371 תימיכה היישעתב תוחיטבו יתביבס ןוכיס 2 1 - 2.5
 054377 תוקבא תיגולונכט 2 - - 2.0
 054378 םירמילופ לש תונוכתו הנבמ 2 1 - 2.5
 054406 1 רמג רקחמ - - 8 3.0
 054407 2 רמג רקחמ - - 8 3.0
 054413 היגולונכטויבב םהימושייו םירמילופ 2 1 - 2.5
 054451 תימיכ הסדנהב םייטמתמ םילדומ 2 1 - 2.5
 054476 ירלוקלומ לודימ 1 2 - 2.0
 056120 םינורטקלא תיפוקסורקימ 2 - - 2.0
 056142 תונרבממ י"ע רוהיטו הדרפה יכילהת 2 1 - 2.5
 056166 םידיאולוקו חטש תועפות 2 - - 2.0
 056378 תימיכ.נהב תיטסיטטס  הקימנידומרת 2 - - 2.0
 056379 תונרבממ יכילהתל הדבעמ - - 4 2.0
 056383 םיבכרומ םילזונ 2 - - 2.0
 056388 תוירלוקלומ תויצלומיסל אובמ 2 - - 2.0
 056391 םירמוח וננ יססובמ םינשייח 2   1 - 2.5
 056397 םירמוחו תונורקע ,תונרבממ 2 1  2.5
 056398 םיחטשמ לע הזילטק 2 - - 2.0
 056399 הביבסו היגרנא תסדנה 2 - - 2.0
 056400 תיכילהת תוחיטב 2 - - 2.0
 064419 תיללכ היגולויבורקימ 3 - - 3.0
 064509 היגולונכטויבב דוסי יכילהת 3 1 - 3.5
 064523 תירלוקלומ היגולונכטויבל אובמ 2 1 - 2.5
 066247 ןוזמו היגולונכטויבל םימדקתמ םירמוח 2 - - 2.0
 066248 םיומשייו תונורקע -היגולואיר 2 - - 2.0
 066327 תולוקלומויב ןויפאל תוילקיסיפ תוטיש 2 - - 2.0
 104215 תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 124301 תוילקיזיפ תוטישב הנבמ תעיבק 2 1 - 2.5
 127442  תונטק תוכרעמב הקיסיפו הימיכ 3 - - 3.0
 127444 הקינורטקלאויבו םייגולויב םירמוח 3 - - 3.0
 127446 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 3 1 - 3.5
 127742 תוקיטויביטנא לש תילניצידמ הימיכ 2 - - 2.0
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - 3.5
 276413 תיסיסב היגולונומיא 4 - - 4.0
 277006 השיח תוכרעמל אובמ 3 - - 3.0
 314533 1'מ םירמוח תסדנהל אובמ 2 2 1 3.5
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 2.5
 338401 )הצרמ רושיא שורד( םירמוח-ויב 2 - - 2.0
 336512 תימיכויב הסדנהב תוכרעמל הדבעמ - - 6 2.0
 336517 אתה לש הסדנה-ויב 2 1 - 2.5
 336525 תירלוקלומ הסדנה 2 - - 2.0
 336528 תופורת לש רקובמ רורחש 2 1 - 2.5
 336529 תומקר תסדנהו םייגולויב םיפילחת 2 1 - 2.5
 134145 הפורתה יעדמ 2 - - 2.0
 134020 תיללכ הקיטנג 2 1 - 3.5
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 תיתומכ תימיכ הסדנהל המגמה
 :המגמה תושירד

  מ2 א"ודחו מ1 א״ודחו מ1 הרבגלא םיסרוקה תא דומלל שי .1

  מ3ו מ2 ,מ1הקיזיפב םיסרוק תא דומלל ץלמומ .2
 הימיכויבל אובמ״ סרוקב םיבייוחמ ויהי אל וז המגמ םידמולה .3

 134019 ״היגולומיזנאו

 יסרוקמ דחא םהמ הבוח יסרוק השולש דומלל שי 1 המישרמ .4
 .הקיטסיטטסה

 אלו הדימב( 2 -ו 1 תומישרמ תוחפל תודוקנ 29.5-ל המלשה .5
 ,דמלנו הדימב ,"היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ" סרוקה דמלנ
 )תודוקנה רפסמ תא זזקל ןתינ

 

 סרוק םכותמ ,םיסרוק השולש תוחפל( םייטמתמ םילכ .1 המישר
  )הבוח הקיטסיטטסב
 'ה 'ת 'מ 'קנ  

 2.5 - 1 2 הסדנהו םייחה יעדמב תוימניד תוכרעמ 058182
 3.0 - - 3  תיטונוריווא הסדנהב תוירמונ תוטיש 086172
 3.0 - - 3 תיבושיח הקימנידוריוא 086376
 3.0 - - 3 תישומיש הקיטמתמל אובמ  104192
 2.5 - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
 4.0 - 2 3 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 094481

      וא
 3.0 - 2 2 הקיטסיטטס 014003

      
 

 המגמל הריחב יסרוק .2 המישר

 054373 קצומ בצמ לש הימיכל אובמ 2 1 - 2.5
 054461 םיכילהת תרקבל הדבעמ 1 - 4 3.0
 056396 הבטרהו םיקיקלח תוכרעמ 2 1 - 2.5
 056166 חטש תועפות  2  - - 2.0
 056378 תיטסיטטס הקימנידומרת 2 - - 2.0
 056383 םיבכרומ םילזונ 2  - - 2.0
 056388 תוירלוקלומ תויצלומיסל אובמ 2 - - 2.0
 056391 םירמוח וננ יססובמ םינשייח 2 1 - 2.5
 056395 םיכילהת תרקבל תוכרעמ ןכת 3 2 - 4.0
 056397 םירמוחו תונורקע ,תונרבממ 2 1 - 2.5
 066248 םימושייו תונורקע – היגולואיר 2 - - 2.0
 114081 1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
  114082 2 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
 124400 תיטנווק הימיכ 4 2 - 5.0

 וא     
 124408 הימיכב הימושייו םיטנווקה תרות 3 1 - 3.5
 124510 תילקיסיפ הימיכ 3 2 - 4.0
 124605 םיאמיכל 2 תילקיסיפ הימיכב הדבעמ - - 6 2.5
 127446 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 3 1 - 3.5

 
 
 
 

 ראותל םידומילה תינכות
 תימיכויב הסדנהב
  
 היגולויבו תימיכ הסדנהל תוטלוקפה י"ע
 הטלוקפה ןיב ףותישב ,תימיכויב הסדנה ראותל יתנש עברא לולסמ
 בחרנ עדי הנקמ לולסמה .היגולויבל הטלוקפל תימיכ הסדנהל
 הימיכויבב ינכדע עדי ןכו תימיכה הסדנהה לש םימוחתה ןווגמב
 רישכהל איה לולסמה תרטמ .תיאתו תירלוקלומ היגולויבבו

 הסדנהב תוישעת ליבוהלו בלתשהל ולכויש םיימיכ םיסדנהמ
 םימדקתמ םידומילל וכישמיש םירגוב ןכו תימיכויבהו תימיכה
  .היגולויבל הטלוקפב וא תימיכ הסדנהל הטלוקפב
 
 
 תודוקנ  165.0  רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 123.5  הבוח תועוצקמ
    29.5  הריחב תועוצקמ
 12.0 :תישפוח הריחב תועוצקמ
    6.0                 הרשעה-
 4.0     תישפוח הריחב-
          2.0 ינפוג ךוניח-
 165.0   כ"הס
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 )ףרוח( 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 *104041 1מ 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 *104019 'מ תיראניל  הרבגלא 4 2 - - 4.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - 5 5.0
 134058 1 היגולויב 3 - - - 3.0
 *324033 'ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 4 - - 3 3.0

20.5 14 - 6 19   
 104018 מ1 א"ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 סרוקה תא םידקהל םילוכי ,הקינכמ -הקיזיפב תומלשהמ רוטפ ילעב-
  .ןושארה רטסמסל 1 הקיזיפב
 תימיכ הסדנה לע טבמ" 054133 סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב-
 .תישפוחה הריחבה תודוקנ תרגסמב "תימיכויבו
 

 )ביבא( 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 *054135 תימיכויבו תימיכ הסדנהל אובמ 2.5 2 - 6 3.5
 *104043 1מ 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 *114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 125801 תינגרוא הימיכ 4 2 - 5 5.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 3 2.5
 134020 תיללכ הקיטנג 2 1 - 5 3.5

22.0 30 - 9 16.5   
 הסדנהל אובמל דומצב קר טקייורפ-ינימ 054132 סרוקה תא דומלל ןתינ
 תימיכויבו תימיכ
 

 )ףרוח( 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054316 'מ 'א הקימנידומרת 2 2 1.5 5 3.5
 *104131 'ח תוליגר .פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - 3 3.5
 134142 תיראלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 1 - 5 5 2.5
 134082  תיראלוקלומ היגולויב 2 1 - 5 2.5
 *Python 234128 ןותייפ – בשחמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 *394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.5 22 8.5 9 12   
 

 )ביבא( 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054203 'מ 1 תימיכ הסדנה תונורקע 3 2 - 4 4.0
 054319 'מ 'ב הקימנידומרת 2 1 1.5 4 3.0
 054374 'מתוירמונ תוטישב םיכילהת תזילנא 2 2 - 4 3.0
 *104228 'מ תויקלח .פיד תואוושמ 2 2 - 4 3.0
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2 1 - - 2.5
 134128 אתה לש היגולויב 3 1 - - 3.5
 *394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0 19 1.5 12 15   
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 )ףרוח( 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054320 'ח 2 תימיכ הסדנה תונורקע 3 2 3 4 5.0
 םיימיכ םירוטקאר ןכתל אובמ 3 2 - 4 2.5

 )ח( םיימיכויבו
054321 

 *114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
11.0 12 3 5 9   

 הקיטסיטטסב םיסרוקה דחא תא הז רטסמסב ץבשל יוצר -
 תימיכ.הב 1 הדבעמל םדק םה הקיטסיטטסו תורבתסה וא הקיטסיטטס -
 
 

 )ביבא( 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054324 תימיכויבל הדרפה יכילהת 4 2 - 4 5.0
 054330 היצלומיסל הדבעמ - 2 - 4 1.0
 054322 )ח( םירוטקאר ןכת תונורקע 3 2 - 4 4.0
 125101 םיסדנהמל 1 תיטילנא הימיכ 1 1 - 3 1.5
 134121 היגולוריוו היגולויבורקימ 3 - - - 3.0
 134143 םזילובטמו הימיכויבב הדבעמ 1 - 5 - 2.5

17.0 15 11 7 12   
 

 )ףרוח( 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054314 'מ םיכילהת תרקבו הקימנידל אובמ 2 2 - 6 3.0
 054417  'א םיכילהת ןוכית 3 2 - 9 5.0
 054318 'כב 1 תימיכ הסדנהל הדבעמ - - 3 5 1.5
 054412 תימיכויב הסדנה 3 1 - 4 3.5

13.0 24 3 5 8   
 

 )ביבא( 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 054420 'כב תימיכ הסדנהל הדבעמ - - 3 5 1.5
 125105 'כב 1  תיטילנא הימיכ הדבעמ - - 3 3 1.0
2.5 8 6     

 
 הנשב םיימעפ ןתינ*
 

 תפתושמה תינכותל הריחב יסרוק
 תימיכ הסדנה
 ,'ב תומישרמ תודוקנ 16.5 -ל םילשהלו 'א המישרמ דחא סרוק רוחבל שי
 .'ד המישרמ רתויה לכל דחא סרוק דומלל ןתינ .'ד וא 'ג

 דחא סרוק רוחבל שי( םייבושיחו םייטמתמ םילכ :'א המישר
 )הקיטסיטטסב

  'ה 'ת 'מ 'קנ
 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 - 4.0

  וא    
 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 3.0

 

 םירמוח-ויב :'ב המישר
 054350 1 םירמילופ 2 1 - 2.5
 054351 2 םירמילופ 2 1 - 2.5
 054369 םירמילופ תסדנהל הדבעמ - - 6 2.5
 054413 היגולונכטויבב םירמילופ 2 1 - 2.5
 054418 תימיכויב הסדנהב טקייורפ 2 3 - 3.5
 054378 םירמילופ לש תונוכתו הנבמ 2 1 - 2.5
 056120 םינורטקלא תיפוקסורקימ 2 - - 2.0
 056383 םיבכורמ םילזונ 2 - - 2.0
 064322 ןוזמ לש הימיכ 3 - - 3.0
 127444 הקינורטקלאויבו םייגולויב םירמוח 3 - - 3.0
 127718 םימיזנא לש תינגרוא-ויב הימיכ 2 - - 2.0
 127730 תוילקיזיפ תוטישב הנבמ תעיבק 2 1 - 2.5
 127742 תוקיטויביטנא לש תילניצידמ הימיכ 2 - - 2.0
 315018 תיאופרויב הסדנהב םירמח 2 - - 2.0
 336021 גולואירו הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ 2 1 - 2.5

 

 תימיכויבה היישעתב תויגולונכטו םיכילהת :'ג המישר
 014321 תיתביבס היגולוקיסקוט 2 - - 2.0
 054132 טקייורפ -ינימ - 2 - 1.0
 054377 תוקבא תיגולונכט 2 - - 2.0
 054406 1 רמג רקחמ - - 8 3.0

 054407 2 רמג רקחמ - - 8 3.0
 054451 תימיכ הסדנהב םייטמתמ םילדומ 2 1 - 2.5
 056142 תונרבממ י"ע רוהיטו הדרפה יכילהת 2 1 - 2.5
 056166 םידיאולוקו חטש תועפות 2 - - 2.0
 056379 תונרבממ יכילהתל הדבעמ - - 4 2.0
 056391 םירמוח וננ יססובמ םינשייח 2 1 - 2.5
 056394 םימושייו אובמ ,חיר תוינבת 2 - - 2.0

 056398 םיחטשמ לע הזילטק 2 - - 2.0
 056399 הביבסו היגרנא תסדנה 2 - - 2.0
 056400 תיכילהת תוחיטב 2 - - 2.0

 066248 םימושייו תונורקע - היגולואיר 2 - - 2.0
 066329 היגולונכטויבבו ןוזמב תויסלומא 2 - 1 2.5
 066521 תומקר תסדנה 2 - - 2.0
 126304 הקיטמרופניאויבל תינבמ היגולויב 2 - - 2.0
 338401 )הצרמ רושיא שורד( םירמוח-ויב 2 - - 2.0
 336405 היגולונכטויבו היגולויבב םייסדנה תודוסי 2 - - 2.0
 336512 תימיכויב הסדנהב תוכרעמל הדבעמ - - 6 2.0
 336517 אתה לש הסדנה ויב 2 1 - 2.5
 336518 תויגולויב תוכרעמב םוח רבעמ 2 2 - 3.0
 336528 תופורת לש רקובמ רורחש 2 - - 2.0
 336529 םייגולויב םיפילחתו תומקר תסדנה 2 1 - 2.5
 336531 םיימיכויב םינשייח לש תונורקע 2 - - 2.0
 336539 המישנה תוכרעמב המירז 2 1 - 2.5
 336541 תירלוקסווידרקה תוכרעמב המירז 2 1 - 2.5

 
 תימיכ הסדנהב המלשה תועוצקמ :'ד המישר

 014917 תוכיא תסדנה תונורקע 2 1 - 2.5
 054371 תוחיטבו יתביבס ןוכיס 2 1 - 2.5
 054410 'מ םילעפמ ןוכית 2 3 - 3.5
 054415 תימיכורטפה היישעתב םיכילהת תסדנה 3 - - 3.0
 054452 ריוא םוהיז – תויתביבס תויעב 2 1 - 2.5
 054376 םוימויה ייחב תיגולוקא הסדנה 2 -  2.0
 114054 3 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 124509 תיראלוקלומה היפוקסורטקפסה תודוסי 2 - - 2.0
 124911 1 תינגרוא הימיכב הדבעמ - - 8 3.0
 127707 הימיכוארטס 2 - - 2.0
 314533 'מ םירמוח תסדנהל אובמ 2 2 - 3.5
 316240 היפרגולטסירקה תודוסי 2 - - 2.0

 

 היגולויב
 תודוקנ 13.0 -ל םילשהלו 'א המישרמ תודוקנ 5.0 תוחפל רוחבל שי

 .'ב וא 'א המישרמ
 

 'א המישר
 134039 תירלוקלומ היגולוריו 2 - - 2.0
 134111 היגולואז 3 - - 3.0
 134155 היגולונירקודנא 2 1 - 2.5
 134040  חמצה לש תיראלוקלומ היגולויזיפ 3 - - 3.0
 134117 היגולויזיפ 3 1 - 3.5
 134133  היצולובא 2 - - 2.0
 134153 היגולוקא 2.5 1 - 3.0
 134156 תירלוקלומ הקיזיפויב 3 - - 3.0
 134141 תיבושיח היגולויב 2 1 - 2.5
 134144 חמצה לש היגולויזיפב הדבעמ - 1 5 1.5
 134157 היגולויבוריונל אובמ 3 - - 3.0
 134069 תוחתפתהה לש היגולויב 2 1 - 2.5
 276413 תיסיסב היגולונומיא 3 - - 3.0
 236523 הקיטמרופניאויבל אובמ 2 1 - 2.5

  וא    
 134158 םייחה יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש 2 1 - 2.5

 
 'ב המישר

 016327 םיינגרוא םימהזמ לש יגולויב קורפ 2 - - 2.0
 066327 תולוקלומויב ןויפאל תוילקיסיפ תוטיש 2 - - 2.0
 066411 תיגולונכטויב היגולויבורקימ 2 - - 2.0
 066518 תישומיש הזילטקויב 2 - - 2.0
 066524 םידיטפפ לש היגולונכטויב 2 - - 2.0
 134037 םיקרח לש היגולויב 2 - - 2.0
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 134049 )1( היגולויבב רקחמ טקיורפ - - 12 4.0
 134122 תיטנג הסדנהב הדבעמ 1 - 5 2.0

 וא     
 066526 תיטטניס היגולויב 1 2 4 3.0
 134129 ןטרסה תלחמ לש היגולויבה 2 - - 2.0
 134140 םינובלח רוזחמו ןיטיווקיבוי 2 - - 2.0
 134145 הפורתה יעדמ 2 - - 2.0
 134147 םדאב תולחמו םזילובטמ 2 - - 2.0
 134151 א"נרה לש ינרדומה םלועה 2 - - 2.0
 136014 תוינשדח תויגולויב תופורת חותיפ 2 - - 2.0
 136022 םימזינגרואורקימב השיח ילולסמ 2 - - 2.0
 136037 תיתכרעמ היגולויב 2 1 - 2.5
 136042 היגולויבב םילדומ 2 - - 2.0
 136088 םדאה לש תירלוקלומ הקיטנג 3 - - 3.0

 
 :תורעה

 עצוממו ,תוחפל תודוקנ 75 תמלשה ,החנמ תאיצמב הנתומ )1(
 הטלוקפה םעטמ סונובה ללוכ תוחפל 80 לש רבטצמ
 .הז סרוק רובע םידומילה תוישרפב טרופמכ היגולויבל
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 קימעהל איה תימיכ הסדנהב םימדקתמ םיראתל םידומילה תרטמ
 תויעבב לפטל תרבגומ תלוכי חתפלו יסיסב עדיה תא ביחרהלו

 הארוהה .ימיכה סדנהמה לש תוליעפה יחטש ןווגמב תובכרומ
 :תמגודכ םיאשונ לש בחר םוחת םיסכמ הטלוקפב רקחמהו

 ,תימיכ הסדנהב דוסי תולועפ ,םידיאולפ תמירזו רבעמ תועפות
 לועי ,םיכילהת תרקבו לועפת חותיפ ,םימ תלפתה ,תונרבממ
 ,םייטסלפ םירמוחו םירמילופ תסדנה ,הזילטקו החיפס ,םיכילהת
 ,תיתביבס הסדנה ,הקיסיפ-ויב ,תיאופר-ויבו תימיכ-ויב הסדנה
 תוכרעמ ,היגולונכטוננו הנבמ-ורקימ ,היגרנא רוציו רומיש
 ,חטש תועפות ,םיבכרומ םילזונ ,תוידיאולוק תוכרעמ ,םיקיקלח
 םיכילהת רקחו םישיבג לודיג ,תוכילומ-לעו םיימרק םירמוח דוביע
 .תוקד תובכשב
 

 תבכרומ רוטקוד ידומילבו רטסיגמ ידומילב תומלתשהה תינכת
 תירקחמ תוליעפל םידומצ םידומילה .רקחמ תדובעמו םידומילמ
 .דחאכ םיימושיו םייסיסב םינוויכב הטלוקפב תמייקתמה הפנע
 םינושה םימוחתב עדיה תקמעהלו הבחרהל םרות יסיסבה רקחמה
 ימושייה רקחמה  .ול םיקישמה םיעדמהו תימיכה הסדנהה לש
 ורקימהו תימיכויבה ,תימיכה היישעתה יכרצ לע תונעל ףאוש
 םיאשונו תושיג היישעתב עימטהלו ,דיתעבו הווהב ,תינורטקלא
  .םימדקתמ
 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 תארקל תומלתשהל םילולסמ  השולש םימייק רטסיגמה תינכתב
 :ראותה

 תימיכ הסדנהב םיעדמל רטסיגמ
 ראות ירגובל דעוימ ,הזית תשגהו רקחמ ללוכה תומלתשה לולסמ
 .יתנש תלת וא עברא ןושאר
 

 םיעדמל רטסיגמ
 תדעוימ  תינכתה .הזית תשגהו רקחמ ללוכה תומלתשה לולסמ
 תחאב םלתשהל םיניינועמה תימיכ הסדנהב עקר אלל םימלתשמל
 עדי תמלשהל תילאמרופ השירד אלל הטלוקפב רקחמה תוצובקמ
  .תימיכ הסדנהב

 תימיכ הסדנהב הסדנהל רטסיגמ
 תשגה אללו רקחמ תדובע אלל םידומיל ללוכה תומלתשה לולסמ
 לע שגד םע ,היישעת ישנאל דחוימב תדעוימ תינכתה .הזית
   .םיילוהינו םייגולונכט תועוצקמ
 

 )(MSc  תימיכ הסדנהב םיעדמל רטסיגמ
 הלבק יאנת
 ראותב הלעמו 83 לש ללקושמ םינויצ עצוממ ילעב םידמעומ §

 רטסיגמ ראותל הטלוקפל תודמעומ שיגהל םינמזומ ןושארה
 םע רשק רוציל םישרדנ םידמעומה . תימיכ הסדנהב םיעדמל
 הלבקל יאנתכ ,הייחנהל ותמכסה תא לבקלו רקחמל החנמ
 .םידומילל
 דמעומה םוקימ תא טרפמה ךמסמ המשרהה יספטל ףרצל שי §

 .)גרדמ( רוזחמב
 המשרהה יספט תשגה םע תוחפל תוצלמה יתש ףרצל שי §

 .םידומילל
 עדיה תמר לע דומעל ותרטמש ישיא ןויאר רובעל דמעומ לכ לע §

 .תימיכ הסדנהב הכמסה ידומילב
 תימיכ הסדנהב אלש יתנש-עברא לולסמב ראות ירגוב םידמעומ §

 .ךרוצה יפל המלשה תועוצקמב וביוחי
 לש דמעמב ולבקתי ,יתנש-תלת לולסמב ראות ירגוב םידמעומ §

 ידומיל תועוצקממ ,המלשה תדוקנ 20 -ב וביוחיו םילשמ טנדוטס
 בשחתהב דרפנב םלתשמ לכל עבקת תועוצקמה תמישר .הכמסה
 .םדוקה םידומילה עקרב
 תינכתב בלתשהל םילוכי ןושארה ראותה ידומילב םיטנדוטס §

 ילעב םה םא ,םינש שמחב רטסיגמו ןושאר ראות הקינעמה
 תמלשהל תודוקנ 10-מ תוחפ םהל ורתונו תוחפל 90 עצוממ
 םויס דע השעת הז לולסמב רקחמ אשונ תריחב  .ןושארה ראותה
 .ןושארה ראותה ידומיל

 דומיל תושירד
 :םימדקתמ תודוקנ 38 לש ללוכ ךס רובצי הז לולסמב  םלתשמ לכ
 םימדקתמ תועוצקמב 'קנ 16 תוחפל דומלל הז לולסמב םלתשמ לע
 םינתינה העברא תוחפל םכותמ .*תוחפל תועוצקמ העבש ףקיהב
  :הבוח תועוצקמ השולש םללכבו ,תימיכ הסדנהל הטלוקפה י"ע
 שי ותוא ,)058177( "תימיכ הסדנהב תויטמתמ תוטיש" עוצקמה
 תמישרמ תועוצקמ ינשו ,םידומילל הנושארה הנשה ךלהמב דומלל
 תועוצקמ דומילב םג רובצל ןתינ תודוקנה תרתי תא .הבילה
 .החנמה רושיאב ,תורחא תוטלוקפ י"ע םינתינה

 'קנ 2 ףקיהב תבחרומ תילגנא סרוק דומלל שי ףסונב §
 'קנ 20 ףקיהב יסדנה טקיורפ וא רקחמ תדובע םילשהל שי §

 
 .תינויע וא תינויסינ רקחמ תדובעב ביוחמ לולסמב םלתשמ §

 תוסנתהלו דומלל דימלתל רשפאל איה רקחמה תדובע תרטמ
 .רקחמב
 תא תמכסמה תינוירנימס האצרה תוצרהל שרדנ םלתשמ לכ §

 .ולש רקחמה תדובע
 )058176( "תימיכ הסדנהב רנימס" עוצקמה ללוכ אל *
 

 (MSc) םיעדמל רטסיגמ
 הלבק יאנת
 הסדנהב וניאש ןושאר רואת ירגוב םידמעומל חותפ הז לולסמ
 ידומילב םיידומיל םיגשיה אוה ללכ ךרדב  הלבקל יאנת .תימיכ
  .הלעמו 83 לש עצוממב הכמסה

 תא לבקלו רקחמל החנמ םע רשק רוציל שרדנ דמעומה  §
 .םידומילל הלבקל יאנתכ ,הייחנהל ותמכסה
 המשרהה יספט תשגה םע תוחפל תוצלמה יתש ףרצל שי §

 .םידומילל
 דמעומה םוקימ תא טרפמה ךמסמ המשרהה יספטל ףרצל שי §

 .)גרדמ( רוזחמב
 עדיה תמר לע דומעל  ותרטמש ישיא ןויאר רובעל דמעומ לכ לע §

  .תימיכ הסדנהב הכמסה ידומילב
 כ"דב וביוחי אל  יתנש-עברא לולסמב ראות ירגוב םידמעומ §

 .המלשה תועוצקמב
 לש דמעמב ולבקתי ,יתנש-תלת לולסמב ראות ירגוב םידמעומ §

 תוללוכה ,המלשה תדוקנ 20-ב וביוחיו םילשמ םלתשמ
 תועוצקמו )תוחפל תודוקנ 10( הכמסה ידומיל תועוצקממ
 דרפנב םלתשמ לכל עבקת תועוצקמה תמישר  .םימדקתמ
 .םדוקה םידומילה עקרב בשחתהב

 דומיל תושירד
 .תוכז תודוקנ 38 לש ללוכ ךס רובצי הז לולסמב םלתשמ לכ §

 עקרל םאתהב ,ופוגל הרקמ לכ ,ועבקי דומילה תועוצקמ
 :אבה ןפואב ולש רקחמה אשונלו םלתשמה
 םכותמ ,תוחפל תועוצקמ העבש ףקיהב םימדקתמ תודוקנ 16   §

 ,)"..8..."( "םימדקתמ" לש המרב ויהי תועוצקמ השולש תוחפל
 הדעוה י"ע רשואתו החנמה םע ףותישב הנבית םידומילה תינכת
 .םימדקתמ םידומילל
 .תבחרומ תילגנא ןיגב 'קנ 2 §

  .רקחמ תדובעב תודוקנ 20

 )ME( תימיכ הסדנהב הסדנהל רטסיגמ
 הלבק יאנת
 BSc)(  תימיכ הסדנהב ךמסומ ראות ילעב ינפב חותפ לולסמה
 ךמסומ ראות ילעב ינפב םג חותפ לולסמה .תוחפל 80 לש עצוממב
)BSc( םיראתל ס"היב תושירדב םידמועה ,תימיכ הסדנהב אלש 

  .תומלשה תינכת אלמל ללכ ךרדב שרדיי הזכ דמעומ .םימדקתמ

 עדיה תמר לע דומעל ותרטמש ישיא ןויאר רובעל דמעומ לכ לע §
 .תימיכ הסדנהב הכמסה ידומילב
 המשרהה יספט תשגה םע תוחפל תוצלמה יתש ףרצל שי  §

 .םידומילל
 דמעומה םוקימ תא טרפמה ךמסמ המשרהה יספטל ףרצל שי §

 .)גרדמ( רוזחמב
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 דומיל תושירד
 ןיגב 'קנ 2 ןכותמ( תוחפל תודוקנ 42 לש ףקיהב תועוצקמ דומיל
 :אבה טורפה יפל )תבחרומ תילגנא

 "תימיכ הסדנהב תויטמתמ תוטיש" :הבוח תועוצקמ ינש דומיל §
 רנימסה .)058174( "תימיכ הסדנהב םדקתמ רנימס" ,)058177(
 ,תמדקתמ תינוירנימס הדובע ןוגכ תימצע הדובע עוציב ללוכ
 הלוכי וז הדובע .בתכב הדובע תשגה םע ,טקיורפ וא הדבעמ
 ,יסדנה ןונכת טקיורפ ,םמצמוצמ ףקיהב יתדבעמ רקחמ תויהל
 'דכו יתרוקב תורפב רקס
 הסדנהב הבילה יסרוק תמישר ךותמ דחא סרוק תוחפל דומיל §

 תימיכ
 ויהי )רמגה טקיורפ עוצקמ ללוכ אל( דומיל תודוקנ 17 תוחפל §

 .תימיכה הסדנהל הטלוקפה יסרוקמ
 תורחא תוטלוקפמו תימיכ הסדנהב םימדקתמ תועוצקמ דומיל §

 .תודוקנ תריבצל השירדה תמלשהל
 .לוהינ תועוצקמ השימח דע דומיל §
 רובעלו ,הרז הפשל רפסה תיב יאנתב דומעל שרדנ םלתשמ לכ §

 2 הנקי הניחבה רבעמ "תבחרומ תילגנא"ב הניחבה תא החלצהב
 .'קנ
 
 ירקחמ לולסמל הזת אלל לולסממ רבעמ
 הזת םע לולסמל הזת אלל לולסממ רובעל שקבמה םלתשמ
 :תואבה תושירדב דומעל שרדנ 
 תימיכ הסדנהל הטלוקפב ןושאר ראות םייס רשא םלתשמ §

 ,ירקחמ לולסמל הזת אלל לולסממ רובעל לכוי ,83 לעמ עצוממב
 וינויצ עצוממ םא קרו ,דחא רטסמס תוחפל לש ME ידומיל ירחא
 אוה ינשה ראותב סרוק לכ ןויצו 85 לעמ אוה ינשה ראותה ךלהמב

 .הלעמו 80
 תימיכ הסדנהל הטלוקפב ןושאר ראות םייס רשא םלתשמ §

 לולסמל הזת אלל לולסממ רובעל לכוי ,83-ל תחתמ עצוממב
 םא קר ,דחא רטסמס תוחפל לש ME ידומיל ירחא ,ירקחמ
 ראותב סרוק לכ ןויצ ,85 לעמ אוה ינשה ראותב וינויצ עצוממ
 רקחמ תוטישב סרוק םילשהש רחאל קרו ,80 לעמ אוה ינשה
 יסרוק 2 םילשהש רחאל ןיפולחל וא ,דחא הביל סרוקו תויטמתמ
 .הביל
 הסדנהל הטלוקפהמ ןושאר ראות לעב וניא םלתשמהו הדימב §

 רשא םיאנתל ףסונב תנייארמ הדעו רובעל וילע היהי ,תימיכ
 .הלעמ ונייוצ

§  

 ותמכסה תא לבקל ,רקחמל החנמ םע רשק רוציל םלתשמה לע
 רפסה תיב יאנתל םאתהב ,ףסונב .רקחמ תעצה שיגהלו הייחנהל
 לש הקיתא"  סרוקה תא החלצהב רובעל שי ,םימדקתמ םיראתל
 ."רקחמה
 

 (PhD) רוטקוד ראותל םידומיל
 לש תפסונ הרשכה ךות רקחמה תדובע רתוי תשגדומ וז תינכתב
 עדי םיביחרמו םיקימעמה םיסרוק דומיל י"ע םימלתשמה
 .תימיכה הסדנהה  תיזחבש םיאשונב
 :םילולסמ השולש םימייק רוטקוד ראותל תומלתשהה תינכתב
 ליגר לולסמ   )1
 רוטקוד ראותל רטסיגמ ראותמ רישי לולסמ   )2
   ןושאר ראותמ רוטקודל דחוימ לולסמ   )3
 יבתכמ ,םימדוק םידומילב םיגשיה ךמס לע היהת םידמעומ תלבק
 תמאתה תקידב איה תונויארה תרטמ .םיישיא תונויארו הצלמה
 וא היעבל השיג ,דוסי יאשונב ותטילש ,טרוטקוד ידומילל דמעומה
 .תיתבשחמ תואמצעו רקחמ אשונ

 ליגר לולסמ
  הלבק יאנת

 םיסרוקב( רטסיגמה ראותב תוחפל 85 עצוממ אוה הלבקל יאנת §
  .)הזתבו
 תמאתהל רשאב רטסיגמה תניחבב םינחובה לש תעדה תווח §

 תלבק לע הטלחהב ביכרמ תווהל היושע טרוטקודל דמעומה
 .דמעומה

 

 דומיל תושירד
 תימיכ הסדנהב יסיסבה עדיה תקמעהל תועוצקמ דומיל §

 10 לש ףקיהב כ"דב ,רקחמה עוציבל שורדה עדי תמלשהלו
 רנימס" עוצקמה ללוכ אל ,תוחפל תועוצקמ העברא( תוכז תודוקנ
 ףסוותהל תויושע תופסונ תוימשר תושירד .)"תימיכ הסדנהב
 תניחב רחאל ןכו םינייארמה תצלמה יפל הלבקה תונויאר בלשב
 ינש דומלל םלתשמה לע .םינחובה תדעו תצלמה יפל תודמעומה
  .ותומלתשהל ינשה רטסמסה םות דע תוחפל תועוצקמ

 עצובת רקחמה תדובע .התואנ המרב תירוקמ רקחמ תדובע עוציב §
 םהב ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמב .הטלוקפה ילתכ ןיב כ"דב
 ילתכ ןיב ותומלתשה תפוקת לכ ךשמב ההוש וניא םלתשמה
 .תחא הנש לש תילאמינימ תוהשל השירד כ"דב תמייק ,הטלוקפה
 תניחבב דומעלו ורקחמ לש יתיצמת רואת שיגהל םלתשמה לע
 הנשכ  .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל םאתהב ,תודמעומ
 ףקיהב רנימס גיצהל םלתשמה לע היהי תודמעומה תניחב רחאל
 דע ולבקתהש תואצותהו רקחמה ינוויכ תא ראתמה ,םצמוצמ
 לגס ירבח ינפב חותפה רצק ימינפ רנימסב רבודמ כ"דב .ןמז ותוא
 .הטלוקפב םימלתשמו

 

 רוטקוד ראותל רטסיגמ ראותמ רישי לולסמ
  הלבק יאנת
 תועוצקמב תוחפל 90 עצוממ( רטסיגמ ראותל םינייטצמ םימלתשמ
 םיראתל הדעוה תצלמהב ,החנמה תמכסהב ,םילוכי ,)דומילה
 לולסמל רובעל ,םימדקתמ םיראתל ס"היב רושיאבו םימדקתמ
 שיגהל שי רישי לולסמל רבעמל השקבה תא .טרוטקודל רישי
 .רפסה תיב ילהנל םאתהב ,םימדקתמ םיראתל הדעוול
 דומיל תושירד
 תועוצקמ 12( םימדקתמ תודוקנ28 ןה ראותל תוידומילה תושירדה
 הדימע ,)'קנ 2 הנקתש תבחרומ תילגנאב הניחב רבעמ ללוכ ,תוחפל
 הנשכ םצמוצמ ףקיהב רנימס ,הליגרה תנוכתמב תודמעומ תניחבב
  .רמגה תניחבו הזת תביתכ ,תודמעומה תניחב רחאל
 

 ןושאר ראותמ רוטקודל דחוימ לולסמ
  הלבק יאנת
 יתנש עברא ראות ירגוב םידמעומ םשריהל ולכוי הז לולסמל
 .תוחפל 90  לש רבטצמ עצוממ םע ,דחוימב םיטלוב
 

 דומיל תושירד
 תוחפל תועוצקמ 12( םימדקתמ תודוקנ 28 ןה ראותל תושירדה
 תניחבב הדימע ,)'קנ 2 הנקתש תבחרומ תילגנאב הניחב רבעמ ללוכ
 רחאל הנשכ םצמוצמ ףקיהב רנימס ,הליגרה תנוכתמב תודמעומ
 תודוקנ 15 רובצל שי .רמגה תניחבו הזת תביתכ ,תודמעומה תניחב
 תליחתמ םירטסמס השולש ךות תודמעומה תניחבב דומעלו דומיל
 .תומלתשהה

 

 ילולסמב םימלתשמה לכ לע הלח הרז הפשל השירדה תמלשה
 םיראתל ס"היב תושירדל םאתהב ישילש ראותל דומילה
 .םימדקתמ
 

 תוגלמ
 ילבקמ( "םיימינפ" םימלתשממ תבכרומ םימלתשמה תייסולכוא
 ןוינכטל ץוחמ כ"דב םידבועה( "םיינוציח" םימלתשממו )הגלמ
 תומלתשהל ונמז אלמ שידקהל ןיינועמה םלתשמ .)םתסנרפל
 תוגלמה יגוס לע םיטרפ .הגלמ שקבל יאשר ,"ימינפ" תויהלו
 םאתהב תוקנעומ תוגלמה .ס"היב ןונקתב אוצמל ןתינ םילהנהו
 תוגלמה ילבקמ .םימיאתמ םיגשיה םע םימלתשמל ,ןתונימזל
 .הארוהלו רקחמל ,םידומילל םנמז אולמ שידקהל םיבייחתמ
 לחה הארוהל םיאגלמה תא ץבשל ץמאמ השעת הטלוקפה
 .ישילש ראותל ןהו ינש ראותל ןה ,םידומילל ינשה רטסמסהמ
 .הגלמ תלבקל  יאכז וניא  הזת אלל לולסמב םלתשמ
 עדימ לבקל ידכ ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתב ןייעל שי

 .ןוינכטב םיאגלמ לע תולחה תושירדה לע טרופמ
 

 ףסונ עדימ
  :הטלוקפב םימדקתמ םיראתל הדעווה תוריכזמ
 ce.gr.ad@technion.ac.il    8293422-04 .לט

  http://chemeng.technion.ac.il    :הטלוקפה רתא
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 תסדנהל הטלוקפה
 ןוזמו היגולונכטויב

 
 ימדקאה לגסה ירבח

  
 יטירמא םירוספורפ
 ןויצ ןב יול
 הנשוש ידקומ
 םרמע רומ
 ןועמש יחרזמ
 ףסוי ץלימ
 ירוא ןגוק
 
 

 

 הטלוקפה ןקיד
 המיס ןורי
 

 םירוספורפ
  תינגד ונינד
  המיס ןורי
 באוי ינביל
 לסרמ ףולחמ
  רתסא לגס
 תליא ןמשיפ
 לאקזחי ישק
 לבוי םהוש
 

 םירבח םירוספורפ
 היאמ סחנפ-ץיבודיוד
 ירוא סמזל
 זעב יחרזמ
  רתסא ץלוה-ןורימ
 יעור תימע
 יבא ןמלגיפש
 
 

 םיריכב םיצרמ
  ןד הכרב
 רמוע ילאקזחי
  לאכימ יול
  ףסוי הקבורמ
 תימע לזייצ
  יחצ לזייר
 

 

 
 

 הכמסה ידומיל
 הגוסמ הדיחיה הניה ןוזמו היגולונכטויב תסדנהל הטלוקפה
 קטויבה ימוחתב  תוינשדח תוחמתה תומגמ שמח העיצמו לארשיב
  :קטדופהו

 תימושיי היגולונכטויב תמגמ .1

 תיאופר היגולונכטויב תמגמ .2
 תיבושיח היגולונכטויב תמגמ .3
 תואירבו ןוזמ תסדנה תמגמ .4
 ןוזמ תסדנהב תומייקו תונשדח תמגמ .5

 םיסדנהמ הרישכמ ןוזמו היגולונכטויב תסדנהל הטלוקפה
 .ןוזמה םוחתו היגולונכטויבה םוחת :םימוחת ינשל םירקוחו

 ןיב תידוחיי הגיזמ םיווהמ הטלוקפה לש רקחמהו דומילה יחטש
 .םייחהו עבטה יעדמב םיחטש ןיבל םייגולונכט םייסדנה םיחטש
 רמוחב קוסיעה אוה ןוזמו היגולונכטויב ןיב בולישה רוקמ
 יסרוקל ףתושמ סיסב הווהמו ,םיחטשה ינשל ףתושמה ,יגולויבה
 .היגולונכטו הסדנהב הבילה

 :ונלש טנרטניאה רתאב ורקב אנא םיפסונ םיטרפל
http://biotech.technion.ac.il  

 
 

 הקוסעת תויורשפאו קוסיע ימוחת

 הטיסרבינואה הניה ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנהל הטלוקפה
 הירגוב תא הרישכמה ,םלועב תודדובה ןיבו לארשיב הדיחיה
 תינכת .ןוזמ תסדנהו היגולונכטויב תסדנה ,םימוחת ינשב בלתשהל
 םידיקפת אלמל םידעוימה םיסדנהמו םירקוח הרישכמ םידומילה
 קטויבו קטייה תבלשמה היישעת הניהש ןוזמה תיישעתב םינווגמ
 םייגולונכטויב םיכילהת לע תוססובמה תוישעתב ןכו )קטדופ(
 תיישעתב םג ףסונב םיקסעומ הטלוקפה ירגוב .םינוש םיימיכויבו

 ינוכמבו תואטיסרבינואב ,הקיטמסוקה תיישעתב ,תופורתה
 ינוכמב ,הביבסה תסדנהו םייחה יעדמ לש םינושה םימוחתב רקחמ
 ןוזמה תיישעת לע חוקפב םירושקה תודסומב ,הניקת
 יאשונל םירושקה םיפוגבו ץועייו ןונכת תורבחב ,היגולונכטויבהו

 .הביבסה
 

   םידומילה ךלהמ
 ךמסומ ראות קנעומ הפוסבש ,תיתנש עבראה םידומילה תינכת
 תועוצקמ לש לס תללוכ )B.Sc( ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנהב
 עקרה תא םיטנדוטסל תונקהל םתרטמ רשא ,םימדקתמו םייסיסב
 דחיב ההובג המרב םייסדנה םידומיל בלשל ולכויש ךכ ,םיאתמה
 לסה .היגולונכטויבהו םייחה יעדמ םוחתב םימדקתמ םידומיל םע
 הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ :ומכ תועוצקמ ללוכ יסיסבה
 .םירטסמס השולשכ לע םישרפתמה ,םיבשחמו

  :םיאבה םימוחתה תשולש לע םידומילה תינכת תססובמ ךשמהב

 ,היגולונכטויב ,היגולויבורקימ :היגולונכטויבה םוחת
 .)תיטנג הסדנה( תירלוקלומ היגולונכטויב ,תיסדנה היגולונכטויב

 היגולונכטויב תסדנהב תונורקע :היגולונכטהו הסדנהה םוחת
  .םייגולויב םירמוחו ןוזמ לש תונוכתו הנבמו הקימנידומרת ,ןוזמו

 לש הימיכ ,הימיכויב ,היגולויב :ןוזמה יעדמו םייחה יעדמ םוחת
    .ןוזמבו היגולונכט ויבב תויגולונכט וננו ,הנוזת ,ןוזמ

 הטלוקפב תידומילה תינכתה לש ןיערגה תא םיווהמ ולא םימוחת
 ןווגמב הדובעב םיסנתמ םיטנדוטסה .םירגובה ללכל םיפתושמו

 םע םישגפנו היישעתב םירויס םיכרוע ,הטלוקפב תוינשדח תודבעמ
  .ל״וחמו ץראהמ םיחרוא םיחמומ

 רחבי ,םיעדמבו הסדנהב הביל ידומיל לש םייתנשכ םותב
 ןמ תחא לכ .תועצומה תומגמה שמח ןיבמ םייתשב טנדוטסה
 .רקחמו תוסנתה יסרוק םע ,הירואת יסרוק תבלשמ תומגמה
 תודבעמב רקחמ עצבל תורשפא םג תעצומ םינייטצמ םיטנדוטסל
 :הטלוקפב לגסה ירבח לש רקחמה

 
  :תימושיי היגולונכטויב תמגמ .1

 תויאת תויגולונכטב תדקמתמ תימושיי היגולונכטויבל המגמה
 הדבעמה ינכת .רקחמהו היישעתה תלעותל תוירלוקלומו

 רקחמ ידיקפתל לולסמה ירגוב תא ורישכי םיינשדחה
 .תירלוקלומ הסדנהו היגולונכטויב לש םינווגמ םימוחתב חותיפו
 םייטתניס-ויב םיכילהת ןלמגלו לעתל טנדוטסה דמלי ,ראשה ןיב
 ,םיילמינא םיאת לש לודיג ,השיח תוכרעמ רוצייל םיילאיבורקימ
 םישורדה םירמוחו םייפולח םיקלד ,תומדקתמ תויגולויב תופורת
-ויבלו הקיטמסוקה ,היגולוקמרפה ,היגולונכטויבה תוישעת ללכל
  .תיתיישעת הזילטק

  :תיאופר היגולונכטויב תמגמ .2
 בר תויגולונכט חותיפב תקסוע תיאופר היגולונכטויבל המגמה
 ןדיעב תולחמ עונמלו לפטל ,ןחבאל ןתרטמש תומדקתמ תוימוחת
 תא רישכת המגמה .תישיא תמאתומו תקיידמ האופר לש
 תולוכיו יסיסב עדמ םיללוכה הבילה ימוחתב םיטנדוטסה
 תויגולונכטו תוטישב תישעמ תוסנתה לע שגד ךות ,תויסדנה
 חותיפ ,רקחמ ליבוהלו בלתשהל םהל ורשפאיש ,תומדקתמ
 תויגולונכט ,הקיטסונגאיד ,תופורת תלבוה לש םימוחתב תונשדחו
 .׳וכו תויאופר
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 :תיבושיח היגולונכטויב תמגמ .3
 חתנל ךרוצהו יאופרהו יגולויבה עדימה חפנ תונורחאה םינשב
 יסדנהמ רובע יטנוולרל ךפוה תוריהמבו תוליעיב ולאכש םינותנ
 דקמתת תיבושיח היגולונכטויבל המגמה .ןוזמו היגולונכטויב
 וללה םילכה .תיבושיח הרוצב םינותנ חותינל םילכה תיינקהב
 הניבו הנוכמ דומיל ןהו תויסאלק תויבושיח תוטיש ןה וללכי

 ןיבל יטרואתה עדיה ןיב בוליש אוה המגמב שגדה .תיתוכאלמ
 .םיבושיח םילכב שומישב תוסנתה
  :תואירבו ןוזמ תסדנה תמגמ .4

 לעב ןוזמ חותיפ איה ןוזמה תסדנה םלועב תובושחה תומגמה תחא
 םיכרצלו תושירדל הנעמ םיקפסמה תואירב ימדקמ םיכרע
 תשרדנ ,תישיא םאתומ ןוזמ תריציל .הייסולכואה לש םינושה
 בכרה ,ןוזמ דוביע יכילהת ןיבש םירשקה לש הקימעמ הנבה
 .םייחה יבלש לכב םדאה תואירב לע םתעפשהו ןוזמה תונוכתו

 תסדנהב םינווגמ םיישעמ םירושיכו עדי םיטנדוטסל הנקת המגמה
 םירשקהו הנוזתב םימדקתמ םיאשונ םע בולישב תואירבו ןוזמ
 .םהיניב
 :ןוזמ תסדנהב תומייקו תונשדח תמגמ .5

 העיגפהו ,תילבולגה תוממחתהה ,םלועה תייסולכואב היילעה
 תובר תויונמדזהו םירגתא םיביצמ ,תרבגתמה תיגולוקאה
 לע רומשל תנמ לע .ןווגמו יתוכיא ,חוטב ןוזמ לש תפטוש הקפסאל
 היגולונכטויב יסדנהמ ,טרפב ןוזמה רוטקסו ללכב םלועה תומייק
 ,תואירב ,ןוזמ לש הסדנהו עדמב םינווגמ םירושיכל םישרדנ ןוזמו
 םיינשדחו םייתריצי תונורתפ שבגל הרטמב הלכלכו להנמ ,תומזי
 םירושיכו עדי םיטנדוטסל הנקת המגמה .״קטדופ״ה םלועב
 יעדמב םימדקתמ םיאשונ ,תויסדנה תויגולונכטב םינווגמ םיישעמ
 .תונשדחו תומזיב םג ומכ ,הביבסה תוכיא ,ןוזמה
 

 תופתושמ םידומיל תוינכות
 ףסונ ןושאר ראות ידומילו

 

 הביבסה תסדנה
 תינכותב ןתינ הביבסה תסדנהב ןושאר ראותל ליבומה לולסמ
 הסדנה ,תיתביבסו תיחרזא הסדנהל תוטלוקפל תפתושמ םידומיל
 תידוחייה םידומילה תינכת .ןוזמו היגולונכטויב תסדנהו תימיכ
 ימוחתב םיאשונ לש בחר ןווגמב קוסעל ראותה ילבקמ תא הרישכמ
 .תיתביבס הסדנהב חוקיפו לועפת ,עוציב ,המקה ,ןונכת ,רקחמ

 םייסדנהו םייעדמ דוסי תועוצקמב קזח עקר הנקמ תינכותה
 ,םימ תוכיא תרקב ,םייתביבס םיבאשמ תסדנה יאשונ השיגדמו

 ,םימ תקפסא ,היגולורדיה ,תימי הביבסו תויטאווקא תוכרעמ
 תויגולונכט ,םיכפשבו םימב לופיט תויגולונכט ,םיכפש תוכרעמ
 הבשה תונורקע ,עקרק תוכיא תרקב ,היישעתמ תלוספב לופיט
 היגולונכטויב ,הביבסה תוכיא יניד ,תלוספו םיכפש רוזחימו

 .םיירפסומטא םימוהיז תרקבו ריוואה תוכיא ,תיתביבס
 

 הימיכב ףסונ ןושאר ראות
 תעצומ ןוזמו היגולונכטויב תסדנהל הטלוקפה לש םיטנדוטסל
 תסדנה לש בלושמ םידומיל לולסמב דומלל תורשפאה
 )יתנש-תלת( ןושאר ראות תארקל ,הימיכ לשו ןוזמו היגולונכטויב
  .הימיכב ףסונ

 אלמי רשא היגולונכטויבו ןוזמ תסדנהב ןושאר ראות לעב טנדוטסל
 קנעוי ,הימיכל הטלוקפה לש תוידומילה המלשהה תושירד תא
 .)3.2.2 הנקת האר( ."הימיכב ).B.Sc( םיעדמל רגוב" ראות

 
 היגולויבב ףסונ ןושאר ראות
 תעצומ ןוזמו היגולונכטויב תסדנהל הטלוקפה לש םיטנדוטסל
 תסדנה לש בלושמ םידומיל לולסמב דומלל תורשפאה
-תלת( ןושאר ראות תארקל ,היגולויב לשו ןוזמו היגולונכטויב
 .היגולויבב ףסונ )יתנש

 אלמי רשא היגולונכטויבו ןוזמ תסדנהב ןושאר ראות לעב טנדוטסל
 קנעוי ,היגולויבל הקלחמה לש תוידומילה המלשהה תושירד תא
 .)3.2.2 הנקת האר( ."היגולויבב ).B.Sc( םיעדמל רגוב" ראות

 
 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ הנומשמ תחאב םה
 יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיזיפ תארוה
 תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה
 .למשח-הקינורטקלא תארוהו

 רפס יתבב הארוה ןוישיר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי לע
 ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע .תודוקנ
 ."היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה" קרפב םיטרפ .ףסונ ןושאר

 
 םדקתמ ראותל םידומיל בוליש

 

 ידומילל ליבקמב )רטסיגמ( ינש ראות תארקל םידומיל
 הכמסה
 עצוממ רשא ,ןוינכטב הכמסה ידומילב םינייטצמ םיטנדוטס
 תועוצקמ תא ומילשהו הלעמו 90 אוה םהלש רבטצמה םינויצה
 ינשב רבכ ינשה ראותה ידומיל תא ליחתהל םילוכי ,הבוחה
 םאתהב תאז ,ןושארה ראותה ידומילל םינורחאה םירטסמסה
  .תימדקאה הדיחיה תצלמהל

 רושיא לביקו ירקחמ לולסמב ינש ראות ידומילל לבקתהש טנדוטס
 ןוינכטב הכמסה ידומילב )םיינש וא דחא רטסמס( ליבקמב דומלל
 תפוקתל דומיל רכש תגלמ לבקל יאכז ,ןושארה ראותה םויס םשל
 ,יטמוטוא ןפואב ,קנעות דומילה רכש תגלמ .ליבקמב םידומילה
 אוהש יאנתבו תימדקאה הדיחיהמ הגלמ לבקמ וניאש טנדוטסל
 .הכמסה ידומילב דומיל רכש םלשמ

 דחוימ לולסמ – רוטקוד ראות תארקל םידומיל

 רוטקוד ראות תארקל תומלתשהה תא ליחתהל רשפאמ הז לולסמ
 םיטנדוטסל דעוימ אוהו ,ןושארה ראותה םויס רחאל דימ
 לע .המישרמ תירקחמ תלוכי וחיכוה רשא דחוימב םינייטצמ
  :םיאבה םיאנתב דומעל דמעומה

 ןושארה ראותה תא םייסש ,יסדנה ןושאר ראות לעב טנדוטס )1(
 4-ב אישנ ןייטצמ היהש וא ,)תוחפל 90 עצוממ( תונייטצהב
   .םידומילל םינורחאה םירטסמסה

 ותמאתה לע קהבומ ןפואב הדיעמה רקחמ טקיורפב תונייטצה )2(
  .טרוטקודה ידומילל

  .רוטקוד ראותל החנמכ שמשל לגס רבח לש תונוכנ )3(
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  םידומילה תינכות
 טורפה יפל תודוקנ 161 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

 הבוח תועוצקמ 'קנ  119
  הריחב תועוצקמ 'קנ   32
 הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ   10

 תישפוח הריחב 'קנ 4                                            
 תודוקנ - 'קנ ,תיב תודובע - ב"ע ,הדבעמ - 'מ ,ליגרת - 'ת ,האצרה - 'ה

 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוחה תועוצקמ
 

 )ףרוח( 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 104003 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
5.0 
2.0 

5 
4 

- 
- 

2 
2 

4 
1 

 הימיכה תודוסי
 ןוזמו 'טויב תסדנהל אובמ

124120 
064522 

 134058 1 היגולויב 3 - - 3 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5       
 

 )ביבא( 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
5.0 
3.0 

7 
3 

- 
- 

2 
- 

4 
4 

 2 א"ודח
 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא

104004 
324033 

 125801 תינגרוא הימיכ 4 2 - 3 5.0
 125101 םיסדנהמל 1 תיטילנא הימיכ 1 1 - 3 1.5
 134019  היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 3 2.5
 114051 1 הקיסיפ 2 1 - 4 2.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5       
 

 )ףרוח( 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 104131 'ח ר"דמ 2 1 - 4 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 124510  תילקיסיפ הימיכ 3 2 - 4 4.0
 064523 תירלוקלומ היגולונכטויבל אובמ 2 1 - - 2.5
 064212 ןוזמ לש היגולונכט 2 - - 2 2.0
 134113 םיילובטמ  םילולסמ 3 1 - 3 3.5

18.5       
 

 )ביבא( 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 104228 'מ ח"דמ 2 2  4 3.0
 064322 ןוזמ לש הימיכ 3 - - 4 3.0
 064325 הימיכויבב הדבעמ - 1 3 3 2.0
 064115  םימרוז לש הקינכמ 3 2 - 4 4.0
 064419 תיללכ היגולויבורקימ 3 - - 4 3.0
 064413 היגולויבורקימל הדבעמ - - 4 2 1.5
 114052 2 הקיסיפ 3 1 - 4 3.5

20.0       
 

 )ףרוח( 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 064117 םוח רבעמ תועפות 2 2 - 4 3.0
 064507 תירלוקלומ היגולונכטויב 3 1 - - 3.5
 064106  ןוזמו 'כטויב .דנהב הקימנידומרת 3 2 - 5 4.0
 064420 ןוזמ לש היגולויבורקימ 2 - 3 4 3.0
 064324 ןוזמו 'טויבב תויטילנא תוטיש 3 - - 3 3.0
 064326  הזילנאב הדבעמ - 1 5 5 2.0

18.5       
 

 )ביבא( 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 064118 רמוח רבעמ תועפות 2 2 - 4 3.0
 064250 םירמוח-ויב לש 'ונכטו עדמ 2 2 - 3 3.0
 064120 ןוזמו 'טויב .נהב תוירמונ תוטיש 2 2 - - 3.0
 094481  הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 2 4 4.0
  הריחב תועוצקמ     8.0

21.0       

 )ףרוח( 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 064615 הנוזת 2 - - 4 2.0
 064239 םייגולויב םירמוחו םיכילהת .נהב 'עמ 1 - 5 4 2.5
 064509 היגולונכטויבב דוסי יכילהת 3 1 - 6 3.5

  הריחב תועוצקמ     12.5
20.5       

 
 )ביבא( 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  הריחב תועוצקמ     21.5
21.5       

 
 

 הריחב תועוצקמ
 .תועצומה תומגמה תשמח ןיבמ םייתש רחבי טנדוטסה
 הירואיתו סיסב לוכשא הליכמו ז״נ   15.5 לש ללוכ ףקיהב הניה המגמ לכ
 ןתינה  ,רקחמו תוסנתה לוכשאו )ז״נ 8.5 -כ לש ףקיהב( םיסרוק 3 לש
 .)ז״נ 7 תוחפל לש ףקיהב( תועוצקמ לס ךותמ תימצע הבכרהל
 יזא ,תומגמ יתש לש הירואיתה תועוצקמ לוכשאב עיפומ סרוקו הדימב
 סרוק וא תרחא המגממ הירואית סרוק ומוקמב רוחבל לכוי טנדוטסה
 תוסנתה תועוצקממ וא ויתומגמ לש רקחמו תוסנתה יסרוק לוכשאמ ףסונ
  .תומגמה תשמחל םיפתושמה רקחמו
 יסרוקמ וא תונושה תומגמה יסרוקמ רוחבל ץלמומ ,ראותל ז"נ תמלשהל
 .םיצלמומה הריחבה יסרוק תמישרמ םיפסונה  הריחבה

 – הטלוקפה ןקיד רושיאב קר תרתומ ,המישרב לולכ וניאש עוצקמ תריחב
 .הטלוקפב הכמסה ידומילל ןקיד תינגסל שארמ תונפל שי
 

 :תומגמה תועוצקמ טוריפ
  :תימושיי היגולונכטויבל המגמ .א
  המגמ תבוח - הירואתו סיסב תועוצקמ

  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 276413 היגולונומיא 3 - - 4 3.0
 066513 םיילמינא םיאת לש היגולונכטויב 2 - 1 - 2.5
 064508 םייגולויב םירוטקאירב הדבעמ 2 - 4 - 3.5

 
  המגמל רקחמו תוסנתה תועוצקמ

 066516  תירלוקלומ היגולונכטויבב הדבעמ 2.0
 066332 םירוסנסו םידירביה וננ-ויב 2.5
 064119 םילעפמ ןכת 2.0
 066421   םויבורקימה 2.0
 066529   ןטרס לש הקיטמרופניאויב 3.0

 
  :תיאופר היגולונכטויבל המגמ .ב
  המגמ תבוח - הירואתו סיסב תועוצקמ

  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 276413 היגולונומיא 3 - - 4 3.0
 066333 תוחקור-ויב 2 - 1 - 2.5
 066121 תיאופר הקיטסונגאיד 2 2 - - 3.0

 
 המגמל רקחמו תוסנתה תועוצקמ
 

 066516  תירלוקלומ היגולונכטויבב הדבעמ 2.0
 066334  רקובמ רורחשל היצלוספקנא וננ-ורקימ 3.0
 064508 םייגולויב םירוטקאירב הדבעמ 3.5
 066526 תיטתניס היגולויב 3.0
 066329 היגולונכטויבבו ןוזמב תויסלומא 2.5
 066513 םיילמינא םיאת לש היגולונכטויב 2.5
 066529   ןטרס לש הקיטמרופניאויב 3.0

 

 :תיבושיח היגולונכטויב תמגמ .ג
  המגמ תבוח - הירואתו סיסב תועוצקמ

  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 066529   ןטרס לש הקיטמרופניאויב 2 2 - - 3.0
 066532 קתע ינותנ לש הזילנא  2 2 - - 3.0
 066121 תיאופר הקיטסונגאיד 2 2 - - 3.0
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 המגמל רקחמו תוסנתה תועוצקמ
 066531 תיבושיח היגולונכטויבב רנימס 1.0
 *236523 הקיטמרופניאויבל אובמ 2.5
 *134158 םייחה יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש 2.5
 066526 תיטתניס היגולויב 3.0
 066421   םויבורקימה 2.0

 .םיסרוקה ינש ןיבמ דחא רוחבל שי *

 :תואירבו ןוזמ תסדנה תמגמ .ד
  המגמ תבוח - הירואתו סיסב תועוצקמ

  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 276413 היגולונומיא 3 - - 4 3.0
 *066605 םייתואירב םיטביה ,תענומ הנוזת 2 - - - 2.0
 *066614 תישיא הנוזת 2 - - - 2.0
 064253 ׳טויבו ןוזמ .הב תומדקתמ תויגולונכט 2 1 - - 3.5

 
 םיסרוקה ינש ןיבמ דחא רוחבל שי*
 
 המגמל רקחמו תוסנתה תועוצקמ

 064119 םילעפמ ןכת 2.0
 064254 תומדקתמ תויגולונכטב הדבעמ 1.5
 662300 םישוחה תועצמאב הכרעה 2.5
 066255 םיכר םירמוח לש הקינכמ 2.5
 066329 היגולונכטויבבו ןוזמב תויסלומא 2.5
 066334  רקובמ רורחשל היצלוספקנא וננ-ורקימ 3.0
 066418   םינגותפ לש היגולויבורקימ 2.0
 066421   םויבורקימה 2.0

 

 :ןוזמ תסדנהב תומייקו תונשדח תמגמ .ה
 המגמ תבוח - הירואתו סיסב תועוצקמ

  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 066217 ףדמ ייחו הזירא 2 1 1 - 3.0
 066252 תומייקו ןוזמ 2 - - - 2.0
 064253 ׳טויבו ןוזמ .הב תומדקתמ תויגולונכט 2 1 - - 3.5

  המגמל רקחמו תוסנתה תועוצקמ
 064119 םילעפמ ןכת 2.0
 064254 תומדקתמ תויגולונכטב הדבעמ 1.5
 066525 ןוזמו היגולונכטויב תסדנהב תומזי 2.5
 066329 היגולונכטויבבו ןוזמב תויסלומא 2.5
 064249 היירט תרצות דוביע תויגולונכט 2.0
 662300 םישוחה תועצמאב הכרעה 2.5
 064251 רשב תופולח ירוחאמ עדמה 2.0
 064331 הניקת יכרעמ 1.0

 
 :תומגמה תשמחל םיפתושמה רקחמו תוסנתה תועוצקמ

 igem 066011 טקיורפ 6.0
 *064001 1 רמג תדובע 4.0
 *064002 2 רמג תדובע 4.0
 066530  ןובלחל ןגמ 4.0
 066012 1 ןוזמו 'כטויבב םדקתמ טקיורפ 3.0
 066013 2 ןוזמו 'כטויבב םדקתמ טקיורפ 3.0
 064003 היישעתב תישעמ הדובע 1.0

 
 :םיצלמומ הריחב תועוצקמ

 064210 'א ןוזמ לש היגולונכטב םירחבנ םיקרפ 2.0
 064211 'ב ןוזמ לש היגולונכטב םירחבנ םיקרפ 2.0
 064330 תוכיא תחטבאו תרקב 2.0
 066215  בלח ירצומ לש היגולונכט 2.0
 066247 םימדקתמ םירמוח 2.0
 066527 קטויבה תיישעת - קושל דעו הדבעמהמ 3.0
 066226 ןיי רוציי לש היגולונכט 2.0
 066616 רצומ חותיפב םיירנילוק םיטקפסא 2.0
 066241 םירצומ תזיראב םימדקתמ םיקרפ 2.0
 066521  תומקר תסדנה 2.0
 066528 חומה יעדמב רקחמ תוטיש 3.0
 066246 ןוזמה תיישעתו הביבסה תוכיא 2.0
 066327 תולוקלומויב ןויפאל תוילקיסיפ תוטיש 2.0

 066517 תומדקתמ תויטנג תויגולונכט 3.0
 066518 תישומיש הזילטקויב 2.0
 066524 םילאיבורקימ יטנא םידיטפפ לש היגולונכטויב 2.0
 066243 תוקבא 2.5
 066533 םייטתניס םיאת תארקל 2.0
 064014 1 ןוזמו 'טויב תסדנהב םירחבנ םיאשונ 1.0
 066015 2 ןוזמו 'טויב תסדנהב םירחבנ םיאשונ 1.0
 066016 3 ןוזמו 'טויב תסדנהב םירחבנ םיאשונ 1.0
 064005 דחוימ טקיורפ 1.0
 134020 תיללכ הקיטנג 3.5
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2.5
 134128 אתה לש היגולויב 3.5
 136042 היגולויבב םילדומ 2.5
 134055  היגולונירקודנא 2.5
 134141 תיבושיח היגולויב 2.5
 134145 הפורתה יעדמ 2.0
 134151 א"נרה לש ינרדומה םלועה 2.0
 134153 היגולוקא 3.0
 134156 תירלוקלומ הקיסיפויב 3.0
 136022 םימזינגרואורקימב השיח ילולסמ 2.0
 136014 תויגולויב תופורת חותיפ 2.0
 094591 הלכלכל  אובמ 3.5
 094821 תילוהינו תיסנניפ תואנובשח 3.5
 094816 םייגולונכט םימזימל קוויש 2.0
 096414 תיתיישעת הקיטסיטטס 3.5
 096475 םחותינו םייוסינ ןונכת 3.0
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2.5
 314011 םייסדנה םירמוח לש תונוכתו הנבמ 4.0
 315018 תיאופר-ויב .נהב םירמוח 2.0
 336022  המקרל אתהמ 2.5
 014321 תיתביבס היגולוקיסקוט 2.0
 054314 'מ םיכילהת תרקבו הקימנידל אובמ 3.0
 054350 1 םירמילופ 2.5
 054351 2 םירמילופ 2.5
 054376 םוימויה ייחב תיגולוקא הסדנה 2.0
 054413 היגולונכטויבב םהימושייו םירמילופ 2.5
 114054 3 הקיסיפ 3.5

 
 
 

 יאנתב הדימע רושיא – תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 תינכותה
 ראותל םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 ,הירואיתב םיאשונ לולכמ ודמליי תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושארה
 טנדוטסה לע ,תוחמתהה תרגסמב .'תימזי תוגיהנמ' לש םושייו תוסנתה
 – ראשהו ראותהמ קלחכ הנבשוחת ןכותמ  5 ,תודוקנ 10 תוחפל דומלל
 םידומילל הקלחמה םע ףותישב תינכותה .ראותה תושירדל רבעמ
 .תויונמואו םייטסינמוה

 :הלבק יאנת

 .תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םויס .1
 .75 לעמ םינויצ עצוממ .2
 :תואבה תושירדה תא אלמל שי תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ לע .3

 

  :הבוח יסרוק ידומיל .1

  )'קנ 2.0( תימזי תוגיהנמ 324528 .א
 תוחמתה סרוק ,ןיפוליחל וא )'קנ 2.0(  תומזיה תודוסי 324527 .ב

 .)'קנ 2.0(  שרדנה עדיה םוחתב םאה תטלוקפב
 

  :הריחב יסרוק .2

 )'קנ 2.0( תיקסע תומזי 324520 .א
  )'קנ 2.0( תיקסעה תיגולוקאה תכרעמה סויג 324541 .ב
 )'קנ 2.0( תומגמו תויוחתפתה - םינוגראב תומזי 324521 .ג
  )'קנ 2.0( תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה 324540 .ד
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 )'קנ 2.0( םימזיל קוויש 324526 .ה
  ) 'קנ 2.0( תימלוע ליבוהל דציכ – לארשיב קטייה 324536 .ו
 )'קנ 2.0( תיבוציע הבישחו תומזיל אובמ 324247 .ז
 )'קנ 2.0( רשואו תויתריצי ,תונשדח 324518 .ח
   )'קנ 2.0( םייגולונכט םיטקיורפ לוהינ 324533 .ט
 )'קנ 2.0( תונשדחה תמליד 324534 .י
 קטייהה תורבח ךות לא עסמ - קטייהל עסמ 324542 .אי

 )'קנ 2.0( תוילבולגה
 

  :תוטלוקפב הריחב יסרוק .3
 הסדנהל הטלוקפה( תוגיהנמו לוהינ ,םיטקיורפ עוציב 014616 .א

 )'קנ 2.5( )תיתביבסו תיחרזא
 

 הרקבו בקעמ

 ידומיל תוריכזמ תוירחאב ויהי תושירדה תמלשה ירחא הרקבהו בקעמה
  .טנדוטסה דמול הב הטלוקפה לש הכמסהה
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 בר םידומיל תינכות םיבלשמ הטלוקפב םדקתמ ראותל םידומילה
 הטלוקפב רקחמה .םלועבו לארשיב עדמה תיזחב רקחמו תימוחת
 הסדנה ןיב קשממב םיאשונ ןווגמב יסיסבו ימושיי עדמ בלשמ
 .םייחה יעדמל היגולונכטו

 :םיללוכ רוטקוד ראותלו רטסיגמ ראותל רקחמה ימוחת
  היגולונכטויב-וננו היגולונכטויב -
 היגולונכטויב תססובמ תיפולח היגרנא -
 תומקר תסדנה -
 םיטניירטונ ,תופורת תלבוהל םירמוחו תויגולונכט חותיפ -
  םיליעפ םירמוחו
 הקיטמרופניאויב -
 תיטתניס היגולויב -
 חומה רקח -
 תיתביבסו תיאופר הקיטסונגאידל םירוסנסויבו םירוסנס חותיפ -
 ןוזמבו האופרב םימושייל ״םימכח״ םירמוח -
 םימיזנאו םינובלח תסדנה -
  תירלוקלומ הנוזתו הימיכויב -
 יחהמ םירצומל םיפילחת( םייביטנרטלא ןובלח תורוקמ חותיפ -
 םדאה תואירב לע םתעפשה רקחו )תברותמ רשב ןוגכ
 תואירב ימדקמ תונוזמ רקחו חותיפ -
 תירלוקלומ היגולויבו היגולויבורקימ -
 םדאה תואירבב ודיקפתו ישונאה םויבורקימה -
 ןוזמ לש היגולונכטו הסדנה  -
 םיליעפ םירמוחו ןוזמ לש הימיכ -
 ןוזמב םיעדמ וננ ימושיי -

 םתלבק ינפל לגסה ירבח ןיבמ החנמ אוצמל םישקבתמ םידמעומה
  .םידומילל
 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 "ןוזמו היגולונכטויב תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 הלבקה יאנת
 עצוממ ןויצ ילעב תודמעומ שיגהל ולכוי םיעדמל רטסיגמ ראותל
 דסוממ ןושאר ראות( הכמסה ידומילב תוחפל 84 לש רבטצמ
 הלבקה תושירדב דמועה יסדנה יתנש 4 ראותב )רכומ ימדקא
 ילעב לש םתודמעומ .םימדקתמ םיראתל רפס תיב לש תויללכה
 םיגירח תדעווב ןודיתו לקשית 82-84 לש רבטצמ עצוממ ןויצ
 הלבקה תא תונתהל תוכזה תא המצעל תרמוש הדעוה .תיטלוקפ
 םידמעומה לש עדיה תמר לע דומעל ותרטמש ישיא ןויאר רבעמב
 .ודמל וב ןותנשב םגורידל סחייתהל ,ןכו רקחמ עצבל םהיתולוכיו
 םהב הדימעב ןיאו תודמעומב ןוידל םיסחייתמ ,ליעל םיאנתה לכ
 .םידומילל הלבקל תובייחתה םוש
 דומילה תושירד
 "תבחרומ תילגנא "ב הניחב תודוקנ 17 ףקיהב םיסרוק דומיל -

 כ"הס( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ תדובעו תודוקנ 2 הנקתש
 .)ראותל תודוקנ 39  תריבצ

 רקחמה תדובע תא רימהל תורשפאה תנתינ םיינוציח םיטנדוטסל -
 28 ףקיהב םיסרוק תמלשה םע ,תודוקנ 12 ףקיהב רמג תדובעב
 כ"הס( .תודוקנ 2 הנקתש תבחרומ תילגנא"ב  הניחבו תודוקנ
 .)ראותל תודוקנ 42 תריבצ

 ראותל םידומילל תופרטצה תארקל תדחוימ תומלתשה תינכת -
 :ומכ תויתנש-תלת תויעדמ תוטלוקפ ירגובל תמאתומ רטסיגמ
  .תורחאו תואלקח ,תוחקור ,היגולויב ,הימיכ

 םילשהל ,םימדקתמה תועוצקמל ףסונב ,וביוחי הלא  םימלתשמ
 תא םימילשמה ,הכמסה ידומיל תועוצקממ תודוקנ 30-כ ללכ ךרדב

  .םייעדמו םיאסדנה ,םיגולונכט תועוצקמב רסחה

 ולכוי החלצהב תומלשהה תינכת תא םימייסמה םיטנדוטסה
 תמישר .רטסיגמ ראותל םידומיל לש הליגרה תרגסמל ףרטצהל
 םידומילה עקרב בשחתהב דרפנב טנדוטס לכל עבקית תועוצקמה
  .םדוקה

 

 "ןוזמו היגולונכטויבב םיעדמל רטסיגמ"
 הלבקה יאנת

 לבקתהל ולכוי ןוזמו היגולונכטויבב םיעדמל רטסיגמ ראותל
 ,הימיכ ,היגולויב :ןוגכ( יתנש תלת יעדמ ראות ומייסש םיטנדוטס
 תינתומ הלבקה .הובג גרדמבו םיהובג םינויצב )'וכו הקיסיפ
 לעו דמעומה לש עדיה תמר לע דומעל ותרטמש ישיא ןויאר רבעמב
 .הז לולסמב חילצהל ותלוכי
 דומילה תושירד
 הניחב ,םומינימ תודוקנ 30 לש ףקיהב םיסרוק דומיל לולכי ראותה
 20 לש ףקיהב רקחמ תדובעו תודוקנ 2 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב
 איה םיסרוקה תינכות .)ראותל תודוקנ 52 תריבצ כ"הס( תודוקנ

 לש תודוקנ 20-כו הכמסה יסרוקמ תודוקנ 10-כמ בכרותו תישיא
 .םימדקתמ םיסרוק

  

  "ןוזמו היגולונכטויב תסדנהב הסדנהל רטסיגמ"
)ME הזת אלל( 
  .דבלב תועוצקמ דומיל לע תססובמ תינכתה
 

 הלבקה יאנת
 80 עצוממ ילעב יתנש-עברא ןושאר ראות ירגוב תינכתל ולבקתי
 לע דומעל ותרטמש ישיא ןויאר רבעמב תינתומ הלבקה .תוחפל
 םימדקתמ םיראתל הדעווה ,ןכ ומכ  .דמעומה לש עדיה תמר
 ןותנשב טנדוטסה לש גורידל סחייתהל תוכזה תא המצעל תרמוש
 .ולש

 .המלשה תודוקנ 30 -כל ףסונב ושרדיי יתנש-תלת ראות ירגוב -
 דומילה תושירד
 תילגנא"ב הניחבו תודוקנ 40 לש ףקיהב דבלב תועוצקמ דומיל -

 ללוכ ,)ראותל תודוקנ 42 תריבצ כ"הס( תודוקנ 2 הנקתש "תבחרומ
  .תודוקנ שמח ףקיהב "ןוזמ תסדנהב םדקתמ רנימס" עוצקמ
 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 םיאתמ עקר םע ינש ראות ילעב תודמעומ שיגהל ולכוי  הז לולסמל
 ילעב רטסיגמ ראותל םיטנדוטס .הלעמו 85 לש םינויצ עצוממו

 רישיה לולסמל רובעל ולכוי רקחמב תונייטצהו םילועמ םיגשיה
 .רוטקוד ראותה תארקל

 .רקחמ םוחת תרדגהבו החנמ תאיצמב תינתומ הלבקה
 דומילה תושירד
 לש ףקיהב תועוצקמ דומילו םיאתמ ףקיהב רקחמ תדובע תשרדנ

 .תוחפל תודוקנ שש
 ןושארה ראותהמ תורישי - טרוטקודל דחוימ לולסמ
 הלבקה יאנת
 יתנש 4 יסדנה ןושאר ראות לעב תודמעומל שיגהל ולכוי הז לולסמל
 .םילועמ םיגשיה לעב ,ןוינכטה ןמ
 תונייטצהב ןושאר ראות ומייסש םיטנדוטס ולבקתי ללכ ךרדב
 .ולש דומילה עקרו ויגשיה פ"ע ןחבי דמעומ לכ .חבשל היואר

 
  ףסונ עדימ
 04-8293070 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ

bfe.g.ad@bfe.technion.ac.il 
 

  ןוזמו היגולונכטויב תסדנהל הטלוקפה רתא
http://biotech.technion.ac.il  
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 תסדנהל הטלוקפה
 ללחו הקיטונוריוא

 
 ימדקאה לגסה ירבח

 הטלוקפה ןקיד
 לט אמיש

 םירוספורפ
  יסוי רשא-ןב
 ןד ילועבג
  סחנפ ליפרוג
 ליג יקסבליסוי
 הלאינד הוור
 לט אמיש

 םירבח םירוספורפ
 השמ ןדיא
 םידאו ןמלדניא
  ןאיא יבוק'ג
 לאינד וזלז
 ליג ץיבלידוי

 םולשבא הלנמ
 ינב לרוקי'צ
 
 

 הנשמ םירוספורפ
 ןד סלקיימ
 

 םיריכב םיצרמ
 לבוי ןגד
 סורדנסכלא סיזרט
 ףסוי ץיבוקפל
 הנסקוא בונלטס
 לאכימ פרק
 
 

 הצרמ
 ץילג לבפ
 ילטיו ןמרפש
 

 חרוא רוספורפ
 רימידלו ישוניטרמ
 בקעי לגנ

 ןרע רש
 

 סוטירמא רקחמ רוספורפ
 לאינד סיו
 

 יטירמא םירוספורפ
 בקעי ןמשוא
  השמ ןמלג
 ןולא ינג
 ירב דלור'ג גרבנירג
 דוד ןברוד
 הכימ ןייטשפלוו
 םוחנת רלוו

 םרוי רובמט
 בקעי ןהכ
  והיעשי יול
 ינב ןתנ
  קחצי לקנרפ
 יכדרמ לפרק
 ביבא ןזור
 ירמע דנר
 

 תואלמגב לגס ירבח
 םייח ץיבומרבא
 רדנסכלא טקרוב
 םהרבא ץיבוקרב
  רותרא דלוונורג
           ןימינב ףוקדנל
 םהרבא גרבנייטש
  ףסוי רקירטש
 

 

 
 הדיחיה רואית
 הירעש תא החתפ ןוינכטב ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה
 דוד רמ ,הנידמה לש ןושארה הלשממה שארש רחאל ,1954 תנשב
 הביבסב תילארשי תיריווא תונוילע ןכתית אלש ןיבה ,ןוירוג-ןב
 ,תיגולונכטו תיעדמ תונוילע אלל הנידמה המקוה הב תניועה
 החתפל שי אלא ,ףדמה ןמ השיכרל תנתינ אל תאזכ תונוילעשו
 רחאל הנש 60 -מ הלעמל ,םויכ םג .המינפ "תיבב" הקזחלו

 ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הדיחיה הטלוקפה תאז ,הדסוויה
 לש תורוד ךוניח לש הדבכה תוירחאב תאשונ איהו ,הנידמב
 חותיפהו הסדנהה יגרד לכב םיבלושמה ללחו הקיטונוריוא יסדנהמ
 .לארשיב ללח-ריוואה תוישעתב

 לש ןתוחתפתהל ליבקמב ,תוריהמב החתפתהו הבחרתה הטלוקפה
 .לארשיב עדיה תוריתע תוישעתהו תויטונוריואה תוישעתה
 רחאל תיתועמשמ הצאוה ,רקחמבו הארוהב ,הטלוקפה תובחרתה
 תוליעפה ףקיהב תרכינה הבחרהה תובקעב םימיה תשש תמחלמ

 היישעתב תוסטומ תוכרעמ רוצייבו חותפב תיטונוריוא הסדנהב
 ןדיע תליחת םעו ,תוינוחטיבה תוישעתבו לאפרב ,תיריוואה
 ,תיריוואה היישעתב ןבל-לוחכ םיסוטמ לש רוצייהו חותיפה
 עוציבב ךרוצלו םייטונוריוא םיסדנהמל שוקיבה תלדגהל ואיבהש
 .םיבר תיתשת יחותיפו םירקחמ

 ,חותיפב םיברועמ ,הטלוקפה ירגוב ,לארשיב ללח-וריואה יסדנהמ
 תוכרעמ לש הקוזחתבו הסיט תרקבב ,הלעפהב רוצייב ,ןוכיתב
 סייט ילכ ,םיקוסמו םיסוטמ :ןוגכ ,ללחבו הריפסומטאב ,תוסטומ
 הענה יעצמא ,םיליט רוגישל תוכרעמו םיליט ,םישיואמ יתלב
 חותיפב ןכו ,םינייוולו תוסטומ קשנ תוכרעמ ,םייטקרו םיינוליס
 תודוה .הסדנהה יעדממ קלחכ ללחהו הפועתה יעדמ לש תיתשתה
 ימלוע הדימ הנקב המצעמ םויכ איה לארשי ,הטלוקפה ירגובל
 לש םלועב 1 'סמ ןאוציה איה( םישיואמ-יתלבה סייטה ילכ םוחתב
 לע תינמנ איהו ,)תורחא תומצעמו ב"הרא ינפל ,ולא תוכרעמ
 םינייוול תורגשמו ,תונוב ,תוחתפמה תונידמ לש םצמוצמ ןודעומ
 .תרושקת ינייוול דעו ןויב ינייוולמ ,םימושיי לש בחר ןווגמ רובע
 תוכרעמ תא תוללוכה ,הנידמב תוחתופמה תויליטה תוכרעמה
 ומכ ,"םימסק טיברש" -ו ,"לזרב תפיכ" ,"ץח" םיליט דגנ םיליטה
 ,םלועב רבד םשל וכפה ,םגוסב םימדקתמהמ ריוא-ריוא יליט םג
 םיבוטה םילהנמה יסוטמ תא הנובו תחתפמ תיריוואה היישעתהו
 אל םיפסונ םיברו ולא םיאלפומ םיגשיה .םהלש הירוגטקב םלועב
 לע ורוד ינבו ןוירוג ןב לש הצימא הטלחה התוא אלול םיירשפא ויה
 .תיטונוריוא הסדנהל )הקלחמ – זא( הטלוקפה תמקה

 תרשפאמ ללח-ריוואב תנווגמהו הבחרה תויוליעפה תרגסמ
 םויכ .תוישיאה ויתויטנל יוטיב ןתניי ובש םוחת רוחבל סדנהמל
 יוסינ תודובעב קסוע ללחהו הקיטונוריואה יסדנהממ קלח
 ;םייטונוריוא םיכרצל בשחמ תונכות םיחתפמ םירחא ;תודבעמב
 שיו ללחהו הפועתה יעדמב תיטמתמו תינויע הדובעב םיקסועה שי

 לש םימוחתה דחאב טקייורפ םילהנמ וא תוכרעמ םיננכתמה
 רגוב לבקמש ,בחרה עדיהש ןייצל בושח .ללחו הקיטונוריוא תסדנה
 ול םיקפסמ ,ודוסימ יתכרעמהו ידוחייה ךוניחה םג ומכ ,הטלוקפה
 הסדנהו היגולונכט ,עדמ ימוחתב בלתשהל תלוכיה תאו םילכה תא
 ימוחתב הטילשה .ללחו הקיטונוריוא תסדנהב קר אל – םיבר
 םימוחתב םג דובעל רגובל תרשפאמ םינווגמו םינוש תוליעפ
 רוחבל בוט סדנהמ תויהל הצורש ימל ץלמומ ךכיפלו ,םיפסונ
 ולש קוסיעל רשק אלל םג – ולש ןושארה ראותה ידומילל הטלוקפב
 .הריירקה ךשמהב

 קסעומ םקלח .תונווגמו תונוש הקוסעת תויורשפא לולסמה ירגובל
 טיבלא ,הילעפמ לכ לע ,תיריוואה היישעתה ןוגכ םילודג םיפוג י"ע
 היישעתה ,ריוואה ליח( ןוחטיבה תכרעמו לאפר ,תוכרעמ
 לארשיב ללחהו הקיטונוריואה יסדנהממ םיבר .)תיאבצה
 ,תוירוביצו תויטרפ ,תונוש עדי תוריתע תורבח י"ע םג םיקסעומ
 תויגולונכט חותיפלו ללחלו הריפסומטאל סייט ילכ חותיפל
 תכרעמ יסדנהמכ םירגובהמ לודג קלח אוצמל ןתינ .תושידח
 הנבה תושרודה תוריכב לוהינ תודמעבו תונוש תוישעתב
 .תימוחת-בר תואצמתהו

  ועדיו תומישמה ןווגמב וקסעיש םיסדנהמ רישכהל תנמ לע
 תינכות ,םהינפב ביצמ עוצקמהש םירגתאה םע דדומתהל
 עקר םיטנדוטסל הנקתש ךכ הננכות הטלוקפה לש םידומילה
 חתפתהל םהל רשפאל תנמ לע ,רשפאה לככ בחר ייוסינו יטרואית
 לש םיחותיפ םיליבומה תכרעמ יסדנהמ תויהל םגו םדקתהלו
 תינכת .ללח-וריואה תוישעתב םילהנמו םיבכרומ םיטקיורפ
 םייסיסבה םיעדמב תויונמוימו עדי תשיכרמ תבכרומ םידומילה
 :ללחהו הקיטונוריואה ימוחת לכ לש תודוסיבו ,הסדנהה יעדמבו

 ,ללח תסדנה ;היחנהו טווינ ,הרקב ;הענה ;םינבמ ;הקימנידוריווא
 םידומילל םינורחאה םירטסמסב .סייט ילכ לש רוצייו ןכתו

 עדי הנקומו טנדוטסה תריחב יפל םינוש םימוחתב עדיה קמעומ
 הנורחאה םידומילה תנשב .םייללכ םייתכרעמ תועוצקמב
 תכרעמ תחתופמ וב טקייורפ ,םתריחב יפל ,םיעצבמ םיטנדוטסה
 ןיוול ,ליט ,סוטמ( ללחה וא הקיטונוריואה ימוחתמ תבכרומ
 םע תימואלניב תורחתב הטלוקפה תפתתשמ הנש ידמ .)המודכו

 סייט אלל ריעז סוטמ ללכ ךרדב – ולאה םיטקיורפה ןמ דחא
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 תורחתב הגישמו – תובתכומ תומישמ עצבמה ימונוטוא )ט"לזמ(
 .תודבוכמ תואצות תאז

 ראותל הליבומו תיתנש-עברא הניה הטלוקפה לש םידומילה תינכת
 םיניינועמל ."ללחו הקיטונוריוא תסדנהב םיעדמל ךמסומ"
 תדדועמו תרשפאמ הטלוקפה ,יעדמה רקעב ,עדיה תקמעהב
 .רוטקוד ראותלו ,הזת אללו םע ,)רטסיגמ( ינש ראותל םידומיל
 תדחוימ םידומיל תינכותב ללכיהל םילוכי םינייטצמ םיטנדוטס
 ןכ ומכ .דומיל תונש שמחב ינש ראות םייסל ולכוי התרגסמב רשא
 םיטנדוטס רובע "םיהבג" היורקה תדחוימ תינכת הטלוקפל
 ינייטצמ תא חפטל תדעוימ תינכתה .הכמסה ידומילב םילועמ
 ראותה ידומיל ךלהמב רבכ רקחמ תארקל םתוא םדקלו הטלוקפה
 לש טנרטניאה רתאב םייוצמ תאז תינכת לע םיטרפ .ןושארה
 .הטלוקפה

 

 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ הנומשמ תחאב םה
 יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיסיפ תארוה
 תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה
 .למשח-הקינורטקלא

 רפס יתבב הארוה ןוישיר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי לע
 ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע .תודוקנ
 ."היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה" קרפב םיטרפ .ףסונ ןושאר

 

 

 
 
 
 

 םידומילה תינכות
 ליבומ( הקיטונורטסא/הקיטונוריוא תמגמ
 הקיטונוריוא תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותל
 )"ללחו
 

 יפל תוחפל תודוקנ 160 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה
            'קנ                  86.5     הבוח תועוצקמ
 'קנ                     11  )* -ב םינמוסמ( המגמב הבוח תועוצקמ
 'קנ           18 וא 17   םייטלוקפ הרירב תועוצקמ
 'קנ    32.5  וא 33.5  םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
  :תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 'קנ                     12  תישפוח הריחב 'קנ 4   
  הרשעה 'קנ 6   
  ג"נח 'קנ 2   
  

 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוחה תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 5.0 - 2 4 1מ1  א"ודח* 104041
 4.5 - 2 4 מ תיראניל הרבגלא 104019
 2.5 - 1 2 1 הקיסיפ 114051
 4.0 2 2 2 ןותייפ  תפש-בשחמל אובמ 234128
 3.0 - 2 2   תיללכ הימיכ *125001
 3.0 - - 4 ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 324033

  18 9 2 22.0 
 104018 מ1 א"וודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא*

   

 'קנ 'מ 'ת 'ה  2 רטסמס
 5.0 - 2 4 1מ2 א"ודח* 104043
 2.5 - 1 2 'ח תוליגר .פיד תואוושמ 104131
 3.5 - 1 3 2 הקיסיפ 114052
 4.0 - 2 3  םיקצומה תקינכמ 084506
 2.5 - 1 2 הפועתל םירמוח תסדנהל אובמ *314200

  16 9 - 17.5 
 104022 מ2 א"וודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא*

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה    3 רטסמס

 2.5 - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
 3.0 - 2 2 'מ תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104228
 4.0 - 2 3 הקימנידומרת 084213
 4.0 - 2 3 'מ הקימניד 084225
 4.0 - 2 3  'ת תורבתסה 094411

  13 11 - 17.5 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס
 2.5 - 1 2  'מ תירמונ הזילנא 084135
 3.5 - 1 3 הסיחד יתלב הקימנידוריוא 084311
 2.5 - 1 2 תויטסלאה תרותל אובמ 084515
 4.0 - 4 2  בשחוממ יסדנה טוטרש 084630
 3.0 1 1 2   תוימניד תוכרעמ 084737
 3.5 - 1 3  3 הקיסיפ  114054

  14
  

9 1 19.0 
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 'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס 
 -    )*( למשח תודבעמב תוחיטב סרוק 044102
 2.5 - 1 2   םיריחנו םיסנוכ ,הסיחד המירז 084312
 3.5  1 3 םוח רבעמו הגימצ המירז 084314
 3.5 - 1 3 יתפועת רוצייו ןכת *084641
 3.0 1 1 2 הרקבה תרות 084738
 2.5 3  1 ללח-ריוא תסדנהב יוסינ תוטיש 084154

  הקיטונוריווא  הביל - הרירב תועוצקמ( **
 טורפ ואר ,'קנ 2.5( הקיטואנורטסא וא
 )ךשמהב

2 1 - 2.5 

  13 5 4 17.5 
 אובמ סרוקב תודבעמה עוציב ינפל הבוח .ימעפ-דח ,האצרה תועש 4 *
 .תודוקנב יוכיז אלל  .ללחו הפועתל למשח תסדנהל
 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס

 4.0 1 1 3 ללחו הפועתל למשח תסדנהל אובמ 044098
 2.5 - 1 2 ללח-ריוא תוכרעמ תסדנה *084143

 2.5 6 -   תומדקתמ יוסינ תוטיש ***
 תוביל ךותמ  הרירב תועוצקמ **

 ואר( הקיטואנורטסא וא הקיטואנוריוא
 )ךשמהב טורפ

 6 וא 5   

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה  7 רטסמס
 3.0  - 1 2 7 ןכת טקיורפ         ****

 1.0  - 2  -   ןוירנימס *****
 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 8 רטסמס
 3.0  - 1 2 8 ןכת טקיורפ          ****

                 
 

 הרירב תועוצקמ
 
 :תואבה הבילה תועוצקמ תוצובק יתש ןיבמ תחא רוחבל הבוח **
 

 :הקיטונוריווא הביל תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 2.5 - 1 2 )5 רטסמס(  1 סייטה תקינכמ 084220
 2.5 - 1 2 )6 רטסמס(  2 סייטה תקינכמ 084221
  יעונמ 085407 וא תיטקר הענה 085406

      )6 רטסמס( ןוליס
2 1 - 2.5 

 
 :הקיטואנורטסא הביל תועוצקמ
 

 2.5 - 1 2 )5 רטסמס(  ללח תסדנה תודוסי 084913
 3.5 - 1 3 )6 רטסמס(  ללחב םיפוג תקינכמ 085915
          הענה 085920 וא תיטקר הענה 085406

 )6 רטסמס( ללחל תילמשח
2 1 - 2.5 

 

 תוטיש 084156:ןיבמ תומדקתמ יוסינ תוטישב דחא סרוק רוחבל שי   ***
  ,הענהב הדבעמ 085405 ,המירזב הדבעמ 085305 ,תומדקתמ יוסינ

 ,םינבמב הדבעמ 085505 ,תוניברוטו ןוליס יעונמב הדבעמ 085455
 085905 ,סיטה תקינכמב הדבעמ 085220 ,הרקבב הדבעמ 085705

 יכ ץלמומ .יוסינ טקיורפ 085156 ,תוניוולו ללח תוכרעמב הדבעמ
 .תולוכשאה תריחבל םאתהב השעת הריחבה

 
 ורחבי םה .יתנשה םויסה טקייורפ תא םיביכרמ 8-ו 7 ןכת יטקיורפ  ****

 )ביבאב 084652-ו ףרוחב  084651( הקיטונוריוא טקיורפ ןיבמ דמצכ
 .)ביבאב 084654 -ו ףרוחב 084653( הקיטנורטסא טקיורפ וא

 
 ,המירז אשונב ןוירנימס 085801 :ןיבמ דבלב דחא ןוירנימס רוחבל שי   *****

 ,הענה אשונב ןוירנימס 085803 ,םינבמ אשונב ןוירנימס 085802
 ,ללח אשונב ןוירנימס 085805 ,הרקב אשונב ןוירנימס 085804
 םאתהב השעת הריחבה יכ ץלמומ   .ןכת אשונב ןוירנימס 085806

  .תולוכשאה תריחבל

 הריחב תועוצקמ
 
 םיטרופמה תולוכשאה תעבש ךותמ השולשב תוחפל 'קנ 24 רוחבל שי
 רוחבל ןתינ תושרדנה תודוקנה ראש תא . לוכשא לכב תוחפל 'קנ 8 ,ךשמהב
 תועוצקמ תמישר ךותמ ןהו הטלוקפה לש הריחבה תועוצקמ ללכ ךותמ ןה
 תועוצקמ ףקיה .הטלוקפה רתאב תטרופמה תורחא תוטלוקפ לש הריחבה
 עוצקמכ חקלנש עוצקמ .'קנ 9 לע הלעי אל תורחא תוטלוקפמ הריחבה
 היושע הריחבה תועוצקמ תמישר .הריחב עוצקמכ בשחיהל לוכי וניא הביל
 .תוריכזמבו הטלוקפה רתאב םימוסרפל בל םישל שי .ןכדעתהל
 

 הקיטסוקאוריואו הקימנידוריוא לוכשא תועוצקמ
 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 1.0 - 2 -  תיבושיח הקימנידוריואל אנדס 085326
 3.0 - - 3 םיזגה לש הקיסיפל אובמ 085925
 3.0 - - 3 ריוא תסדנהב תוירמונ תוטיש   086172
 3.0 - - 3 ללח-ריוא תסדנהב םוח רבעמ   086320
 3.0 - - 3 1 המירזה תרותב םירחבנ םיאשונ   086321
 3.0 - - 3 תויזאפ-בר תומירז תוביציו הקימניד 086325
 3.0 - - 3 תיטנלוברוט המירזל אובמ   086366
 3.0 - - 3 תיבושיח הקימנידוריוא   086376
 3.0 - - 3 לובג תובכשל אובמ   086380
 3.0 - - 3 םישולק םיזג תמירזל אובמ 086385
 3.0 - - 3 םייפנכו םיפוג לש הקימנידוריוא   086389
 3.0 - - 3 סייט ילכ לש הקיטסוקאוריוא 086395
 3.0 - - 3 הקיטסוקאוריואל אובמ   086390
 3.0 - - 3 הענהו המירזב תומדקתמ הדידמ תוטיש 086484
 3.0 - - 3 תויללח לש תימרת הרקב 086787
 3.0 - - 3 תילוק איגשה המירזה תודוסי   086800
 3.0 - - 3 הכרעהו תוימדב תוטיש   086802
 3.0 - - 3 ףנכה תרות 088318
 3.0 - - 3 עבטב הענה לש הקימניד-ורדיהו-וריוא 088320
 3.0 - - 3 לובג תובכש לש תוביצי 088780

 
 הקיטונוריווא לוכשא תועוצקמ

 2.5 - 1 2   1 סייטה תקינכמ 084220
 2.5 - 1 2   2 סייטה תקינכמ 084221
 3.0 - - 3  1 תויטסלאוריווא 086241
 3.0 - - 3 םיעילק תקימנידו תינוציח הקיטסילב 086201
 3.0 - - 3  םיקוסמ לש הקימנידוריואו הקימניד 086219
 3.0 - 1 2 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקבו הקימניד 086755

 
 הקיטואנורטסא לוכשא תועוצקמ

 2.5 - 1 2 ללח תסדנה תודוסי   084913
 3.0 - - 3 ןייוול לש ינכמ ןכתל אובמ   085691
 3.5 - 1 3 ללחב םיפוג תקינכמ   085915
 2.5 - 1 2 ללחל תילמשח הענה   085920
 3.0 - - 3 תרושקת יניול 086288
 3.0 - - 3 םינייוול ילולסמ תרקב   086290
 3.0 - - 3 םישולק םיזג תמירזל אובמ 086385
 3.0 - - 3 תויללח לש תימרת הרקב 086787
 GPS 3 - - 3.0 ססובמ יניוול טווינ ןכת 086788
 2.0 - - 2 1 ללח-ריוא 'נהב םירחבנ םיאשונ 086821
 3.0 - - 3 ללחב תילמשח הענה 086920
 3.0 - - 3 1 ללח תסדנהב םירחבנ םיאשונ   086921
 3.0 - - 3 הקימנידורטסא   086923
 3.0 - - 3 המסלפ תסדנה תודוסי 086924
 3.0 - - 3 ללחהמ א"הדכ לש השיח 086925
 3.0 - - 3 תויללח ןווכה תרקב 086926
 3.0 1 - 3 תורזבמ ללח תוכרעמ 088900

 
 תוכרעמו ,הרקב ,טווינ ,היחנה לוכשא תועוצקמ
 תוימונוטוא

 3.0 - - 3 ללח-ריוא ימושייב םידידמ תוכרעמ 085735
 3.0 - - 3 תיתרפס הרקב תוכרעמ 086220
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 3.0 4 - - הקינויואב הדבעמ 085605
 3.0 - - 3 טלפ טלק תובר תוכרעמ תרקב 086289
 3.0 - - 3 םינייוול ילולסמ תרקב 086290
 3.0 - - 3 תיראיניל אל הרקב 086312
 3.0 - - 3 1 תיתפועת הרקבב םירחבנ םיאשונ 086721
 3.0 - - 3 תותשורמ תוימניד תוכרעמ 086730
 3.0 - - 3 םייארקא םיכילהת 086733
 3.0 - 1 2 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקבו הקימניד 086755
 3.0 - - 3  טווינ תוכרעמ 086759
 3.0 - - 3 תויבו היחנה תונורקע 086760
 3.0 - - 3 תבשחוממ הייאר רזענ טווינ 086761
 3.0 - - 3 םיימונוטוא םלוע תשיחו טווינ 086762
 3.0 - - 3 ךורעשה תרות 086777
 GPS 3 - - 3.0 ססובמ יניוול טווינ ןכת 086788
 3.0 - - 3 ללחב תילמשח הענה 086920
 3.0 - - 3 תויללח ןווכה תרקב 086926
 3.0 - - 3 1 תויתפועת תוכרעמב תילמיטפוא הרקב 088751
 3.0 - - 3 2 תויתפועת תוכרעמב תילמיטפוא הרקב 088752
 3.0 - - 3 םיליט תייחנהב םימדקתמ םיאשונ 088759
 3.0 - - 3 הנתיא הרקב 088792

 
     היגרנא תרמהו הענה לוכשא תועוצקמ

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 2.5 - 1 2 תיטקר הענה   085406
 2.5 - 1 2 ןוליס יעונמ   085407
 3.0 - - 3 םיזגה לש הקיסיפל אובמ 085925
 3.0 - - 3 ללח-ריוא תסדנהב םוח רבעמ 086320
 3.0 - - 3 סיט ילכ תענה תוכרעמ   086401
 3.0 - - 3 קצומ ףדוהב תיטקר הענה   086403
 3.0 - - 3 ןוליס חגמ יעונמ   086414
 3.0 - - 3 1 הענה יעצמאב םירחבנ םיאשונ   086461
 3.0 - - 3 תילוק לע הפירשל אובמ 086470
 3.0 - - 3 הפירש יכילהת   086478
 3.0 - - 3 תונוכמ וברוט   086480
 3.0 - - 3 ןוליס יעונמ יעוציבו םוח רבעמ המירז   086483
 3.0 - - 3 המירזב תומדקתמ הדידמ תוטיש 086484
 3.0 - - 3 קלד יסיסרת לש הפירשו הקימניד 088413

 085406 תיטקר הענה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ הז לוכשא םירחובל
  085407 ןוליס יעונמו
 

 םירמוחו םינבמ תקינכמ לוכשא תועוצקמ
 2.0 - - 2 םיקצומ לש תיטסלא אל תוגהנתה 085550
 3.0 - - 3  1 תויטסלאוריווא 086241
 םיילנויצקנופ םירמוחב תודמוצמ תויעב   086520

 םייראיניל אל
3 - - 3.0 

 3.0 - - 3 1 ללח-ריוא םינבמב םירחבנ םיאשונ 086521
 3.0 - - 3 ןפוד יקד םינבמ לש הזילנא 086530
 3.0 - - 3 םינבמ תואירב רוטינל אובמ 086534
 3.0 - - 3 םייתפועת םינבמב רבשה תקינכמ 086535
 3.0 - - 3 תיטונוריווא הסדנהב םייפוס םיטנמלא 086574
 3.0 - - 3 תויטסלאה תרות 086576
 3.0 - - 3 םינבמ תקימניד 086577
 3.0 - - 3  םיסוטמ הנבמ ןכת 086583
 3.0 - - 3 םינובנ םינבמ תוכרעמל אובמ 086901
 3.0 - - 3 םינבמ לש תוביציה תרות 087532
 3.0 - - 3 יפוס טנמלא תטישב הלחתהו הפש תויעב 088504

 
     תוכרעמ תסדנהו ןכת לוכשא תועוצקמ

 2.0 - - 2 הפועתב לשכ רקח 085530
 2.0 - 4 - ינכמ ןכת טקיורפ 085634
 2.0 - - 2 ללח-ריוא רצומב תללוכ הכימת 085640
 3.0 4 - - הקינויואב הדבעמ 085822
 3.0 - - 3 ןיוול לש ינכמ ןכתל אובמ 085691

 3.0 - - 3 םיסוטמ לש ינושאר ןכת 085695
 3.0 - - 3 תוכרעמ תסדנהב םירחבנ םיאשונ 086233
 2.0 - - 2 וורס תוכרעמ ןכת 086650
 2.0 - - 2 ם"כמ תוכרעמ ןכת 086651

 
 םיפסונ הריחב תועוצקמ

 2.5 3 - 2 יוסינ טקיורפ 085156
 3.0 - - - 1 רקחמ טקיורפ 085851
 3.0 - - - 2 רקחמ טקיורפ 085852

 
 דבלב תישפוח הריחב תועוצקמ

 

 1.5 - 2 - תיביטרופס הפועת  085101-4
      
 

 :ףסונ עדימ
 04-8292758 :'לט הטלוקפב הכמסה ידומיל תוריכזמ

ae.ug.ad@technion.ac.il 
 :ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://aerospace.technion.ac.il 
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  הקיסיפו הקיטונורטסא/הקיטונוריוא תמגמ
 ללחו הקיטונוריוא תסדנהב ךמסומ" ראותל ליבומ(
  )"תיגוח-וד תנוכתמב הקיסיפבו

 יסיסב עדי ילעב םירגוב רישכהל איה תפתושמה תינכותה תרטמ
 ירגוב .ללחהו הקיטונוריוואה תסדנהבו הקיזיפה ידומילב בחר
 תוינכותמ תחא לכבש הבוחה יסרוק ןווגמב עדי ורבצי תינכותה
 לכמ םימדקתמ םיסרוק תרוש ףסונב ודמליו ,תודרפנה הכמסהה
 םדוק עקר ילעבל תדעוימ תינכותה .םתריחבל תוינכותה ןמ תחא
 קינעתו ,ןוכיתב הייואר המרב הקיזיפו הקיטמתמ ידומיל לש
 םינייטצמל רשפאתש הקימעמ תיסדנה-תיעדמ הלכשה הירגובל
 ירגוב .תוטלוקפהמ תחא לכב הובג ראות ידומילל ךישמהל
 ולאכ טרפבו ,תוישעת לש בחר ןווגמב בלתשהל םייופצ תינכותה
 .ללחה םוחתב תוקסועש
 

 יפל תוחפל תודוקנ 178 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה

            'קנ                    94 הבוח תועוצקמ
 'קנ                    29  )~ -ב םינמוסמ( המגמב הבוח תועוצקמ
 הרירב תועוצקמ
  הקיטונורטסא/הקיטונוריוא

 'קנ     9.5  וא   8.5

 הריחב תועוצקמ
 הקיטונורטסא/הקיטונוריוא

 'קנ         22  וא 21

 'קנ                 12.5 הקיסיפ הריחב תועוצקמ
 'קנ                    12  :תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
  תישפוח הריחב 'קנ 4    
  )ג"למ( הרשעה 'קנ 6    
  ג"נח 'קנ 2    

 
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוחה תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 -    )*( למשח תודבעמב תוחיטב סרוק #044102
 5.0 - 2 4 ׳מ1 הרבגלא 104016
 5.0 - 2 4 ת1 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח 104036
 5.0 - 2 4 ׳פ1 הקיסיפ 114074
 1.5 3 - - ׳מ1 הקיסיפל הדבעמ  ~114020
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128
 3.0 - - 4 ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 324033

     23.5 
 .תודוקנב יוכיז אלל .ימעפ-דח ,האצרה תועש  4 #

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה  2 רטסמס

 5.5 - 3 4 ׳ת2 א״ודח 104013
 2.5 - 1 2 'מ2 הרבגלא 104038
 4.0 - 2 3 'מ ר"דמ 104136
 5.0 - 2 4 ׳פ2 הקיסיפ 114076
 4.0 - 2 3 םיקצומה תקינכמ 084506

 3.0 וא 1.5  )ךשמהב טוריפ( 'פמ2 וא 'מ2 הקיסיפל הדבעמ ~    ##
 22.5 וא 24.0   

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס

 3.5 - 1 3 ׳ח תורבתסהל אובמ 104034
 2.5 - 1 2 ת .קלח .פיד .וושמ 104220
 2.5 - 1 2 תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט 104214
 2.5 - 1 2 ׳א תובכורמ תויצקנופ 104215
 3.5 - 1 3 םילג ~114086
 4.0 - 2 3 תיטילנא הקינכמ 114101

     18.5 

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס

 3.5 - 1 3 הסיחד יתלב הקימנידוריוא 084311
 3.0 1 1 2 תוימניד תוכרעמ 084737
 2.5 - 1 2 תויטסלאה תרותל אובמ 084515
 5.0 - 2 4  1 תיטנווק הקיסיפ ~115203
 5.0 - 2 4 תימרתו .טטס .סיפ 114036

 1.5 וא 3.0  )ךשמהב טוריפ( 'מ3 וא 'פמ3 הקיסיפל הדבעמ ~   ##
 20.5 וא 22.0   
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 2.5 3  1 ללח ריוא תסדנהב יוסינ תוטיש 084154
 2.5 1 1 2 םיריחנו םיסנוכ ,הסיחד המירז 084312
 3.5 1 1 3 םוח רבעמו הגימצ המירז 084314
 3.0 1 1 2 הרקבה תרות 084738
 1.5 3 - - ׳חמ4 הקיסיפל הדבעמ ~114037
 5.0 - 2 4 2 תיטנווק הקיסיפ ~115204

 הקיטונוריוא תוביל ךותמ הרירב עוצקמ ###
 )ךשמהב טורפ ואר( הקיטונורטסא וא

   2.5 

     20.5 

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס

 2.5 - 1 2 ׳מ תירמונ הזילנא 084135
 4.0 1 1 3 ללחו הפועתל למשח תסדנהל אובמ 044098
 5.0 - 2 4 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא ~114246

 תוביל ךותמ  הרירב תועוצקמ                                  ###
 טורפ ואר( הקיטונורטסא וא הקיטונוריוא
 )ךשמהב

 6 וא 5   

 1.0 - 2 -  ןוירנימס ####

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 7 רטסמס

 3.0 6 - - ת5 הקיסיפל הדבעמ ~114250

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 8 רטסמס

 4.0 - 4 2 בשחוממ יסדנה טוטרש 084630

 
 הקיזיפל תודבעמ

 
 תחקל םיבייח )114021( 'מ2 הקיסיפל הדבעמה תא םיחקולה םיטנדוטס ##
 הדבעמה תא םיחקולה םיטנדוטס ;)114038( 'פמ3 הקיסיפל הדבעמה תא
 )114035( 'מ3 הקיסיפל הדבעמה תא תחקל םיבייח )114034( 'פמ2 הקיסיפל
 

 הקיטונורטסא/הקיטונוריואב הרירב תועוצקמ
 
 :תואבה הבילה תועוצקמ תוצובק יתש ןיבמ תחא רוחבל הבוח ###
 

 :הקיטונוריוא הביל תועוצקמ
 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 2.5 - 1 2 )5 רטסמס(  1 סייטה תקינכמ 084220
 2.5 - 1 2 )6 רטסמס(  2 סייטה תקינכמ 084221
 2.5 - 1 2      )6 רטסמס( ןוליס יעונמ 085407

 
 :הקיטונורטסא הביל תועוצקמ

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 2.5 - 1 2 )5 רטסמס( ללח תסדנה תודוסי 084913
 3.5 - 1 3 )6 רטסמס(   ללחב םיפוג תקינכמ 085915
 2.5 - 1 2 )6 רטסמס( ללחל תילמשח הענה 085920

 
 ,המירז אשונב ןוירנימס 085801 :ןיבמ דבלב דחא ןוירנימס רוחבל שי   ####

 ,הענה אשונב ןוירנימס 085803 ,םינבמ אשונב ןוירנימס 085802
 ,ללח אשונב ןוירנימס 085805 ,הרקב אשונב ןוירנימס 085804
   .ןכת אשונב ןוירנימס 085806
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 :הקיטונורטסא/הקיטונוריוא הריחב תועוצקמ
 תודוקנ 21 וא )הקיטונוריוא תבילב םירחובל( תודוקנ 22 רוחבל שי
 לוכי וניא הביל עוצקמכ חקלנש עוצקמ .)הקיטונורטסא תבילב םירחובל(
 שי .ןכדעתהל היושע הריחבה תועוצקמ תמישר .הריחב עוצקמכ בשחיהל
 .תוריכזמבו הטלוקפה רתאב םימוסרפל בל םישל
 

 הקיטסוקאוריואו הקימנידוריוא םוחתב תועוצקמ
 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 1.0 - 2 -  תיבושיח הקימנידוריואל אנדס 085326
 3.0 - - 3 םיזגה לש הקיסיפל אובמ 085925
 3.0 - - 3 ריוא תסדנהב תוירמונ תוטיש   086172
 3.0 - - 3 ללח-ריוא תסדנהב םוח רבעמ   086320
 3.0 - - 3 1 המירזה תרותב םירחבנ םיאשונ   086321
 3.0 - - 3 תויזאפ-בר תומירז תוביציו הקימניד 086325
 3.0 - - 3 תיטנלוברוט המירזל אובמ   086366
 3.0 - - 3 תיבושיח הקימנידוריוא   086376
 3.0 - - 3 לובג תובכשל אובמ   086380
 3.0 - - 3 םישולק םיזג תמירזל אובמ 086385
 3.0 - - 3 םייפנכו םיפוג לש הקימנידוריוא   086389
 3.0 - - 3 סייט ילכ לש הקיטסוקאוריוא 086395
 3.0 - - 3 הקיטסוקאוריואל אובמ   086390
 3.0 - - 3 הענהו המירזב תומדקתמ הדידמ תוטיש 086484
 3.0 - - 3 תויללח לש תימרת הרקב 086787
 3.0 - - 3 תילוק איגשה המירזה תודוסי   086800
 3.0 - - 3 הכרעהו תוימדב תוטיש   086802
 3.0 - - 3 ףנכה תרות 088318
 3.0 - - 3 עבטב הענה לש הקימניד-ורדיהו-וריוא 088320
 3.0 - - 3 לובג תובכש לש תוביצי 088780

 
 הקיטונוריווא םוחתב תועוצקמ

 2.5 - 1 2   1 סייטה תקינכמ 084220
 2.5 - 1 2   2 סייטה תקינכמ 084221
 3.0 - - 3  1 תויטסלאוריווא 086241
 3.0 - - 3 םיעילק תקימנידו תינוציח הקיטסילב 086201
 3.0 - - 3  םיקוסמ לש הקימנידוריואו הקימניד 086219
 3.0 - 1 2 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקבו הקימניד 086755

 
 הקיטואנורטסא םוחתב תועוצקמ

 2.5 - 1 2 ללח תסדנה תודוסי   084913
 3.0 - - 3 ןייוול לש ינכמ ןכתל אובמ   085691
 3.5 - 1 3 ללחב םיפוג תקינכמ   085915
 2.5 - 1 2 ללחל תילמשח הענה   085920
 3.0 - - 3 תרושקת יניול 086288
 3.0 - - 3 םינייוול ילולסמ תרקב   086290
 3.0 - - 3 ללחב תילמשח הענה 086920
 3.0 - - 3 םישולק םיזג תמירזל אובמ 086385
 2.0 - - 2 1 ללח-ריוא 'נהב םירחבנ םיאשונ 086821
 3.0 - - 3 1 ללח תסדנהב םירחבנ םיאשונ   086921
 3.0 - - 3 הקימנידורטסא   086923
 3.0 - - 3 המסלפ תסדנה תודוסי 086924
 3.0 - - 3 ללחהמ א"הדכ לש השיח 086925
 3.0 - - 3 תויללח ןווכה תרקב 086926
 3.0 1 - 3 תורזבמ ללח תוכרעמ 088900

 
 תוכרעמו ,הרקב ,טווינ ,היחנה םוחתב תועוצקמ
 תוימונוטוא

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 3.0 - - 3 ללח-ריוא ימושייב םידידמ תוכרעמ 085735
 3.0 - - 3 תיתרפס הרקב תוכרעמ 086220
 3.0 4 - - הקינויואב הדבעמ 085605
 3.0 - - 3 טלפ טלק תובר תוכרעמ תרקב 086289
 3.0 - - 3 םינייוול ילולסמ תרקב 086290
 3.0 - - 3 תיראיניל אל הרקב 086312

 3.0 - - 3 1 תיתפועת הרקבב םירחבנ םיאשונ 086721
 3.0 - - 3 תותשורמ תוימניד תוכרעמ 086730
 3.0 - - 3 םייארקא םיכילהת 086733
 3.0 - 1 2 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקבו הקימניד 086755
 3.0 - - 3  טווינ תוכרעמ 086759
 3.0 - - 3 תויבו היחנה תונורקע 086760
 3.0 - - 3 תבשחוממ הייאר רזענ טווינ 086761
 3.0 - - 3 םיימונוטוא םלוע תשיחו טווינ 086762
 3.0 - - 3 ךורעשה תרות 086777
 GPS 3 - - 3.0 ססובמ יניוול טווינ ןכת 086788
 3.0 - - 3 ללחב תילמשח הענה 086920
 3.0 - - 3 תויללח ןווכה תרקב 086926
 3.0 - - 3 1 תויתפועת תוכרעמב תילמיטפוא הרקב 088751
 3.0 - - 3 2 תויתפועת תוכרעמב תילמיטפוא הרקב 088752
 3.0 - - 3 םיליט תייחנהב םימדקתמ םיאשונ 088759
 3.0 - - 3 הנתיא הרקב 088792

 
     היגרנא תרמהו הענה םוחתב תועוצקמ

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 2.5 - 1 2 תיטקר הענה   085406
 2.5 - 1 2 ןוליס יעונמ   085407
 3.0 - - 3 םיזגה לש הקיסיפל אובמ 085925
 3.0 - - 3 ללח-ריוא תסדנהב םוח רבעמ 086320
 3.0 - - 3 סיט ילכ תענה תוכרעמ   086401
 3.0 - - 3 קצומ ףדוהב תיטקר הענה   086403
 3.0 - - 3 ןוליס חגמ יעונמ   086414
 3.0 - - 3 1 הענה יעצמאב םירחבנ םיאשונ   086461
 3.0 - - 3 תילוק לע הפירשל אובמ 086470
 3.0 - - 3 הפירש יכילהת   086478
 3.0 - - 3 תונוכמ וברוט   086480
 3.0 - - 3 ןוליס יעונמ יעוציבו םוח רבעמ המירז   086483
 3.0 - - 3 המירזב תומדקתמ הדידמ תוטיש 086484
 3.0 - - 3 קלד יסיסרת לש הפירשו הקימניד 088413

 085406 תיטקר הענה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ הז לוכשא םירחובל
  085407 ןוליס יעונמו
 

 םירמוחו םינבמ תקינכמ םוחתב תועוצקמ
 2.0 - - 2 םיקצומ לש תיטסלא אל תוגהנתה 085550
 3.0 - - 3  1 תויטסלאוריווא 086241
 םיילנויצקנופ םירמוחב תודמוצמ תויעב   086520

 םייראיניל אל
3 - - 3.0 

 3.0 - - 3 1 ללח-ריוא םינבמב םירחבנ םיאשונ 086521
 3.0 - - 3 ןפוד יקד םינבמ לש הזילנא 086530
 3.0 - - 3 םינבמ תואירב רוטינל אובמ 086534
 3.0 - - 3 םייתפועת םינבמב רבשה תקינכמ 086535
 3.0 - - 3 תיטונוריווא הסדנהב םייפוס םיטנמלא 086574
 3.0 - - 3 תויטסלאה תרות 086576
 3.0 - - 3 םינבמ תקימניד 086577
 3.0 - - 3  םיסוטמ הנבמ ןכת 086583
 3.0 - - 3 םינובנ םינבמ תוכרעמל אובמ 086901
 3.0 - - 3 םינבמ לש תוביציה תרות 087532
 3.0 - - 3 יפוס טנמלא תטישב הלחתהו הפש תויעב 088504

 
 

 םיפסונ הריחב תועוצקמ
 

 2.5 3 - 2 יוסינ טקיורפ 085156
 3.0 - - - 1 רקחמ טקיורפ 085851
 3.0 - - - 2 רקחמ טקיורפ 085852
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  :הקיסיפ הריחב תועוצקמ
 'קנ 2 דועו 2 המישר ךותמ הריחב תועוצקממ תוחפל 'קנ 10.5 רוחבל שי
 .הריחב יפל טקיורפ עצבל ןתינ .3 המישר ךותמ הריחב תועוצקממ תוחפל
 

  2 הריחב תמישר
 'קנ 'מ 'ת 'ה   

 3.5 - 1 3  )א רטסמס(  קצומ בצמ לש הקיזיפ 116217
 3.5 - 1 3  )ב רטסמס( הקיטפוא 114210
 3.5 - 1 3  )א רטסמס( הקיזיפויבל אובמ 116029

 רטסמס(  היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
 3.5 - 1 3  )א

 תיטנווקה היצמרופניאה תרות 116031
 3.5 - 1 3  )ב רטסמס(

  םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004
 3.5 - 1 3 )ב רטסמס(

 
 3 הריחב תמישר
 'קנ 'מ 'ת 'ה   

 2.0 - - 2  םירוחש םירוחו ןמז יבחרמ 114102
 1.0 - - 1  ויתס רקחמ לגס ח"וד 114226
 1.0 - - 1  ביבא רקחמ לגס ח"וד 114227
 3.5 - 1 3 תיטנווק הקיטפואו םירזייל לש הקיזיפ 116041
 3.5 - 1 3  םימרוז לש הקיזיפ 116027
 2.0 - - 2  ףרוח-הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 116028
– הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 116030

 ביבא
 2 - - 2.0 

 2.0 - - 2  הקיזיפורטסאב םייניערג םיכילהת 116033
 2.0 - - 2  תיבושיח הקיזיפ 116094
 2.5 - 1 2  הקיזיפב תוירמונו תויטסיטטס תוטיש 116105
 3.0 - - 3  1 תיטרואית הקיזיפב םיאשונ 116161
 3.0 - - 3  1 תייוסינ הקיזיפב םיאשונ 116163
 3.0 - - 3  אתה לש הקיזיפ-ויב 116321
 3.0 - - 3  םיליחתמל םירתימה תרות 117001
 3.0 - - 3  סואכו תויראניל יא 117002
 3.0 - - 3  תוימימ תוסימתו םימ לש הקיזיפ 117003
 םינורטקלאב תוינויסינ תוטיש 117004

 םימאותמ
 2 - - 2.0 

 3.5 - 1 3  תיטנווק תיפוקסוזמ הקיזיפ 117006
 2.0 - - 2  1 קצומ בצמב תוינויסינ תוטיש 117010
 3.5 - 1 3  תולוקלומו םימוטא לש הקיזיפ 117015
 3.5 - 1 3  המסלפה תקיסיפל אובמ 117016
 2.5 - 1 2    הצחמל םיכילומ לש הקיזיפ 117018
 3.0 - - 3  תוילזונ לעו תוכילומ לע 117021
 3.0 - - 3  תמדקתמ הקיטפוא 117066
 2.5 - 1 2  תיתיפצת  הקיזיפורטסא 117090
 3.0 - - 3  יטנווקו יסלק-ינאינוטלימה סואכ 117098
 3.5 - 1 3  הקיזיפב תורובחה תרות 117140
 3.0 - - 3  1 הקיזיפה תארוה יכרד 214301
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 לש בחר ןווגמ העיצמ ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה
 ירגוב םידמעומ  .ישילש ראותלו ינש ראותל תומלתשהל תויורשפא
 תויעדמ וא תויסדנה תוקלחמו תוטלוקפ לש םירגוב ןכו הטלוקפה
 )דועו הימיכ ,הקיסיפ ,תונוכמ תסדנה ,למשח תסדנה :ןוגכ( תונוש
 .םתודמעומ שיגהל םינמזומ

 :םיאבה םיחטשב תוחמתהל ןתינ תומלתשהה תרגסמב

 םימרוזה תקינכמו הקימנידוריוא
 םוח רבעמ ,הקיטסילב ,םימרוז תקינכמ ,םיפוג לש הקימנידוריוא
 םיזג תקימניד ,הקיטסוקאוריוא ,המירזב תוירפסמ תוטיש ,הסמו

 .םישולק
 

 םיקצומה תקינכמו הנבמ
 ,םיבכורמ םירמוחו םינבמ ,םייפוס םיטנמלא ,קצומה תקינכמ
 תארשהב םירמוחו םירמוח-הטמ ,םינובנ םינבמ ,לשכו תודימע
 .דממ תלתב הספדהל םינבמ ,עבטה
 

 הרקבו טווינ ,הייחנה
 תבשחוממ היאר ךמסנ טווינ ללוכ( טווינ ,םיליט תייחנה
 יוהיז ,םירטמרפו בצמ ךורעיש ,הפועת תרקב ,)תימונוטואו

 תוכרעמ ,תותשורמ תוכרעמב הרקב ,תולקת יוהיזו יוליג ,תוכרעמ
 .הנוכמ-םדא

 הפירשו הענה
 ,הפירש ידירביהו ל'ג ,קצומ ףדוהב תיטקר הענה ,תינוליס הענה
 ,םוח רבעמו היגרנא ,הפירש יכילהת ,ןוליס חגמ יעונמב הענה
 .ללחב תילמשח הענה

 תוירואית ,תויטסלאוריוא ומכ םיימוחת ןיב םיאשונ
  .ללחו סיט ילכ תוכרעמ ,ןכת תויגולודותמו
 
 תוייוסינ ,תויטילנא תוטישב רקחמל תורשפא תמייק םיחטשה לכב
   .ל"נה םיחטשה לכב תומדקתמ תודבעמ הטלוקפל  .תויבושיח וא

 אוה וב חטשה תא ןייצל דמעומה לע םושירה יספוט יולימ תעב
 דמעומה עיצי םושירה תעב יכ ץלמומ .ותוחמתה תא עצבל ןיינועמ
 אל דמעומה םא .רחבש תוחמתהה חטשב הטלוקפה לגסמ החנמ
 ,דמעומה תא תוחנהל לכוי אל דעוימה החנמה םא וא ,החנמ רחבי

 לכב  .םיאתמ החנמ הטלוקפב םימדקתמ םיראתל הדעווה ול הנמת
 ,רקחמה אשונ רושיא םעו יערא החנמכ הנומי החנמה ,הרקמ
 .עובקה החנמה הנומי ,רמגה תדובע וא טקיורפה

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 לש ויתועידי תא ביחרהל איה רטסיגמ ראותל םידומילה תרטמ
 שכרש וזמ ההובג הגרדל ללחהו הקיטונוריואה חטשב טנדוטסה
 ידי לע תגשומ וז הרטמ  .רקחמ תוטישב ונמאלו הכמסה ידומילב
 םירנימסב תופתתשה ,םימדקתמ םיראת תמרב תועוצקמ דומיל
 וא תוחמתהה יחטשמ דחאב טקיורפ ,רקחמ תדובעו םייעוצקמ
 תשרדנ אל ,ןלהל טרופיש ,"הזת אלל" רטסיגמ ביתנב  .רמג תדובע
  .תועוצקמ לש רתוי לודג רפסמ דומלל שי םלוא הזת תביתכ
 ויקפוא תא ביחרהל לכוי םלתשמהש ךכ ורחבנ םיעצומה םיסרוקה
 תויעוצקמו תויעדמ תויוחתפתה םג םיללוכ םהו ,םייעוצקמה
 .ותוחמתה חטשב עדיה תיזחל עיגהל לכוי םלתשמהש ךכ ,תוינכדע

 םיביתנה דחאב רוחבל ןתינ רטסיגמ ראותל םידומילה תרגסמב
 :םיאבה

 
 "ללחו הקיטונוריוא תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 וא ללחו הקיטונוריוא תסדנהב ןושאר ראות ולביקש םימלתשמל
 .תומיאתמ תומלשה ורבע

 

 "םיעדמל רטסיגמ"
 תסדנהב וניא םהלש ןושארה ראותה רשא םימלתשמל
 ראותל רסחה תא םילשהל םישרדנ םניאו ,ללחו הקיטונוריוא
  .ןושארה

 

 "ללחו הקיטונוריוא תסדנהב הסדנהל רטסיגמ"
 )הזת תביתכ אלל(

 תקמעהב םיניינועמה ללחו הקיטונוריוא תסדנה ירגוב םימלתשמל
 לש רתוי לודג רפסמ דומיל ידי לע םתוחמתה יחטשב עדיה
 ןיבמ ישאר חטשב תומלתשה תצלמומ הז ביתנב  .תועוצקמ
 תדעוול תונפל היהי ןתינ םידחוימ םירקמב .םייטלוקפה םיחטשה
 ביתנל הז ביתנמ רבעמל תקמונמ השקבב םימדקתמ םיראת
 םיראתל ס"היב לש 21 הנקת האר( .הזת םע תומלתשה
 .)םימדקתמ
 
 "הסדנהל רטסיגמ"
 )הזת תביתכ אלל(

 תסדנהב וניא םהלש ןושארה ראותה רשא םימלתשמל
 ראותל רסחה תא םילשהל םישרדנ םניאו ,ללחו הקיטונוריוא
  .ןושארה

 םיחטשה ןיבמ ישאר חטשב תומלתשה תצלמומ הז ביתנב
 םיראת תדעוול תונפל היהי ןתינ םידחוימ םירקמב .םייטלוקפה
 םע תומלתשה ביתנל הז ביתנמ רבעמל תקמונמ השקבב םימדקתמ
 .)םימדקתמ םיראת ל ס"היב לש 21 הנקת האר( .הזת
 

 הלבקה יאנת
 יאנתב דומעל ,רטסיגמ ראותה תארקל םידומילל םידמעומה לע
 יראתל ל"ניב םידמעומ .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב לש הלבקה
 ץלמומ .םושירה יספט םע דחי תונווכ תרהצה בתכמ ופרצי רטסיגמ
 דחא הצלמה בתכמו TOFEL וא GRE תניחב תואצות םג גיצהל
 אוצמלו ןיינעה םוחתב לגס ירבח םע רשק רוציל ץלמומ .רתוי וא
 םייקתי החנמ ואצמ אלש םידמעומ לש הלבקה ךילה .החנמ
 החנמ תאיצמב עייסל הסנת הטלוקפהו הנשב םיימעפ הטלוקפב
 .םרובע
 ,"ללחו הקיטונוריוא תסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ביתנב םידמעוממ
 ידומילב הלעמו 83 לש עצוממ שרדנ ,"םיעדמל רטסיגמ" ביתנב וא
 אלש רגוב .רחא דסומב ןושארה ראותב המוד המר וא ,הכמסה
 הלבקל השקב שיגהל לוכי הכמסהה ידומילב הלא םיגשיהל עיגה
 תוצלמה רואל לקשית ותשקבו ,תיעוצקמ הדובע תונש שולש רחאל
  .םייעוצקמה ויגשיהו וירושיכ לע

 הסדנהל רטסיגמ ראותל םידומילל לבקתהל שקבמה דמעומ לע
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב לש הלבקה יאנתב דומעל ,הזת אלל

 המצעל תרמוש הטלוקפב םימדקתמ םיראתל הדעווה ,הרקמ לכב
 .ישיא ןויארל ונמזלו דמעומה לש גורידל םג סחייתהל תוכזה תא

 ךשמה ידומילל הדיחיה תרגסמב ודמלנש תועוצקמב ריכהל ןתינ
 הדעווה תצלמהב ,תורחא תואטיסרבינואב וא ,ץוח ידומילו

 םיראתל ס"היב רושיאבו םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה
 .)םימדקתמ םיראתל ס"היב לש 23 הנקת האר( .םימדקתמ
 

 דומילה תושירד
 םירפסמ( תודוקנ 42  :שרדנה ףקיהב תועוצקמ דומלל םלתשמה לע
 .)המלשה תודוקנ םיללוכ םניא הלא
 ’קנ 20 הדובעה ףקיה ןכותמ ,’קנ 42 ראותה ףקיה :רקחמ ביתנ
 .)תבחרומ תילגנא ןיגב 'קנ 2 ללוכ( ’קנ 22 תועוצקמה ףקיהו
 20 הדובעה ףקיה ןכותמ ,’קנ 42 ראותה ףקיה :טקיורפ ביתנ
 תילגנא ןיגב 'קנ 2 ללוכ( ’קנ 22 תועוצקמה ףקיהו ’קנ

 .)תבחרומ
 הדובעה ףקיה ןכותמ ,’קנ 42 ראותה ףקיה :רמג תדובע ביתנ

 תילגנא ןיגב 'קנ 2 ללוכ( ’קנ 30 תועוצקמה ףקיהו ’קנ 12
 .)תבחרומ
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 םע( ינש ראותל םלתשמ לכ ב"פשת )ףרוח( 'א רטסמסמ לחה
 .ןאכ תאצמנש המישרהמ יטמתמ עוצקמ דומלל שרדיי )הזת
 םינושארה םירטסמסה ינש ךותב השירדה תא אלמל שי
 .תומלתשהל
 תילגנא 'קנ 2 ללוכ( תודוקנ 42  ראותה ףקיה :הזת אלל
 .תודוקנ 6 לש ףקיהב םויס טקיורפ ןכותמ )תבחרומ
 )הזת אלל( ינש ראותל םלתשמ לכ ב"פשת )ףרוח( 'א רטסמסמ לחה
 אלמל שי .ןאכ תאצמנש המישרהמ יטמתמ עוצקמ דומלל שרדיי

 .תומלתשהל םינושארה םירטסמסה תשולש ךותב השירדה תא
 

 לע :םיעדמל רטסיגמ לולסמל הסדנהל רטסיגמ לולסממ רבעמ
 החנמ אוצמל ןכו ,תוחפל 85 עצוממב 'קנ 12 רובצל םלתשמה
 .הזתל
 
 תושירדב דומעל םלתשמה לע :טרוטקודל רישי לולסמל רבעמ 

 םימדקתמ םיראתל ס"היב יאנתבו תויטלוקפה הלבקה
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב לש 24.07 הנקתב םיטרופמה

 
 :תורחא תוטלוקפ ירגובל המלשה תושירד
 תסדנהמ הנושה הסדנהל הטלוקפמ ןושאר ראות לעב טנדוטס
 םיעדמל רטסיגמ" ראות לבקל ןיינועמה ,ללחו הקיטונוריוא
 יפל תודוקנ 20.5 םילשהל ביוחי "ללחו הקיטונוריוא תסדנהב
  :אבה טורפה

 084311 הסיחד יתלב הקימנידוריוא תודוקנ  3.5
 084312 הסיחד המירז תודוקנ  2.5
 084515 תויטסלאה תרותל אובמ תודוקנ  3.5
 084738 הרקבה תרות תודוקנ  3.0
 084220 1 סיטה תקינכמ תודוקנ  2.5
 084221 2 סיטה תקינכמ תודוקנ  2.5

 :םיאבה תועוצקמה ינשמ דחא 
 085407 ןוליס יעונמ תודוקנ  2.5
 085406 תיטקר הענה תודוקנ  2.5

 

 טנדוטס  .עדי חיכוי םהב תועוצקממ רוטפ לבקל לכוי טנדוטסה
 םש ןויצ אלל( "םיעדמל רטסיגמ" ראות לבקל ןיינועמה הזכ
 החנמה תצלמה יפ לע המלשה תועוצקמב ביוחי )הטלוקפה
 ס"היב לש 22.02 הנקת האר( םימדקתמ םיראתל  הדעווה רושיאבו
 .)םימדקתמ םיראתל
 

 :יתנש תלת ראות ירגובל המלשה תושירד
 'קנ 20-ב ותוא בייחתו דמעומ לכב ןודת םימדקתמ םיראת תדעו

 .)םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל 23.03 הנקת האר( המלשה
 

 :הזת אלל לולסמב המלשה תושירד
 ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה ירגוב םניא רשא םימלתשמ
 .םימדקתמ םיראתל הדעווה תצלמה פ"ע תומלשהב ושרדיי

 
 טקיורפה וא רקחמה

 תסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותל ליבומה ביתנב איצוהל(
 )"ללחו הקיטונוריוא

 איה )תודוקנ 20 ףקיהב( רטסיגמ ראותה תארקל רקחמה תרטמ
 תרטמ  .חותיפו רקחמ לש תומדקתמ תוטיש םלתשמל תונקהל
 תוטישב םלתשמה תא ןמאל איה )תודוקנ 20 ףקיהב( טקיורפה
 )תודוקנ 12 ףקיהב( רמגה תדובע תרטמ .יסדנה ןכת לש תומדקתמ
 טקיורפה וא רקחמה  .רטסיגמה ידומילב שכרנש עדיה שוביג איה
 םאתהב תונוש תורוצב חתפתהל לוכי רטסיגמה ראות תארקל
 ,יבושיח ,ינויע תויהל לוכי אוה  .םלתשמה לש ותוחמתה חטשל
 יסדנה וא יסיסב אשונב קוסעל לוכי אוה  .םהלש בוליש וא ייוסינ

 תמיוסמ תיסדנה היעבב וא תיללכ היעבב קוסעל לוכי אוה  .ישעמ
 .)םימדקתמ םיראתל ס"היב לש 27 הנקת האר(

 שיגהל איה ,)הגלמ לבקמה( ימינפ םלתשממ הטלוקפה תשירד
 תליחתמ םישדוח 3 ךות עובק החנמ םע דחי רקחמ תעצה
 .ותומלתשה

 
 רמג תדובע
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב לש 28 הנקת האר
  רמגה תניחבו רוביחה
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב לש  29 הנקת האר

 םירטסמס 3 ךות הבוח תודוקנ 6 דומלל םלתשמה לע : הזת אלל
 טקיורפ תא השעי וב ,ישאר חטש רוחבלו תומלתשהה תליחתמ
 תודוקנ 9 דע תחקל לכוי ,ףסונב .תודוקנ 15 תוחפל דמליו םויסה
 תמישרמ תודוקנה תרתי תאו  )החנמה רושיאב( תורחא תוטלוקפב
 . )088 ,086 המרב( הטלוקפה לש םיסרוקה

 
 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 םידמעומ "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל תומלתשהל ולבקתי

 )תויעדמ/תויסדנה תוטלוקפב( רטסיגמה ידומיל תא ומייסש
 .תירקחמה םתלוכי חותיפב םיניינועמו םיהובג םינויצב
 םימלתשמ .םימיאתמ הצלמה יבתכמ השולש ושרדי םידמעומהמ
 ,24.07 םיפיעס( רישיה לולסמב םג לבקתהל םילוכי רוטקוד ראותל

 לולסמל הלבקה יאנת  .)32.05 ףיעס( דחוימה לולסמב םגו )32.06
 תוחפל 90 לש רבטצמ עצוממ םה הטלוקפב רוטקוד ראותל דחוימה
 תעבראב אישנ ןייטצמ טנדוטסה תויה וא )הכמסה ידומילב(

 .תירקחמ תלוכיל תודע ןכו ,םינורחאה םירטסמסה

  .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תושירדב דומעל דמעומה לע
 הדעווה ידי לע ונייאורי הלא תושירדב םידמועה םידמעומ
 ס"היבל התצלמה תא ריבעת רשא ,םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה
 .םימדקתמ םיראתל

 
 םיראתל ס"היב לש 32.09 הנקת האר :המשרהה ךילה
 .םימדקתמ
 

 תויללכ תושירדו דומילה תושירד
 יעדמ רקחמ עוציבב םלתשמה ןומיא איה רוטקודה תדובע תרטמ
 תיתועמשמ הדימב םדקל הכירצ רוטקודה תדובע .יאמצע ןפואב
-בתכב םוסרפל המיאתמ תויהלו רקחנה םוחתב הנבההו עדיה תא
 ראותל םלתשמה לש ונמז בור  .ימואל-ןיב ןיטינומ לעב יעדמ תע
 םלתשמהמ םיפצמ תאז םע דחי .רקחמה תדובעל שדקומ רוטקוד
 םימדקתמ םיסרוק דומלל ,םייעוצקמ םירנימסב ףתתשהל
 דומילב ןהו ימצע דומילב ןה תויעוצקמה ויתועידי תא ביחרהלו

 ביוחי רוטקוד ראותל םלתשמ  .םימדקתמ םיראת תמרב תועוצקמ
 תודוקנ 9 לש ףקיהב תועוצקמ לש ילאמרופ דומילב ללכ ךרדב
 .)םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל 33-37 תונקת האר( תוחפל

 

 ףסונ עדימ
 04-8293365  .לט  ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ

ae.g.ad@technion.ac.il 
 :ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://aerospace.technion.ac.il  
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  תסדנהל הטלוקפה
 לוהינו היישעת

 
 ימדקאה לגסה ירבח

 ריכב הצרמ
 הנירמ בולומוגוב
 ןד רברג
 הנד יררה
 רטע רגיצרה
 העונ יקסנילכיז
 בדנ קלח
 זרא ספרכ
 תאיל ןיטנובל
 ימולש רפיול
 הרפע רימע
 דוד לאירזע
 ירוא יקסנולפ
 היתב גינק
 דעוי תנק
 תירמש ןרטש
 ירוא טילש
 תרנכ וקסרודואת
 

 םיצרמ
 רטסלא יירדנא
 

 ריכב הארוה תימע
 בבוח ץרפ
 

 יטירמא םירוספורפ
 םירמ זרא
 ןורהא לט-ןב
 לאינד רפוג
 ןתיא רנטסרג
 יזוע ןאה-הד
 בד ירוד
 ישי ןמסיו
 בד רהז
 היח יפסכ
 בד ררדנומ
 המלש לט-ימ
 ישיבא םואבלדנמ
 ההלב םייהנמ
 סומע עטונ
 ירוא יזפ
 לואפ ןיגייפ
 לאכימ ץיבוניבור
 םהרבא בוטש
 

 תינשמ תוכייתשה
 יש רונמ
 
  

 הטלוקפה ןקיד
   ןר יקסנידורומס
 

 םירוספורפ
 לאומש ןוא
 זעוב ינלוג
 רודגיבא לג
 למרכ קלשמוד
 לי ררה
 השמ ץלוהננט
 דדלא םעיחי

 דינואל קינטימ
 ןתיא הונ

 ןר יקסנידורומס
 ודע ברע
 יש ןיטוק
 ןרוא דנלרוק
 תנע ילאפר
 רפוע ןמכירטש
 

 םירבח םירוספורפ
 תפקר ןמרקא
 יתיא ילאירא
 בקעי וקנ'ציבב
 ריאי גרבדלוג
 רימת ןזח
 תילג בוט-םוי
 ןור איבל
 ןרוא רודיאול
 ףסא ןיול
 ףשר ריאמ
 םהש חאבס
 לבוי קמע
 לכימ ןפ
 רתיבא ה'צקורפ
 יבא שורפ
 יעור טרכייר
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכמסה ידומיל
 

 :ןושאר ראות ידומילב םיראת השולש הקינעמ הטלוקפה
 )יתנש-עברא( לוהינו היישעת תסדנה •
 )יתנש-עברא( עדימ תוכרעמ תסדנה •
 .)יתנש-עברא( עדימו םינותנ תסדנה •

 
 )יתנש-עברא( לוהינו היישעת תסדנה
 תסדנה .רגתאמו בכרומ יסדנה רגתא אוה ליעי יקסע ךילהת
 םיכילהת רופישו םושיי ,ןוכיתב קסועה עוצקמ אוה לוהינו היישעת
 :םינווגמו םינוש םיבאשמ םיללוכה תובלושמ תוכרעמו םייקסע
 ינונגנמ ,םינקתמ ,דויצ ,םירמוח ,עדימ ,היגולונכט ,הדובע יתווצ
 ,תררחסמ תיקסעו תיגולונכט תונשדח לש ןדיעב .דועו קוויש
 ומכ םימוחתב עדי לע ןעשנו ירנילפיצסידרטניא וניה עוצקמה
 ,עדימ תוכרעמ ,הקיטסיטטס ,תיבושיחו תיטמתמ היצזימיטפוא
 ףסונב .תוגהנתה יעדמו הלכלכ ,םיינוגראו םייקסע םיכילהת
 לוהינו היישעת תסדנהל תינכתה ,וללה םימוחתב דוסי יסרוקל
 הניב ,ינורטקלא רחסמ ןוגכ םימדקתמ םיסרוק העיצמ ןוינכטב
 רישע םילכ זגרא תרציימ וז הרשכה .הקיטובורו תיתוכאלמ
 ןוינכטה ירגוב לוהינו היישעת יסדנהמל רשפאמ רשא יביטרגטניאו
 ןיב םיבלשמה םיבכרומ םייקסע םיכילהת לעיילו תונבל
 .םילעופ םה הב הביבסהו םישנא ,היגולונכט
 םיבאשמה תא בלשל אוה לוהינו היישעתה יסדנהמ לש םדיקפת
 רשא תוליעי תוכרעמל איבהל ידכ שומיש השענ םהב םינושה
 סדנהמל םיידוחייה םינייפאמה .םינכרצה תושירד רחא ואלמי

 ללוכ םדא ינב תובלשמה תוכרעמב לופיט :םיללוכ היישעת
 ;עדימ תויגולונכטבו עדימב בר שומיש ;תוינוגרא תוכרעמ
 ;היגולונכטו עדי לש הנתשמ הביבסב תדמתמ תיעוצקמ תוחתפתה
 .תיעוצקמ תוירחא יוליגו תיעוצקמ הקיתא לע הדפקהו

 היישעת תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמ תינכתה
 ."לוהינו
 

 )יתנש-עברא( עדימ תוכרעמ תסדנה
 םיכילהת ביבס בשחוממ עדימ ,תילטיגיד היצמוטוא לש ןדיעב
 תסדנה .החימצו לועייל יזכרמ עונמ הווהמ םיינוגראו םייקסע
 לש העמטהו הינב ,ןונכתב קסועה עוצקמ אוה עדימ תוכרעמ
 ,הנכותה תיגולונכטב םישודיח לע שגד תמיש ךות עדימ תוכרעמ
 םיכרצלו תויוושכעה תושירדל עדימ תוכרעמ לש ןתמאתה
 רקחו תובכרומ תוכרעמ ביבס עדימ חותינ ,חווט יכורא םיינוגרא
 ,עדימ תויגולונכטב עדי לע ןעשנ עוצקמה .יתומכ םיעוציב
 רקח ,םיינוגראו םייקסע םיכילהת ,תיבושיח הדימלו הקיטסיטטס
 דוסי יסרוקל ףסונב .םישמתשמ לש היגולוכיספו םיעוציב
 העיצמ ןוינכטב עדימ תוכרעמ תסדנהל תינכתה ,וללה םימוחתב
 עדימ תחטבא ,תורזובמ עדימ תוכרעמ ןוגכ םימדקתמ םיסרוק
 תיתוכאלמ הניב ,תוטלחה תלבקו םיקחשמה תרות ,תויטרפו
 תרבחמה הרשכהה .הקיטסיטטסו םיעוציב רקח ,תיבושיח הדימלו
 םייקסעה םיכילהתה תונורקע ןיבל בושחמה תויגולונכט תיזח ןיב
 יטקיורפ ליבוהל ןוינכטה ירגוב עדימ תוכרעמ יסדנהמל תרשפאמ
 תיתשתה תא ןוגראל םיקפסמה םיבכרומ עדימ תוכרעמ
 .תויקסעה ויתורטמ תגשהל תילמיטפואה
 תוכרעמ תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמ תינכתה
 ."עדימ

 
 )יתנש-עברא( עדימו םינותנ תסדנה
 לגדה תוינכתמ תחא איה עדימו םינותנ תסדנהב םידומילה תינכת
 ץראב הגוסמ הנושארה תינכתב רבודמ .ןוינכטה לש תויתרקויה
 םיבר םימוחתב קתע ינותנ לש המוצעה תובישחה רואל הדסונ רשא
 םע הדובעב םינמוימה עוצקמ ישנאל םוצעה שוקיבהו ,םינווגמו
 םיליבומ עדימו םינותנ יסדנהמ .תובכרומ תוביבסב םינותנ

 הגצהו חותינ ,ןוגרא ,ףוסיא לש םיימוחת ברו םייטסילוה םיכילהת
 תורטמל םייטנוולר רשא םינווגמ תורוקממ םינותנ לש הליעי

 ,ימתירוגלאו יטמתמ קמוע שרוד עוצקמה .ןוגראה לש תויקסעה
 םילדומ ססובמ םינותנ חותינ ,תיבושיח הדימל לע שגד םע
 תרזובמ הביבסב קתע ינותנ תוכרעמו ,םייתורבתסהו םייטסיטטס
 הליכמ תינכתה ,וללה םימוחתב הקומע הרשכה דצל .תיליבקמו

 ומכ םימוחתב עדימו םינותנ תסדנה ינווכומ םיידועיי םיסרוק
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 עדימה תויטרפו םינותנ תקיתא ,הלכלכ-ורקימ ,היצינגוקה יעדמ
 לש םייקסעה םיטביהה לכל רוביח תינכתה ירגובל םירשפאמ רשא
 םינותנ תודבעמו םימדקתמ םיסרוק .ןוגראב םינותנה םלוע
 ,ילאוטסקט עדימ ןוגכ םינווגמ עדימ יגוסב תוחמתה םירשפאמ
 עדי תיינקה דצל .יתביבסו יגולוימדיפא ,ילכלכ ,ירוסנס ,ילועפת
 לע שגד המש תינכתה ,םייטנוולרה םימוחתה לכב יתיתשת
 לכ ךרואל םילודג עדימו םינותנ ירגאמ םע הדובעב תישעמ תוסנתה
 .םידומילה תפוקת
 םינותנ תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמ תינכתה
 ."עדימו

 
 )םירוניימ( הנשמ תוחמתה תוינכת
 תומגמ רוחבל ןוינכטב םיטנדוטסה ללכל תרשפאמ הטלוקפה
 :םימוחת השולשב תוינשמ תוחמתה

 הלכלכ •
 םיקחשמה תרות •
 קטניפ •

 ,גולטקה ךשמהב אצמנ ולא הנשמ תויוחמתה לש תושירדה טוריפ
 הטלוקפב ןושאר ראותל םידומילה תוינכת טוריפ ירחא דימ
 .לוהינ היישעת תסדנהל
 

 תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 הארוה
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ עבשמ תחאב םה
 יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיסיפ תארוה
 .למשח-הקינורטקלא תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,בשחמה
 לע רפס יתבב הארוה ןוישר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע .תוחמתהה םוחתב םיידוסי

 הקלחמה" קרפב םיטרפ .ףסונ ןושאר ראות יבגל תוינוינכטה
 "היגולונכטו עדמל ךוניחל
 

  םיכמסומ ידומיל
 םידומיל תוינכת ןווגמ תמייקמ לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה
 :םיאבה םיאשונב )טרוטקודו רטסיגמ( םימדקתמ םיראתל
 ).Ph.D( טרוטקודו ).M.Sc( םיעדמל רטסיגמ

  לוהינו היישעת תסדנה •
 םינותנה יעדמ •
 עדימ לוהינ תסדנה •
 היצזימיטפואו םיעוציב רקח •
  תורבתסהו הקיטסיטטס •
 לוהינהו תוגהנתהה יעדמ •
 )הפיח תטיסרבינוא םע ףותישב( הלכלכ •

 
 רקחמ אלל רטסיגמ      

   לוהינו היישעת תסדנהב (.M.E) הסדנהל רטסיגמ •
 עדימו םינותנ תסדנהב (.M.E) הסדנהל רטסיגמ •
 לוהינב תודקמתה )MBA( םיקסע להנמב רטסיגמ •

 עדי תוריתע תויגולונכט
 
 

 
 
 
 

 היישעת תסדנהב הכמסה ידומיל
 טוריפ :לוהינו
 הבוח יסרוק ,תינוינכט-ללכ הבוח יסרוק תוללוכ םידומילה תוינכת
 םינושארה םירטסמסה .תישפוח הריחב יסרוקו תיטלוקפ
 םירחואמה םירטסמסהו הבוחה יסרוקל םרקיעב םישדקומ
 םיטנדוטסה םיקסוע ,רתוי םימדקתמ םירטסמסב .הריחב יסרוקל
 לש ימדקאה לגסה ירבח תייחנהב םיישעמ םיטקייורפ עוציבב םג

 הכלה עוצקמב םיקסועה םיריכב עוצקמ ישנא וא הטלוקפה
 ,תויסדנה תויעבל םיטנדוטסה םיפשחנ הלא םיטקיורפב .השעמל
 דוסי יסרוק ןה םיללוכ הבוחה יסרוק .תוצופנ תוינוגראו תוילכלכ
 תיטנוולרה הרשכהל םישרדנה םייטלוקפ םיסרוק ןהו םיינוינכט
  .לוהינו היישעת תסדנה ראותל
 

  םידומילה תינכת
 טוריפה יפל תודוקנ 155 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

 הבוח יסרוק 'קנ 102.0
 תיטלוקפ הריחב יסרוק 'קנ 41.0
  #הרשעה 'קנ 6 :תינוינכט-ללכ הריחב יסרוק 'קנ 12.0

 ##תישפוח הריחב 'קנ 4                                        

 ינפוג ךוניח 'קנ 2                                        
 כ"הס 'קנ 155.0

 םינתשמה ,ג"למה לש הרשעהה תינכת ךותמ םיסרוק – הרשעה תודוקנ #
 .'קנ 2 הנקמ סרוק לכ .רטסמס לכב םימסרופמו

 םיסרוק ללוכ דומלל יאשר טנדוטסהש סרוק לכ – תישפוח הריחב תודוקנ ##
 םיסרוק ,טרופס יסרוק ,תויונמואו םייטסינמוה םידומילל הטלוקפהמ
 .תונושה תוטלוקפהמ
 

 םירטסמס יפל ץלמומ ץוביש - הבוח יסרוק
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

  1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094101 *לוהינו היישעת תסדנהל אובמ 2 1 - 2.5
 094345 ⸋׳ת תיטרקסיד הקיטמתמ 3 2 - 4.0
 104016 בחרומ/1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104042 **2'מ1 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח 4 2 - 5.0
 234221 'נ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

21.5 2 11 15   
 םידומילל ןושארה רטסמסב 094101 דומלל הבוח *
 104018 ׳מ1 א״ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא **
 

  2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094411 ⸋⸋'ת תורבתסה 3 2 - 4.0
 094202 םינותנ חותינל אובמ 3 - 2 3.5
 094219 הנכות תסדנה 3 - 2 3.5
 104044 ***2׳מ2 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח 4 2 - 5.0
 324033 **'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

20.0 4 6 17 `  

 094411 םוקמב 094412 דומלל ןתינ ⸋⸋
 םינושארה םירטסמסה 4 ךות 324033 דומלל הבוח **
 104022 ׳מ2 א״ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא ***
 

  3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094224 םימתירוגלאו םינותנ ינבמ 3 2 - 4.0
 094312 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד םילדומ 3 2 - 4.0
 094424 1 הקיטסיטטס 3 1 - 3.5
 094564 יסנניפ לוהינל אובמ 2 1 - 2.5
 094594 םיסדנהמל הלכלכה תונורקע 3 1 - 3.5
 114051 1 הקיסיפ 2 1 - 2.5

20.0 - 8 16   

 
  4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 094139  תויטסיגול 'עמו הקפסא תוארשרש לוהינ 3 1 - 3.5
 094314 םיעוצב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3 1 - 3.5
 094820  תואנובשחל אובמ 2 - - 2.0
 095605  היגולוכיספל אובמ 2 1 - 2.5
 097800 קווישה תונורקע 3 1 - 3.5
  ***יעדמ סרוק - - - 3.0

18.0 - 4 13   
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  5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 095140 םלוהינו םיטקיורפ ןונכת 3 1 - 3.5
 094334 תיתרפס היצלומיס 2 1 1 3.0
 094142 תורשו רוציי 'רעמ לועפת 3 1 - 3.5
 094170 היישעת תסדנהב תוטיש 3 1 - 3.5

13.5 1 4 11   

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 096324 תוריש תוכרעמ תסדנה 3 1 - 3.5
  ***יעדמ סרוק - - - 2.5

6.0 - 1 4   

 
  7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 094189 נ"ועת תסדנה ,ןכת טקיורפ םדק 1 - - 1.5
1.5 - - 2   

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 094195 נ"ועת .נה ,1 ןכת טקיורפ 2 - - 3.5
3.5 - - 2   

 המישרהמ הלעמו 'קנ 5.5 לש ללוכ ףקיהב רתוי וא םיסרוק ינש :יעדמ סרוק***
 .)תישפוח הריחב תודוקנכ ובשחיי 'קנ 5.5-ל לעמ וז המישרמ וחקלייש תודוקנ( האבה
 

 1.0 'ח1 הקיסיפל הדבעמ 114032
 3.5 2 הקיסיפ 114052
 3.5 3 הקיסיפ 114054
 5.0 הימיכה תודוסי 124120
 4.0 תילקיסיפ הימיכ 124510
 3.0  תיללכ הימיכ 125001
 0.5 תיללכ הימיכב הדבעמ 125013
 5.0 תינגרוא הימיכ 125801
 3.5 תיללכ הקיטנג 134020
 3.0 1 היגולויב 134058
 3.0 א"ת םדאה תשרות 274300

 
 תיטלוקפ הריחב יסרוק
 .תיטלוקפ הריחב יסרוק רוחבל שי לוהינו היישעת תסדנהב ראותה תמלשהל
 תואבה תוצובקה עבראל םיקלוחמ םיסרוקה
  תידועייה המישרהמ תוחפל דחא סרוק :הקיטסיטטס .1
  תידועייה המישרהמ תוחפל דחא סרוק :תוגהנתהה יעדמ .2
 תרחבנה תרשרשה תושירד יפל תוחפל םיסרוק השולש :דוקימ תרשרש .3
 םיפסונ תיטלוקפ הריחב יסרוק .4

 
 דחא תוחפל דמלי טנדוטס לכ :הקיטסיטטס לש הריחבה תמישר
 םיאבה םיסרוקהמ

  תיתיישעת הקיטסיטטס 096414
  היסרגרב םיאשונ 096415
  יוזיחו תויתע תורדס 096425
  תובורמ תואוושה 096450
  תוכרעמ תונימא 096465
  םחותינו םייוסינ ןונכת 096475
  2 הקיטסיטטס 097414
  תירטמרפ-יא הקיטסיטטס 097449

 
 ינשמ דחא תוחפל דמלי טנדוטס לכ :תוגהנתהה יעדמ לש הריחבה תמישר
 םיאבה םיסרוקה

  תינוגרא תוגהנתה 096600
 שונא ימרוג תסדנה 096620

 
 םילשי טנדוטס לכ :)םיסרוק השולש לש ץבקמ( דוקימ תוארשרש תמישר
 :תואבה תוארשרשה ךותמ תוחפל תחא דוקימ תרשרש
 

 תמדקתמ היישעת תרשרש
 1 תיבושיח הדימל 096411 .1
 ךותמ דחא .2

 םילדומ תססובמ תוכרעמ תסדנה 094222
 רוציי תוכרעמ ןכת 095111
 הימושייו תיתוכאלמ הניב תודוסי 096210
  תויגולונכט :םירבדה לש טנרטניא 097247

 
 ךותמ דחא .3

  )2( המישרמ ףסונ סרוק
 תוימונוטוא תוכרעמו תיתוכאלמ הניב 096208
 תויביטקארטניא .רעמב שמתשמ תיווח 096266
 היצינגוקו יתוזח עדימ תגצה 096625
 םייביטינגוק םיטובור 097244

 
 םיעוציב רקח תרשרש
  םיעוציב רקחב םייראניל אל םילדומ 096327 .1
 תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות 096570 .2
  ךותמ דחא .3

  תואדו יא יאנתב היצזימיטפוא 096335
  תירוטניבמוק היצזימיטפואב םיבוריק 096350
  םימלשב תונכתל תוילרדהילופ תוטיש 096351
 תוריש תוכרעמב ימוחת בר רקחמ 097135
  תואדו-יא ישיחרתב םימתירוגלא 097280
 םימלשב תונכתל תוירבגלא תוטיש 097334
   הלילד היצזימיטפואב תוטישו הירואית 097325

  096570  םוקמב םייטסכוטס םיכילהת  098413   ד ומלל ןתינ ,סרוקה הצרמ  לש רושיאב*
   תרשרשה לש ישילשה קלחב עוצקמ םוקמב וא

 
 תיתוגהנתה הלכלכ תרשרש
 תוטלחה תלבקו הבישח 096617  .1

 וא
  תיגולונכט הביבסב תיתוגהנתה הלכלכ 096606

  םינוגראו הדימל :תיתוגהנתה הלכלכ 096690 .2
  ךותמ דחא .3

  1 הלכלכ ורקימ 094503
  ינורטקלא רחסמל םילדומ 096211
  תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות 096570

 
 םיקחשמה תרות תרשרש
  תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות 096570 .1
  םייפותישה םיקחשמה תרות 097317 .2
 ךותמ דחא .3

  הלכלכו םיקחשמה תרות ,בושיח 096226
  םיקחשמה תרותב םימדקתמ םיאשונ 096572
  םיזרכמה תרות 096573
  םיקחשמה תרותב תויכוביסו הדימל 096576
  תופתושמ תוטלחהו תיתרבח הריחב 096578

 

 הריחבה יסרוק תא םילשי טנדוטס לכ :םיפסונ תיטלוקפ הריחב יסרוק
 .097 וא ,096 ,095 ,094-ב םיליחתמ םרפסמש םיסרוק דומיל ידי לע תיטלוקפה
 הארוה יבאשמ תונימזלו שוקיבל םאתהב רטסמס לכב ועצוי הריחבה יסרוק
 םיסרוק וא( הנורחאל ונתינש םיסרוק םיעיפומ האבה המישרב .םימיאתמ
 .)הנורחאל ורשואש םישדח

  ילאירטסמס רקחמ טקיורפ 094197
 

 תוכרעמ תסדנה
 חטשב היישעת תסדנה 094179
  היישעת תסדנהב םיעוריא 094198
  רוציי תוכרעמ ןכת 095111
  הקוזחתו ןוירפ תוכיא 095113
  םיילועפת םינוכיס לוהינל אובמ 096912
  הבכרהלו תוירוצייל ןוכית 096124
 תימושיי תוכיא תחטבא 096125
  תוכיא תסדנה 096120
  תונימא תסדנה 096121
  תוריש תוכרעמב ימוחת בר רקחמ 097135
  םדקתמ הקפסא תוארשרש לוהינ 097139
  םיטקיורפ לוהינב תומדקתמ תוטיש 097140
  םינקתמ ןכת 097151
  תויגולונכט :םירבדה לש טנרטניא 097247

 
  עדימו םינותנ תוכרעמ

 םינותנה יעדמל םייטמתמ םילכ 096200
 םייתורבתסה םיפרג םילדומ 096212
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 היצינגוקו תויבושיח ,הפש 096222
  תויביטקארטניא תונובנ תוכרעמ 096235
  גראמ תוססובמ תוכרעמ חותיפ 096255
  עדימ רוזחא 096262
 םינותנב תוירחאב םייתא םיאשונ 094288
   םייתצובק םיכילהתו תוהז 096622
 ההובג תורידתב ימתירוגלא רחסמ 096291
 קטניפב יוזיח תוטיש 096292
 תועקשה קית תריחבב תיבושיח הדימל 096293
  תושימש תוקידב 097136
  השעמו הירואית ,הקומע הדימל 097200
  תולקתב םידימע תשר ילוקוטורפ 097211
  תיעבט הפש דוביעב תוטיש 097215
  םדקתמ תיעבט הפש דוביע 097216
  תיעבט הפש דוביעב רנימס 097217
  םייביטינגוק םיטובור 097244
  םינותנה יעדמל םינונגנמ ןונכת 097245
  יתרבח בושיח ילדומ 097246
  האופרב הנוכמ תדימל 097248
  תואדוו-יא ישיחרתב םימתירוגלא 097280
 תיתביס הקסה 097400

 
  םיקחשמה תרותו םיעוציב רקח

  תואדו יא יאנתב היצזימיטפוא 096335
  הנוכמ תדימלב היצזימיטפוא תוטיש 096336
 םימלשב תונכתל תוירבגלא תוטיש 097334
  הלכלכו םיקחשמה תרות ,בושיח 096226
  םיזרכמה תרות 096573
 םייפותישה םיקחשמה תרות 097317
 הלילד היצזימיטפואב תוטישו הירואית 097325

 
  הקיטסיטטס

  תיתיישעת הקיטסיטטס 096414
  היסרגרב םיאשונ 096415
  יוזיחו תויתע תורדס 096425
  תובורמ תואוושה 096450
  םחותינו םייוסינ ןונכת 096475
  תירטמרפ יא הקיטסיטטס 097449
  םיירטמרפ-ימס םילדומ 097470

 
  הלכלכ

 1 הלכלכ ורקימ 094503
 2 הלכלכ ורקימ 094504
  הלכלכ ורקאמ 094513
  תורבח ןומימ 096502
  תויצפוא יקוש 096556
  ןומימב ףיצר ןמז לש םילדומ 097510
 תיסנניפ הסדנה 097540

  
  לוהינו תוגהנתהה יעדמ

  םייגולונכט םימזימל קוויש 094816
 תויביטקארטניא .רעמב שמתשמ תיווח 096266
  תינוגרא תוגהנתה 096600
 תיגולונכט הביבסב תיתוגהנתה הלכלכ 096606
  תוטלחה תלבקו הבישח 096617
  שונא ימרוג תסדנה 096620
  םינוגראו הדימל :תיתוגהנתה הלכלכ 096690
 תוגהנתהה יעדמ רקחב קתע ינותנ 096692
 תויביטינגוקו תויגולוכיספ תותשר 096693

 :עדימ תוכרעמ תסדנהב הכמסה ידומיל
 טוריפ
 הבוח יסרוק ,תינוינכט-ללכ הבוח יסרוק תללוכ םידומילה תינכת
 םינושארה םירטסמסה .תישפוח הריחב יסרוקו םייטלוקפ
 םירחואמה םירטסמסהו הבוחה יסרוקל םרקיעב םישדקומ
 םיקסוע ,רתוי םימדקתמ םירטסמסב .הריחבה יסרוקל
 לגסה ירבח תייחנהב םיישעמ םיטקייורפ עוציבב םג םיטנדוטסה
 עוצקמב םיקסועה םיריכב עוצקמ ישנא וא הטלוקפה לש ימדקאה
 תויעבל םיטנדוטסה םיפשחנ הלא םיטקיורפב .השעמל הכלה
 יסרוק םיללוכ הבוחה יסרוק .תוצופנ תוינוגראו תוילכלכ ,תויסדנה
 הרשכהל םישורדה םייטלוקפ םיסרוקו ,םיינוינכט דוסי

  .עדימ תוכרעמ תסדנה ראותל תיטנוולרה
 

  םידומילה תינכת
 טוריפה יפל תודוקנ 155 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

 הבוח יסרוק 'קנ 108.5
 תיטלוקפ הריחב יסרוק 'קנ 34.5
  #הרשעה 'קנ 6 :תינוינכט-ללכ הריחב יסרוק 'קנ 12.0

 ##תישפוח הריחב 'קנ 4                                        

 ינפוג ךוניח 'קנ 2                                        
 כ"הס 'קנ 155.0

 םינתשמה ,ג"למה לש הרשעהה תינכת ךותמ םיסרוק – הרשעה תודוקנ #
 .'קנ 2 סרוק לכ .רטסמס לכב םימסרופמו

 םיסרוק ללוכ דומלל יאשר טנדוטסהש סרוק לכ – תישפוח הריחב תודוקנ ##
 םיסרוקו ,טרופס יסרוק ,תויונמואו םייטסינמוה םידומילל הטלוקפהמ
 .תונושה תוטלוקפהמ

 
 םירטסמס יפל ץלמומ ץוביש - הבוח יסרוק
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

  1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094345 ׳ת תיטרקסיד הקיטמתמ 3 2 - 4.0
 094704 יס תפשב תונכת תנדס 1 - 1 1.5
 104016 בחרומ/1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104042 *2'מ1 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח 4 2 - 5.0
 234221 'נ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

20.5 3 10 14   

 104018 ׳מ1 א״ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא *
 

  2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094210  הלעפה תוכרעמו בשחמה ןוגרא 3 1 - 3.5
 094219 הנכות תסדנה 3 - 2 3.5
 094411 ⸋⸋'ת תורבתסה 3 2 - 4.0
 094202 םינותנ חותינל אובמ 3 - 2 3.5
 104044 ***2'מ2 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח 4 2 - 5.0
 324033 **'ב םימדקתמ - תינכט תילגנא 4 - - 3.0

22.5 4 5 20   

   םינושארה םירטסמסה 4 ךות 324033 דומלל הבוח **
 094411 םוקמב 094412 דומלל ןתינ ⸋⸋
 104022 ׳מ2 א״ודח תא םג דומלל רשפא עוצקמה לע הרזח תשרדנ םא ***
 

  3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094224 םימתירוגלאו םינותנ ינבמ 3 2 - 4.0
 094241  םינותנ ידסמ לוהינ 2 1 1 3.0
 094312 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד םילדומ 3 2 - 4.0
 094424 1 הקיטסיטטס 3 1 - 3.5
 094564 יסנניפ לוהינל אובמ 2 1 - 2.5
 094594 םיסדנהמל הלכלכה תונורקע 3 1 - 3.5

20.5 1 8 16   

 
  4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 094314 םיעוצב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3 1 - 3.5
 095605  היגולוכיספל אובמ 2 1 - 2.5
 096211 ינורטקלא רחסמל םילדומ 3 1 - 3.5
 096411 1 תיבושיח הדימל 3 1 - 3.5
 096570 תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות 3 1 - 3.5
 097447 תויכוביסו תויבושיחל אובמ 2 1 - 2.5
  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

20.0 2 5 17   
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  5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 095140 םלוהינו םיטקיורפ ןונכת 3 1 - 3.5
 096210 היימושיו תיתוכאלמ הניב תודוסי 3 1 - 3.5
 096250 תורזובמ עדימ תוכרעמ 3 1 - 3.5
 114051 1 הקיסיפ 2 1 - 2.5

13.0 - 4 11   

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 097800 קווישה תונורקע 3 1 - 3.5
   ***יעדמ סרוק - - - 3.0

6.5 - 1 4   

 
  7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 094395 מ"מ תסדנה ,ןכת טקיורפ םדק 1 - - 1.5
   ***יעדמ סרוק - - - 2.5
4.0 - - 2   

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 094396 מ"מ תסדנה ,1 ןכת טקיורפ 2 - - 3.5
3.5 - - 2   

 
 הלעמו 'קנ 5.5 לש ללוכ ףקיהב רתוי וא םיסרוק ינש :יעדמ סרוק***
 .לוהינו היישעת תסדנהב ראותל תושירדה טוריפב העיפומש המישרהמ
 

 תיטלוקפ הריחב יסרוק
 הריחב יסרוק רוחבל שי עדימ תוכרעמ תסדנהב ראותה תמלשהל
 :תואבה תוצובקה שולשל םיקלוחמ םיסרוקה .תיטלוקפ

  תידועייה המישרהמ תוחפל דחא סרוק :תוגהנתהה יעדמ .1
 תושירד יפל תוחפל םיסרוק השולש :תוחמתה תרשרש .2

 תרחבנה תרשרשה
 םיפסונ תיטלוקפ הריחב יסרוק .3

 
 

 דחא תוחפל דמלי טנדוטס לכ :תוגהנתהה יעדמ לש הריחבה תמישר
 .םיאבה םיסרוקה ינשמ
 

 תינוגרא תוגהנתה 096600
 שונא ימרוג תסדנה 096620

 
 טנדוטס לכ :)םיסרוק השולש לש ץבקמ( דוקימ תוארשרש תמישר
 תואבה תוארשרשה ךותמ תוחפל תחא דוקימ תרשרש םילשי
 

 םיעוציב רקח תרשרש
  םיעוציב רקחב םייראניל אל םילדומ 096327 .1
 *תוריש תוכרעמ תסדנה 096324 .2
  ךותמ דחא .3

  תואדו יא יאנתב היצזימיטפוא 096335
  תירוטניבמוק היצזימיטפואב םיבוריק 096350
 םימלשב תונכתל תוילרדהילופ תוטיש 096351
 תוריש תוכרעמב ימוחת בר רקחמ 097135
  תואדו-יא ישיחרתב םימתירוגלא 097280
 םימלשב תונכתל תוירבגלא תוטיש 097334
 הלילד היצזימיטפואב תוטישו הירואית 097325

 096324    םוקמב םייטסכוטס םיכילהת 098413 דומלל ןתינ ,סרוקה הצרמ לש רושיאב*
   תרשרשה לש ישילשה קלחב עוצקמ םוקמב וא
 

 םיקחשמה תרות תרשרש
 םייפותישה םיקחשמה תרות 097317 .1
 ךותמ םיינש .2

 הלכלכו םיקחשמה תרות ,בושיח 096226
 םיקחשמה תרותב םימדקתמ םיאשונ 096572
 םיזרכמה תרות 096573
 םיקחשמה תרותב תויכוביסו הדימל 096576
 תופתושמ תוטלחהו תיתרבח הריחב 096578

 
 תיבושיח הדימל תרשרש
 2 תיבושיח הדימל 097209 .1
 ךותמ דחא .2

 2 הקיטסיטטס 097414
 םיעוציב רקחב םייראניל אל םילדומ 096327
 םייתורבתסה םיפרג םילדומ 096212

 * ב ןמוסמש עדימו םינותנ תסדנהב הריחבה יסרוק תמישר ךותמ דחא .3
 

 ינורטקלא רחסמ תרשרש
 םינותנ תסדנהב תוירבגלא תוטיש 095295 .1
 ךותמ םיינש .2

 הלכלכו םיקחשמה תרות ,בושיח 096226
 עדימ רוזחא 096262
 םיזרכמה תרות 096573
 תופתושמ תוטלחהו תיתרבח הריחב 096578
  תיגולונכט הביבסב תיתוגהנתה הלכלכ 096606
 תוטלחה תלבקו הבישח 096617
 היצינגוקו יתוזח עדימ תגצה 096625
 הלילד היצזימיטפואב תוטישו הירואית 097325

 
 יסרוק תא םילשי טנדוטס לכ :םירחא תיטלוקפ הריחב יסרוק
 ,094-ב ליחתמ םרפסמש םיסרוק דומיל ידי לע תיטלוקפה הריחבה

 שוקיבל םאתהב רטסמס לכב ועצוי הריחבה יסרוק .097 וא ,096 ,095
 טוריפה ךותב העיפומש המישרב .םימיאתמ הארוה יבאשמ תונימזלו

 ונתינש םיסרוק םיעיפומ ליעל לוהינו היישעת תסדנהב ראותה לש
 .)הנורחאל ורשואש םישדח םיסרוק וא( הנורחאל

 
 

 :עדימו םינותנ תסדנהב הכמסה ידומיל
 טוריפ
 תרשכה איה עדימו םינותנ תסדנהב םידומילה תינכת תרטמ
 .תובשחוממ תוטישב שומיש ךות םינותנמ עדי יוצימל םיסדנהמ
 םלוהינב ךישממ ,םינותנה ףוסיאב ליחתמ עדיה יוצימ ךילהת
 השענ ךילהתה .םימושיי ןווגמב עדי תגצהב םייתסמו םחותינבו

 םייטילנא ,םייטסיטטס םילכו םילדומ לש בולישו היינב ךות
 םינתשמה ,םינותנ לש רשועו תולודג תויומכ לע ססבתמו ,םירחאו
 עדימו םינותנ סדנהמ תרשכה .תונוש תונימא תומרבו רידת ןפואב
 רקח ,תיבושיח הדימל ,הקיטסיטטס תבלשמו תימוחת-בר איה
 תרות ,ינורטקלא רחסמ ,הלכלכ ,תיתוכאלמ הניב ,םיעוציב
 םינותנ תודבעמו םימדקתמ םיסרוק .דועו היגולוכיספ ,םיקחשמה
 ,ילאוטסקט עדימ לשמל ,םינווגמ עדימ יגוסב תוחמתה םירשפאמ
 .יתביבסו יגולוימדיפא ,ילכלכ ,)תוערואמ( ירוסנס ,ילועפת
 

 םידומילה תינכת
 טורפה יפל תודוקנ 155 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

 הבוח יסרוק 'קנ 110.5
 עדימו םינותנ תסדנהב הריחב יסרוק 'קנ 22.0
 םייטלוקפ הריחב יסרוק 'קנ 10.5
  #הרשעה 'קנ 6 :תינוינכט-ללכ הריחב יסרוק 'קנ 12.0

 ##תישפוח הריחב 'קנ 4                                        

 ינפוג ךוניח 'קנ 2                                        
 כ"הס 'קנ 155.0

 
 םינתשמה ,ג"למה לש הרשעהה תינכת ךותמ םיסרוק – הרשעה תודוקנ #
 .'קנ 2 ב הכזמ סרוק לכ .רטסמס לכב םימסרופמו

 םיסרוק ללוכ דומלל יאשר טנדוטסהש סרוק לכ – תישפוח הריחב תודוקנ ##
 םיסרוק ,טרופס יסרוק ,תויונמואו םייטסינמוה םידומילל הטלוקפהמ
 .תונושה תוטלוקפהמ

 
 םירטסמס יפל ץלמומ ץוביש - הבוח יסרוק
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

  1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094345 'ת תיטרקסיד הקיטמתמ 3 2 - 04.

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - 5.5
 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 **'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0

22.0 2 10 17   



153

הנדסת תעשייה וניהול 09  | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023   2022/2023 ג״פשת םידומיל תינכת / 09 לוהינו היישעת תסדנה
 

 6 

 םינושארה םירטסמסה 4 ךות הז סרוק דומלל הבוח **
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094700 *םינותנ תסדנהל אובמ 1 1 - 1.5
 094219 הנכות תסדנה 3 - 2 3.5
 094210  הלעפה תוכרעמו בשחמה ןוגרא 3 1 - 3.5
 094412 מ תורבתסה 3 2 - 4.0
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - 5.0
 114051 1 הקיסיפ 2 1 - 2.5
  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

21.0 2 9 16   
 םינושארה םירטסמסה 3 ךות הז סרוק דומלל הבוח *
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094224 םימתירוגלאו םינותנ ינבמ 3 2 - 4.0
 094241  םינותנ ידסמ לוהינ 2 1 1 3.0
 094424 1 הקיטסיטטס 3 1 - 3.5
 095295  םינותנ תסדנהב תוירבגלא תוטיש 3 1 - 3.5
 096570 תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות 3 1 - 3.5
  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0
  ***יעדמ סרוק - - - 3.0

21.5 1 8 14   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094314 םיעוצב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3 1 - 3.5
 096211 ינורטקלא רחסמל םילדומ 3 1 - 3.5
 096224  רזובמ עדימ לוהינ 2 1 - 3.0
 096327 םיעוציב רקחב םייראיניל אל םילדומ 3 1 - 3.5
 096411 1 תיבושיח הדימל 3 1 - 3.5
 097447 תויכוביסו תויבושיחל אובמ 2 1 - 2.5

19.5 - 6 16   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 096210 היימושיו תיתוכאלמ הניב תודוסי 3 1 - 3.5
 096250 תורזובמ עדימ תוכרעמ 3 1 - 3.5
 096275 םינותנ ףוסיאב ישונאה םרוגה 2 1 1 3.5
 097414  2 הקיטסיטטס 2 1 - 3.0
 097209 2 תיבושיח הדימל 3 1 - 3.5
  ***יעדמ סרוק - - - 2.5

19.5 1 5 13   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 096625 היצינגוקו יתוזח עדימ תגצה 2 1 1 3.0
3.0 1 1 2   

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 094290 םינותנ לוהינו ףוסיאב הדבעמ - - 4 3.0
3.0 4 - -   

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 094295 םינותנ תגצהו חותינב הדבעמ - - 4 3.0
3.0 4 - -   

 
 הלעמו 'קנ 5.5 לש ללוכ ףקיהב רתוי וא םיסרוק ינש :יעדמ סרוק ***

 .לוהינו היישעת תסדנהב ראותל תושירדה טוריפב העיפומש המישרהמ
 
 יתש ךותמ הריחב תודוקנ 32.5 םילשהל טנדוטסה לע :הריחב יסרוק
 :ןלהל עיפומש תומישרה

 וז המישרמ 'קנ 22 :עדימו םינותנ תסדנהב הריחב יסרוק .1
 * ב םינמוסמ רשא םיסרוק ינש תוחפלו

 םיסרוקה תמישרמ 'קנ 10.5 :םייטלוקפ הריחב יסרוק .2
 ,096 ,095 ,094-ב ליחתמ םרפסמ רשא הטלוקפב םינתינה
 הריחב יסרוק תמישרמ םיפסונ םיסרוק ללוכ ,097 וא
 .עדימו םינותנ תסדנהב

 
 עדימו םינותנ תסדנהב הריחב יסרוק

 םינותנב תוירחאב םייתא םיאשונ 094288
   םינותנה יעדמל םייטמתמ םילכ 096200
 תוימונוטוא תוכרעמו תיתוכאלמ הניב 096208
 תיעבט הפש דוביעב רנימס 097217
 היצינגוקו תויבושיח ,הפש 096222
 הלכלכו םיקחשמה תרות ,בושיח 096226

 םדקתמ עדימ רוזחאב םייטמתמ םילדומ 096231 *
 םינותנ לש הקיתא 096232

 תויביטקארטניא תונובנ תוכרעמ 096235 *
 עדימ רוזחא 096262 *

  הקיגולב םימתירוגלא 096265
 עדימו םינותנ תסדנהב םירחבנ םיאשונ 096290
 ההובג תורידתב ימתירוגלא רחסמ 096291
 קטניפב יוזיח תוטיש 096292
 תועקשה קית תריחבב תיבושיח הדימל 096293

 תוריש תוכרעמ תסדנה 096324 *
 תואדו יא יאנתב היצזימיטפוא 096335
 הנוכמ תדימלב היצזימיטפוא תוטיש 096336
 תורבתסהו הקיטסיטטסב םירחבנ םיאשונ 096401
 תיתיישעת הקיטסיטטס 096414
  היסרגרב םיאשונ 096415
 יוזיחו תויתע תורדס 096425
 תובורמ תואוושה 096450
 םיקחשמה תרותב תויכוביסו הדימל 096576

 תוריש תוכרעמב ימוחת בר רקחמ 097135 *
 השעמו הירואת ,הקומע הדימל 097200 *

 תולקתב םידימע תשר ילוקוטורפ 097211
 תיעבט הפש דוביעב תוטיש 097215 *
 םדקתמ תיעבט הפש דוביע 097216 *

 תיעבט הפש דוביעב רנימס 097217
 םייביטינגוק םיטובור 097244
 םינותנה יעדמל םינונגנמ ןונכת 097245
 יתרבח בושיח ילדומ 097246

 תויגולונכט :םירבדה לש טנרטניא 097247 *
 האופרב הנוכמ תדימל 097248 *
 תואדו יאב םינותנ בולישב רנימס 097272 *

 תואדוו-יא ישיחרתב םימתירוגלא 097280
 םייתורבתסה םימתירוגלא 097329

 תיתביס הקסה 097400 *
 תירטמרפ יא הקיטסיטטס 097449
 םיירטמרפ-ימס םילדומ 097470

 
 םיטנדוטסה וסנתי םתרגסמב רשא םיסרוק םה * ב םינמוסמה םיסרוקה
 .םינותנ יריתע םיטקיורפב

 
)םירוניימ( הנשמ תוחמתה תוינכת  

 
הלכלכב תוחמתה תינכת  

 
 ראותל םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה
 םיאשונ לולכמב םיסרוק ודמלי וז תינכתב .ןוינכטב ןושאר
 הבישח לע שגד המש תינכתה .תילכלכה הקיטקרפבו הירואתב
  .תוילכלכ תוטלחה תלבקל היציאוטניא חותיפו תילכלכ
 םימוחתב הקימעמ הנבהל עיגי טנדוטסה תוחמתהה םותב
:םיאבה  
 .םייתורחת אל קוש ינבמו םיקוושב יתורחת לקשמ יוויש •
 .תוילכלכ ורקאמ תוטלחה תלבק •
 .יסנניפ לוהינו ןומימ •
 .תויגטרטסאו תוילכלכ תויעב חותינל ילככ םיקחשמה תרות •

:הלבק יאנת  
 ןוינכטב ןושאר ראותל טנדוטס תודמעומ שיגהל לכוי תינכתל
 :םיאבה םיאנתה תא אלממה

 .תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םייס .1
 .80 לעמ רבטצמ םינויצ עצוממ .2

 תוריכזמב ינכדע םינויצ ןויליג ףוריצב טנדוטס תשקב שיגהל שי
 .לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפב הכמסה
 
:תוחמתהה תדועתל תואכז  
 לש חלצומ םויס לע הדיעמה תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ-לע
 :םיאבה םיאנתה תא אלמל שי הלכלכב תוחמתהה תינכת
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 תפסותב טנדוטסה םושר וילא ישארה ראותה תושירד יולימ .1
 תויהל טנדוטסה לע ,רמולכ .תוחמתהה תינכתמ תוחפל ז"נ 7
 .תוחמתהה תינכתמ תוכזה תודוקנ 7 אלל ראותל יאכז

 :םיאבה םיסרוקה לש רבעמ .2
 094591 - הלכלכל אובמ .א

 094594 - םיסדנהמל הלכלכה תונורקע וא
 .094503 – 1הלכלכ ורקימ .ב
 .094504 – 2הלכלכ ורקימ .ג
 .094513 – הלכלכ ורקאמ .ד
 096570 – תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות .ה

 096575 – םייפותיש-אל םיקחשמ וא
  097317 – םייפותישה םיקחשמה תרות וא
 .106173 – םיקחשמה תרות וא

 094564 – יסנניפ לוהינל אובמ .ו
  014603 – תיסדנה הלכלכ וא
 034045 – םיסדנהמל תוילכלכ תוטלחהל אובמ וא

 .הנשב םעפ םינתינ םיסרוקה בור יכ בל םישל שי
 
 תרתי תא ראותה לש יפוסה םינויצה ןוילגב לילכהל אל שקבל ןתינ :הרעה
 ראות תארקל ןלצנלו ירקיעה ראותה תושירדל רבעמ ןניהש תודוקנה
 .םדקתמ
 

 ץרפ בבוח ר"ד :ימדקא זכרמ
 
 הלכלכב תוחמתהה תינכת לש תושירדה תמלשה לע הרקבה :הרקב
 תסדנהל הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזמ תוירחאב היהת
 הדועת קנעות תוחמתהה תא םייסמש טנדוטסל .לוהינו היישעת
 החלצהב םילשה יכ תרשאמה הכמסה ידומיל ןקיד ידי לע המותח
 .תינשמה המגמה תא

 
 

םיקחשמה תרותב תוחמתה תינכת  
 

 תיטמתמ-תילמרופ רקחמ תייגלודותמ הניה םיקחשמה תרות
 רשא תוטלחה ילבקמ רפסמ לש תויצקארטניא חתנל הדעונש
 ראש תלעותו אוה ותולעות לע העפשה םהמ דחא לכ לש הלועפל
 ןהב ,תונלפיצסיד רפסמב םימושיי םיקחשמה תרותל .םינקחשה
 םידימלת .דועו הנידמה יעדמ ,היגולויב ,בשחמה יעדמ ,הלכלכ
 םירקוח תצובק םע םוחתה תא דומלל םינמזומ ןוינכטב םינייטצמ
 ,נ"ועת תסדנהל תוטלוקפב תאצמנו ןוינכטב הצבקתהש הלועמ
 .למשח תסדנהו ח"מדמ ,הקיטמתמ
 ךלהמב םיאצמנה ,םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה
 םיסרוק ודמלי וז תינכתב .ןוינכטב ןושאר ראותל םהידומיל
 םיסרוקל דעו דוסיהמ ,םיקחשמה תרותב םיאשונ לולכמב
 םותב .תינכדעה רקחמה תיזח תא םיפקשמה םימדקתמ
 :םיאבה םימוחתב הקימעמ הנבהל עיגי טנדוטסה תוחמתהה
 תיגטרטסא היצקארטניאו תילנויצר תוגהנתה לש םילדומ •
 םייפותיש אלו םייפותיש םיקחשמ לש ןורתפ יגשומ •
 םינונגנמ ןונכתו םיצירמת לוהינ •
 ינונכת ילככ םינקחש ןיב עדימ תרבעהו לוהינ •
 :תורזובמ תוכרעמו טנרטניאה םלועמ םימושיי לע שגד ןתניי
 .דועו םיזרכמ ,הצלמה ינונגנמ ,תויתרבח תותשר

 :הלבק יאנת
 ןוינכטב ןושאר ראותל טנדוטס תודמעומ שיגהל לכוי תינכתל
 :םיאבה םיאנתה תא אלממה

 ללוכ ,תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םייס .1
 .תורבתסהב סרוקו הרבגלא סרוק ,א"ודח יסרוק ינש

 דגאב ןייטצמ םינויצ עצוממו 86 לעמ רבטצמ םינויצ עצוממ .2
 .הקיטמתמב םיסרוקה

 תוריכזמב ינכדע םינויצ ןויליג ףוריצב טנדוטס תשקב שיגהל שי
 .לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפב הכמסה
 
 :תוחמתהה תדועתל תואכז
 ראותה תושירד תא אלמל שי תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ-לע
 תינכתמ תוחפל ז"נ 6 תפסותב טנדוטסה םושר וילא ישארה
 ז"נ 6-ה אלל ראותל יאכז תויהל טנדוטסה לע ,רמולכ .תוחמתהה
 :םיאבה םיסרוקה תא רובעל שי ,ףסונב .תוחמתהה תינכתמ

 :האבה המישרהמ דחא סרוק
 096570 – תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות .א
 096575 – םייפותיש-אל םיקחשמ .ב
 )הקיטמתמ( 106173 – םיקחשמה תרות .ג

 
 :האבה המישרהמ םיסרוק 4

 .097317 – םייפותישה םיקחשמה תרות .א
 .096573 – םיזרכמה תרות .ב
  096578 – תופתושמ תוטלחהו תיתרבח הריחב .ג
  096576 – םיקחשמה תרותב תויכוביסו הדימל .ד
  236026 – תורזובמ תוכרעמב םיקחשמו עדי .ה
  097245 – םינותנה יעדמל םינונגנמ ןונכת .ו
  106950 – םיקחשמה תרותב םירחבנ םיאשונ .ז
 096572 – םיקחשמה תרותב םימדקתמ םיאשונ .ח
 רושיאב םהינימל בשחמה יעדמב םימדקתמ םיאשונ .ט

 ימדקא זכרמ
 ימדקא זכרמ רושיאב םהינימל בשחמה יעדמב םירנימס .י
 

 .הנשב םעפ םינתינ םיסרוקה בור יכ בל םישל שי
 

 תרתי תא ראותה לש יפוסה םינויצה ןוילגב לילכהל אל שקבל ןתינ :הרעה
 ראות תארקל ןלצנלו ירקיעה ראותה תושירדל רבעמ ןניהש תודוקנה
 .םדקתמ
 

 וקנ'ציבב בקעי ח"פורפ :ימדקא זכרמ
 

 תרותב תוחמתהה תינכת לש תושירדה תמלשה לע הרקבה :הרקב
 הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזמ תוירחאב היהת םיקחשמה
 קנעות תוחמתהה תא םייסמש טנדוטסל .לוהינו היישעת תסדנהל
 םילשה יכ תרשאמה הכמסה ידומיל ןקיד ידי לע המותח הדועת
 .תינשמה המגמה תא החלצהב
 
 
 

קטניפב תוחמתה תינכת  
 

 םיעצמאב שמתשמה שדח םוחת וניה )תיסנניפ היגולונכט( קטניפ
 םיתוריש ןתמ וא תיסנניפ תוליעפ רופיש ךרוצל םיגולונכט
 םיינשדח םיתורישו םירצומ תועיצמ היגולונכט תורבח .םייסנניפ
 ,רודיג תונרק ,םיקנב ןוגכ םייסנניפ תודסומ רובע קטניפה םוחתב
 ,תויתרבח רחסמ תותשר לש םימושיי .חוטיב תורבחו

blockchain, קלח םה תוינורטקלא רחסמ תומרופטלפו 
 ונא קטניפה םוחתב .ףנעל םיכיישה םיינשדחה םיחותיפהמ
 הניב ,םייארקא םיכילהת ,תורבתסה ימוחתמ םילכב םישמתשמ
 ,הרקבו היצזימיטפוא ,הקיטסיטטס ,היפרגוטפירק ,תיתוכאלמ
 םיסנניפה םיקוושב םיעוריא יוזיחו םיכילהת לודימ ךרוצל
 דירומ ,םיכילהת לעיימ וללה םילכה בוליש לש רצותה .םינושה
 םוחתב תורחתה תא לידגמ ךכבו ,םינוכיס תיחפמו ,תויולע
 חיטבמו ינשדחו רקחמ םוחת הווהמ קטניפ הלא תוביסמ .יסנניפה
  .הימדקאב ןהו קטייהה תיישעתב ןה
 ךלהמב םיאצמנה םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה
 םיסרוק ודמלי וז תינכתב .ןוינכטב ןושאר ראותל םהידומיל
 תודוסיהמ לחה ,קטניפה םוחת לש םינוש םיטביה םיפקשמה
 םיסרוקל דעו םיסנניפ םירזגנ רוחמת לש םייתורבתסהה
 תינכתב םיצרמה .הרקבו הדימל תוטיש םימשיימה םימדקתמ
 היגולונכטה תיישעתמ ןהו נ"ועת תסדנהל הטלוקפהמ ןה םיעיגמ
   .תיסנניפה
 םימוחתב הקימעמ הנבהל עיגי טנדוטסה תוחמתהה םותב
 :םיאבה
  ןוהה קושב לודימל םישמשמה תיטסכוטס הזילנאמ םילכ •
 םייסנניפ םירזגנ רוחמתל םילדומ •
  .ההובג תורידתב ימתירוגלא רחסמל םילדומ •
 ימוחתמ םינוכיס יוהיזל םימתירוגלאו םייבושיח םילכ •

 .ן״לדנהו חוטיבה ,היסנפה ,יארשאה
 קית תריחבל תיתוכאלמ הניבו הנוכמ תדימל לש תוטיש •

     ילמיטפוא תועקשה
 

 :הלבק יאנת
 ןוינכטב ןושאר ראותל טנדוטס תודמעומ שיגהל לכוי תינכתל
 :םיאבה םיאנתה תא אלממה
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 .תוחפל תודוקנ 72 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םייס .1
 .88 לעמ רבטצמ םינויצ עצוממ .2
 םע ,ג הנשמ לחה ,םינייטצמ םידימלתל תדעוימ תוחמתהה .3

 ,א"ודח יסרוק ינש רבכ ודמל רשאו ההובג תיטמתמ תלוכי
 דחא סרוק ,תורבתסהב דחא סרוק ,הרבגלא סרוק
 וא םייטסכוטס םילדומב דחא סרוקו הקיטסיטטסב
  תוחמתהל הלבקה .םייארקא תותוא וא םייארקא םיכילהת
  .ימדקאה זכרמה לש ותומשרתה יפ-לע הניה

 
 תוריכזמב ינכדע םינויצ ןויליג ףוריצב טנדוטס תשקב שיגהל שי

 .לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפב הכמסה
 
 :תוחמתהה תדועתל תואכז
 לש חלצומ םויס לע הדיעמה תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ-לע
 :םיאבה םיאנתה תא אלמל שי קטניפב תוחמתהה תינכת
 ז"נ 6 תפסותב טנדוטסה םושר וילא ישארה ראותה תושירד יולימ
 יאכז תויהל טנדוטסה לע ,רמולכ .תוחמתהה תינכתמ תוחפל
 .תוחמתהה תינכתמ ז"נ 7-ה אלל ראותל
 :םיאבה םיסרוקה לש רבעמ

 .097510- ןומימב ףיצר ןמז לש םילדומ .א
 .094569  – תועקשההו ןוהה קוש .ב
 

  :האבה המישרה ךותמ םיסרוק 4 לש רבעמ
 098413 – םייטסכוטס םיכילהת .א

 )הקיטמתמ( 106429 – םייטסכוטס םיכילהת וא
 תסדנה( 046868 – םייארקא םיכילהת תודוסי וא
 .)למשח

 096570 – תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות .ב
 096575 – םייפותיש-אל םיקחשמ וא
   .106173 – םיקחשמה תרות וא

 .096580 – תיסנניפ הסדנהב םירחבנ םיאשונ .ג
 .096292 – קטניפב יוזיח תוטיש .ד
 .096291 – ההובג תורידתב ימתירוגלא רחסמ .ה
  .096293 – תועקשה קית תריחבב תיבושיח הדימל .ו
 .097540 – תיסנניפ הסדנה .ז
 .096556 – תויצפוא יקווש .ח

 
 .הנשב םעפ םינתינ םיסרוקה בור יכ בל םישל שי
 

 תרתי תא ראותה לש יפוסה םינויצה ןוילגב לילכהל אל שקבל ןתינ :הרעה
 ראות תארקל ןלצנלו ירקיעה ראותה תושירדל רבעמ ןניהש תודוקנה
 .םדקתמ
 

 ןזח רימת ר"ד :ימדקא זכרמ
 

 קטניפב תוחמתהה תינכת לש תושירדה תמלשה לע הרקבה :הרקב
 תסדנהל הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזמ תוירחאב היהת
 הדועת קנעות תוחמתהה תא םייסמש טנדוטסל .לוהינו היישעת
 החלצהב םילשה יכ תרשאמה הכמסה ידומיל ןקיד ידי לע המותח
 .תינשמה המגמה תא
 
 
 

 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 תארקל תומלתשה תוינכת העיצמ לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה
 תוינכות .הטמל םיטרופמה םימוחתב ר"דו רטסיגמ םיראתה
 תואצמנ ,הלבקה יאנתו טרופמ רואית ללוכ ,תואלמה םידומילה
 :לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה לש טנרטניאה רתאב

http://ie.technion.ac.il 

 עדימו םינותנ יעדמ

 לש בולישמ רצונ רשא שדח רקח םוחת אוה Data Science -ה םוחת
 ,םיעוציב רקח ,בשחמה יעדמ ,הקיטמתמ( םימייק רקח ימוחת
 ךות )היצינגוק ,םיקחשמה תרות ,תיבושיח הדימל ,הקיטסיטטס
 םיפקיהב םינותנ םע תודדומתהל םיפתושמ תונורקע  תריצי
 לע שגדה תא המש עדימו םינותנ יעדמב םיכמסומה תינכת .םילודג

 םייגולונכטהו םייעדמה םימוחתב רקחמ תוטישב תוסנתה
 שולש .(big data) קתע ינותנ תגצהו חותינ ,לוהינ ,ףוסיאב םיקסועה
 רוזחא םוחת )1 :ןה הטלוקפב םוחתב ליבומ רקחמל תואמגוד
 תרות םוחת )3 תיעבט הפש דוביע םוחת )2 ,שופיח יעונמו עדימ
 .EC  -תימתירוגלאה םיקחשמה

 ןווגמהו םלועב תרצוימה םינותנה תומכב ךשמתמה לודיגה רואל
 הידמ ,האופר ימוחתב םינותנה יססובמ םימושייה לש בחרה
 ךרוצ םייק ,דועו תומכח םירע ,ינוריע ןונכת ,םייסנניפ ,תיתרבח
 ושרדי ולא םירקוח .עדימהו םינותנה יעדמ םוחתב םירקוחב רבוג
 םיכורכה םינושה םירגתאל םייעדמ תונורתפ חתפל תלוכיל
 ןפואב םינתשמה םינותנ לש תונווגמו תולודג תויומכ םע הדובעב
 .עדי ימוחתו םימושיי ןווגמבו הנתשמ תואדוו תמר ילעב ,רידת

 תוימדקא חותיפו רקחמ תויוליעפב בלתשהל ולכוי תינכתה ירגוב
 ךלהמב וחתיפש רקחמה ירושיכו עדיה לוצינ ךות תויתיישעתו

 ראותל טנדוטסה לכוי ,רקחמה ךלהמב .תינכתב םתופתתשה
 ינותנב לופיטב תושדח תוטישו םישדח תונורקע חתפל םדקתמ
 המרב תויטילנא תולוכי לעב תויהל שרדנ תינכתב טנדוטסה .קתע
 הקיטסיטטס ימוחתב הנתיא עדי תיתשת םע עיגהלו ההובג
 ,ילאידיא ןפואב .םימתירוגלאו הנכות תסדנה ,הנוכמ תדימלו

 הכמסה ידומיל תרגסמב תישענ הלא םימוחת םע תורכיהה
 .)עדימו םינותנ תסדנהב ןושארה ראותה ,אמגודל(

 םימדקתמ תועוצקמו תומלשה ונתניי ,םימדקתמ םידומיל תמרב
 ושדקוי רשא ירקחמ שגד ילעב תועוצקמ ןכו ,עדימו םינותנ יעדמב
 םימוחתב םיסרוק םינתינ ,טרפב .םוחתב עדיה תיזח םע תורכיהל
 .בלתשהל םיטנדוטסה םילוכי וב רקחמ הטלוקפב להנתמ םהב
 תיתשתהמ קלח הלא תועוצקמ םיווהמ םיבר םירקמב ,ןכל
 .רקחמה תדובעל

 םיעדמל רטסיגמ ראותה תא הנקמ ינש ראותל םיכמסומה תינכת 
 .M.Sc. in Data Science עדימו םינותנ יעדמב

 היצזימיטפואו םיעוציב רקח
 רישכהל איה היצזימיטפואו םיעוציב רקחב תינכתה תרטמ
 לע תונעל תנמ לע םיעוציב רקח לש םימושייבו תוטישב םיטנדוטס
 תוטלחהו ןונכת יכילהת רופישל םינוגרא לש לדגו ךלוהה ךרוצה
 רקיעב( תויטמתמ תוטיש דומיל לע שגד המש תינכתה .תויטסיגול
 תיינבל ,תובכרומ תוכרעמ חותינל ןמושייו )היצזימיטפואב תוטיש
 .תויטסכוטסו תויטסינימרטד ,תויתואיצמ תויעב ןורתפלו םילדומ
 ,בשחמה יעדמ ,הסדנהב ןושאר ראות ילעבל דעוימ הז לולסמ
 .םימוד םיחטשו הקיטסיטטס ,הקיטמתמ ,הלכלכ

 לוהינו היישעת תסדנה

 רקחמב םיקסוע לוהינו היישעת תסדנה לש תינכתב םיטנדוטסה
 לוהינ ,רוציי תוכרעמ לש הרקבו ןונכת :ןוגכ םימוחת ןווגמב
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 ,הקפסא תוארשרש לוהינ ,הדובעב ןוירפ ,הימונוגרא ,םיטקיורפ
 .םידבוע תכרדהב םירוטלומיס בולישו ,החכשו הדימל יכילהת

 תסדנהל םיטנדוטסה םישרדנ תימדקאה הרשכהה תישארב
 דצל םיינויע םייטמתמ םייתומכ םיסרוק דומלל לוהינו היישעת
 םינושארה םיסרוקה  .ורכזוהש םימוחתב עדיה תבחרהל םיסרוק
 תסדנהב םירקחמ עוציבל םילכ םיטנדוטסל קינעהל םידעוימ
 ןוויכל ידועיי ןכות קפסל םיאב ךשמהה יסרוקו ,לוהינו היישעת
 ךרדב ליחתמה ,הרשכההמ קלחכ  .עצקמתהל ורחבי וב ירקחמה
 רבח תייחנהב רקחמ טנדוטסה עצבי ,ינויעה דומילה בלש ףוסב ללכ
 .הטלוקפב ריכב לגס

 תא ןיכהל םידעוימ וז תינכותב טרוטקודהו רטסיגמה ידומיל
  .דחי םג יתיישעתו ירקחמ ןוויכ םע םידיקפתל םיטנדוטסה
 חותינ עצבל םתלוכיב תאטבתמ וז המגמ ירגוב לש תוידוחייה
 .תויתרגש אל תויעבב הזתניס תקפהו יטילנא

 עדימ לוהינ תסדנה
 לש םיאשונב תיסיסב תירקחמ תלוכי תונקהל תינכתה תרטמ
 םישיגדמה םירקחמ םיעצבתמ תינכתה תרגסמב .עדימ תויגולונכט
 ןכו ,ימתירוגלאהו יטרואתה ,יגולונכט-יסדנהה ןוויכה תא
 ויתולוכי ,ישונאה שמתשמה לא רושקה רקחמ םיבלשמה םירקחמ
 .ויכרצו

 תסדנה ,תוכרעמ תומיא  םיללוכ תינכתב םיליעפ רקחמ ימוחת 
 ,םינותנ ידסמ ,)ילאוטפסנוק( יתסיפת לודימ ,תוכרעמ
 תינכתה .תרושקת תוכרעמבו תורזובמ תוכרעמב םימתירוגלא
 ,בשחמה יעדמ ,עדימ תוכרעמ תסדנהב ןושאר ראות ילעבל תדעוימ
 הקיטמתמ ,עדימ תוכרעמב תוחמתה םע לוהינו היישעת תסדנה
 .םיבורק םייסדנהו םייעדמ תועוצקמו תישומיש

 

 הקיטסיטטס
 םימושייבו היגולודותמב םיטנדוטס רישכהל איה תינכתה תרטמ
 תינכתה .םייטסכוטס םיכילהתו תורבתסה ,הקיטסיטטס לש
 יעדמב ,םיהובג םיגשיה ילעב ,ינשו ןושאר ראות ילעבל תדעוימ
 יחטש 3 תינכותב .הקיטסיטטס וא הקיטמתמ הסדנה ,עבטה
 :םיירקיע תוחמתה

 תורבתסה .1

 :םיאבה םימוחתה לע שגד

 םייארקא תודשו םיינאיסואג םיכילהת §

 םייבוקרמ םיכילהת §

 תויטסכוטס תוילאיצנרפיד תואוושמ §

 הקיסיפב םייתורבתסה םילדומ §

 םהימושייו םייטסכוטס םיכילהת .2
 :םיאבה םימוחתה לע שגד

 תויטסכוטס תורש תוכרעמ §

 תיטסכוטס היצזימיטפוא §

 םייטסכוטס םיכילהת תרקב §

 םייטסכוטס םיכילהת לש תיטסיטטס הקסה §

 תויתע תורדסב םייטרדנטס אל םילדומ §

 תימושיי הקיטסיטטס .3
 לע שגד םע תוינכדע תויטסיטטס תוטיש תודמלנ וז תינכת תרגסמב
 ,תוגהנתהה יעדמ ,הלכלכ ,היישעת( םינוש םימוחתל םושייה
 םינווגמ םימוחתב תוקסוע רקחמה תודובע .)דועו האופר
 תויעבב ןמושייו תויגולודותמ חותיפ תובלשמו הקיטסיטטסב
 .תוישעמ

 הקיטסיטטסל הדבעמה ןיבל םיטנדוטסה ןיב יעוצקמ רשק םייק
 םע ףותישב ןה םינוש םירקחמ  םישענ התרגסמבש ,הטלוקפב
 .םייתלשממ םיפוגו היישעתה רובע ןהו ןוינכטב םירקוח

 

 לוהינהו תוגהנתהה יעדמ

 םיניינועמה םידימלתל םיאתמ תוגהנתהה יעדמב )ישילשו( ינש ראות
 תסדנה ,תינוגראה היגולוכיספה ימוחתב תימדקא הריירק חותיפב
 ידיקפתב דובעל םיניינועמה םידימלתלו ,תוטלחה תלבקו הבישח ,שונא
 רקחמב הקימעמ תוחמתה הנקמ תינכתה  .םינוגראב ץועייו רקחמ
 :םיאבה םילולסמה תא תללוכ תינכתה  .ימושיי

 ןושאר ראות ילעב םינייטצמ םירגובל חותפ - תינוגרא היגולוכיספ  .1
 .היגולוכיספב יתנש-תלת

 םירגובל חותפ - שונא ימרוג תסדנהו תיביטינגוק היגולוכיספ  .2
 .היגולוכיספב יתנש-תלת ןושאר ראות ילעב םינייטצמ

 חותפ .יתוגהנתהו ינוגרא קוויש לע שגדב לולסמ - יתוגהנתה קוויש  .3
  .םירחא םייטנוולר םיראתו ,היגולוכיספב םינייטצמ םירגובל

 ירגובל תרשפאמה תינכות - )Master of Science( םיעדמב רטסיגמ .4
 תוינכותב דומלל ,ןוינכטה ירגוב ללוכ ,םינווגמ םינושאר םיראת
 .תישיא תינכותו שונא ימרוג תסדנה ,תינוגרא תוגהנתהל

 ,םיכילהת רקחל םילכו הירואית םיללוכ םילולסמה לכב םידומילה
 ,יתרבח ,ינוגרא רשקהב םישנא לש תוטלחהו תושגר ,תויוגהנתה
  .יתוברת-ןיבו ,יגולונכט

 םייח תורוק ףרצל שי ןוינכטה לש םימדקתמ םיראתל המשרהה יספוטל
 היגולוכיספ דומלל םישקבמה היגולוכיספ ירגוב .תונווכ תרהצהו

 ףסונב ופרצי שונא ימרוג תסדנהו תיביטינגוק היגולוכיספ וא תינוגרא
 יעדמל תינכתל הלבקה .הניחבה תא ושע םא ,ם"אתמ ןחבמ תואצות
 .םיישיא תונויארו ןוימ ךילהתב תינתומ לוהינהו תוגהנתהה

 

 )הפיח תטיסרבינוא םע ףותישב( הלכלכ

 עדיה תא ביחרהלו קינעהל איה הלכלכב תינכותה תרטמ
 .םידחוימ םיאשונב תוחמתה ידכ ךות ,הלכלכב ינויעה
 שגד םע הלכלכב םדקתמה רקחמל םימלתשמה תא תפשוח תינכותה
 םיקחשמה תרותו םיקחשמה תרות ןוגכ םיינשדח רקחמ ימוחת לע
  .תיתוגהנתה הלכלכו םיינורטקלא םיקווש ,תימתירוגלאה

 קשמב רקחמ תוכרעמב בלתשהל םידעוימ תוינכותה ירגוב
 הלכלכל הקלחמה םע ףתושמב תנתינ תינכותה .הימדקאבו
 .תודסומה ינש לש ףתושמ ראותב הכזתו הפיח תטיסרבינואב
 היישעת תסדנה ,הלכלכב ןושאר ראות ירגובל תדעוימ תינכותה
 ,םיפסונ םייטנוולר םימוחת וא למשח ,הקיסיפ ,םיבשחמ ,לוהינו

   .תוחפל 80 אוה םהינויצ עצוממש ,ההובג הלכשהל םירכומ תודסוממ
  .ישיא ןויאר שרדייש ןכתייו דמעומה גרדמ ןובשחב חקליי ראשה ןיב
 .דבלב ףרוח רטסמסל וניה תינכותל םושירה

 תיתוגהנתה הלכלכב תוחמתה
 תוחמתהל ןתינ הלכלכב םיעדמל רטסיגמ ראותל לולסמה תרגסמב
 הלכלכ תבלשמ וז תוחמתהב םידומילה תינכת  .תיתוגהנתה הלכלכב
 תויטה ,םיישגרו םייתרבח םימרוג :ןוגכ םיפסונ םיטביהו תיסאלק
  .תלבגומ תוילאנויצרו תוידוחיי תויגולוכיספ תונוכת ,תויביטינגוק
  .ליגרה לולסמל הלבקה יאנתל םיהז הז לולסמל הלבקה יאנת
 טעמל הלכלכב ינש ראותב תושירדל תוהז םידומילה תושירד
 'א ורקאמ תועוצקמה תא דומלל השירד ןיא  :םיאבה םילדבהה
 .)תודוקנ 18 ףקיהב( םינוש םה הריחבה תועוצקמ ןכו ,'ב ורקאמו

 

 (ME)  הסדנהל רטסיגמ" )הזת אלל( ראותל תינכת
 "לוהינו היישעת תסדנהב

 תועוצקמב ,תונייטצהב ןושאר ראות ילעבל תרשפאמ וז תינכות
 לוהינו היישעת תסדנה לש םימוחתב תוחמתהל םייעדמו םייסדנה
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 תסדנה ירגוב דדועל ןכו ימושיי יסדנה שגד םע םיאשונ ןווגמב
 רפסמ ירחא םידומילל רוזחל וא םהידומילב ךישמהל לוהינו היישעת
 וחתפתהש םישדח םיחטשב תוחמתהו ןונער ךרוצל ,היישעתב םינש
 םישנאל תדעוימה תיעוצקמ תינכת יהוז  .םהידומיל תא ומייסש זאמ
 תינכת תרגסמב קנעומה ראותה .היישעתל הנממ ונפיו הילא ועיגיש
 לע ףסונב .לוהינו היישעת תסדנהב (ME) הסדנהל רטסיגמ אוה וז
 תוחמתה םיללוכה םילולסמ העברא םג םימייק ליגרה לולסמה
 דומלל ןיינועמה טנדוטסה לע .ןלהל טרופמכ ,יפיצפס םוחתב
 ןכ-ומכ .המשרהה יספטב תאז ןייצל תויוחמתהה תחא םע לולסמב
 רושיאל ףופכב ,םידומילה ךלהמב תוחמתהה םוחת תא תונשל ןתינ

 יהשלכ תוחמתהב דמולה טנדוטס .תוחמתהה לש ימדקאה זכרמה
 םילשהל שרדנו תוחמתהה םוחתב ישיא הבוח טקיורפ עצבל שרדנ

 טנרטניאה רתאב טרופמכ ,תוחמתה לכל תויפיצפסה תושירדה תא
 .לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה לש

 תוכיא תחטבאב תוחמתה .תונימאו תוכיא תחטבאב תוחמתה
 םילכו תולוכי ,עדי שוכרל םיניינועמה םיטנדוטסל תדעוימ תונימאו
 תא תוחיטבמה תוכיא תוכרעמ לש ןלוהינ תא ליבוהלו םשייל ,ןייפאל
 ףסומ ךרע תריצי ךות םינוגראמ םויכ תושרדנה תוכיאה תומר
 רופיש ליבוהל ורשכוי תינכותה ירגוב .םנוגראל יתועמשמו דימתמ
 םע דדומתהל םיעדוי םהש ךות ,תללוכ תיתכרעמ הייארב םיכילהת
 םיילוהינו םייטסיטטס ,םיבכרומ םייסדנה םייגולונכט םירגתא
 .םייתורחת םיקוושב םילעופה םינוגראב םייתוגהנתה

 וז תוחמתה .בושיחו הלכלכ :םיינורטקלא םיקוושב תוחמתה
 םיטביה לע רקחמה תיזחב תויוחתפתהל טנדוטסה תא תפשוח
 שדח רקחמ םוחת והז .םיינורטקלא םיקווש לש םייבושיחו םיילכלכ
 רחסמל ילככ טנרטניאה תיילעל ליבקמב חתפתהש תיסחי
 קוויש ,תויבמופ תוריכמ ירתא :תונוש תוילכלכ תויצקארטניאלו

 תומאתומה תומוסרפל הפישח ,תויתרבח תותשר תועצמאב דקוממ
 תגציימ וז תוחמתהב םיסרוקה תמישר .ילוכו ,שמתשמה ליפורפל
 תרות :םיינורטקלא םיקוושב רקחמ לש םינושה םיטביהה תא
 .תיתוגהנתה הלכלכו ,עדימ תוכרעמ ,תוטלחה תלבקו םיקחשמה

 תדעוימ תוכרעמ לועפתב תוחמתהה .תוכרעמ לועפתב תוחמתה
 םשייל ,ןייפאל םילכו תולוכי ,עדי שוכרל םיניינועמה םיטנדוטסל
 תא תוחיטבמה םיתורישו רוציי תוכרעמ לש ןלוהינ תא ליבוהלו
 ,ןומזתה ,תולעה ימוחתב םינוגראמ םויכ תושרדנה תורחתה תולוכי

 הינב ,ןונכת ליבוהל ורשכוי תינכותה ירגוב .תוכיאהו תושימגה
 םירגתא םע תודדומתה ךות ,תורשו רוציי תוכרעמ לש לוהינו

 םילכב שומיש ידי לע םיבכרומ םייסדנהו ,םייגולונכט ,םייקוויש
 ,םיטקיורפ לוהינ ,הקפסא תוארשרש לוהינ לש םימוחתב םיינכדע
 .תורשו רוציי תוכרעמ לועפתו

 ןיב תרבחמ תיתוגהנתה הלכלכ .תיתוגהנתה הלכלכב תוחמתה
 ינונגנמ םה המ לש הלאשה ביבס הלכלכהו היגולוכיספה ימוחת
 ,לשמל .)תוילכלכ תויושיכ רקיעב ,םדא ינב לצא( תוטלחהה תלבק
 ,םידספה ,םיחוור ןוגכ( םינוש םיצירמת ינבמ לש העפשהה יהמ
 תונוש תויתוגהנתה תוביטקפסרפ ,)םירידנ םיעוריא ,םינוכיס
 לע  ,עדיו הדימל ןכו ,)םירחוב תמועל םינוק תמועל םירכומ ,לשמל(

 .תויפיצפס תויסולכוא תמרב ןהו ללכה תמרב ןה ,תוטלחה תלבק
 הלכלכב םיסרוק רפסמ חקיי וז תוחמתהב רחובה טנדוטס
 .הז רקחמ םוחתל רהוצ םיחתופה םיקחשמה תרותבו תיתוגהנתה

 

 (ME)  "הסדנהל רטסיגמ" )הזת אלל( ראותל תינכת
 עדימו םינותנ תסדנהב

 לש בולישמ רצונ רשא שדח רקח םוחת אוה Data Science -ה םוחת
 ,םיעוציב רקח ,בשחמה יעדמ ,הקיטמתמ( םימייק רקח ימוחת
 ךות )היצינגוק ,םיקחשמה תרות ,תיבושיח הדימל ,הקיטסיטטס
  .םילודג םיפקיהב םינותנ םע תודדומתהל םיפתושמ תונורקע  תריצי

  Data) עדימו םינותנ תסדנה םוחתב הסדנהל םיכמסומה תינכת
Science and Engineering)  םיטנדוטסל תיסדנהו תיעדמ הלכשה קינעת 

 וא יתונכת ,יסדנה עקר םע ההובג המרב תויטילנא תולוכי ילעב
  .םיאתמ יטמתמ

 חותיפב םיטנדוטסה תרשכה תא קימעהל הניה תינכותה תרטמ
 םינותנ תסדנה םוחתב םימייק םילכב שומישו םייסדנה תונורתפ
 תומוצע תויומכ תגצהו חותינ ,לוהינ ,ףוסיא עצבל ידכ עדימו
 תואדוו תמר ילעב ,רידת ןפואב םינתשמה םינותנ לש תונווגמו

 טנדוטסה .םימושיי ןווגמב עדי ימוחתו םימושיי ןווגמבו הנתשמ
 םיצממש םימדקתמ םיימתירוגלאו םייטילנא תונורתפ חתפל דמלי

 הדובעב תומדקתמ תולוכי הנקמ תינכותה .םינותנב ןומטה עדיה תא
 םע הדובעל תוטישו םילכ לש הקימעמ הנבהו (big data) קתע ינותנ םע
 םינותנ יגוסב תוחמתה תינכותה תרשפאמ ,טרפב .עדימו םינותנ

 םינותנ ללוכ ,ןוינכטב תומייק רשא תויוחמתהה ןווגממ םיעבונ רשא
 ,םייסנניפ םינותנ ,תומכח םירעו הרובחת ינותנ ,םיילאוטסקט
 . דועו םייגולויב םינותנ

 ;הקיטקרפו הירואת לש בוליש לע שגד םשומ םידומילה תינכתב
 .םילודג עדימ ירגאמ םע ראותה ךרואל הפיצר הדובע לע ,טרפב

 הסדנהב רטסיגמ ראותה תא הנקמ ינש ראותל םיכמסומה תינכת
 .ME in Data Science and Engineering  - םינותנה עדמו םינותנ תסדנהב

 

 רטסיגמ ראותל( ןוסדוד ש"ע )MBA( םיקסע להנמ
 )דבלב

 ךות לוהינ תורשמל הירגוב תא הרישכמ םיקסע להנמל תינכותה
 הביבסב היגולונכט תוריתעו עדי תוריתע תורבח לוהינ לע שגד
 רודה תא רישכהל איה תינכותה לש תיזכרמה הרטמה .תילבולג

 םילכ םהל תונקהל– היגולונכטהו עדיה תורבח ילהנמ לש אבה
 ןורתפב תולוכי חתפל ,תונשדח םודיקל תימזי הבישח ,םיילוהינ
 ןוגראה ךותב םייתרבחו םיילכלכ םיכילהת לש הנבהו תויעב
 .ול הצוחמו

 דומילה יאשונ .הריחב ידומילו הבוח ידומיל תללוכ תינכותה
 לוהינ ,תונשדח ,תומזי ,היגטרטסא :םיאבה םימוחתב םיזכרתמ
 אשמ, תינוגרא תוגהנתה ,יסנניפ לוהינ ,קווישה לוהינ ,יגולונכט
 .תוזכורמ תואנדסו היישעת ישנא םע םירנימס ןכו הקיתאו ןתמו

 הלבקה יאנת

 ,רכומ ימדקא דסוממ ,תוחפל ןושאר ראות ילעבל דעוימ לולסמה
 תשרדנ הלבקה יאנתמ קלחכ .תוחפל 80 לש עצוממ ןויצ ילעב
  .GMAT-ה תניחבב הדימע

 :םיאבה םירקמב ןתניי  GMAT ה תניחבמ רוטפ

  הלעמו 85 לש ראותל יפוס ןויצב ןוינכטהמ ןושאר ראות ירגוב -

 ,לוהינו הלכלכ וא ,םיקיודמ םיעדמ ,הסדנהב ינש ראות ילעב -
  .תוחפל 85 לש יפוס ןויצב

 .Ph.D ראותו MD ראות ירגוב   -

 :GMAT-ה תניחבמ רוטפל בתכב השקב שיגהל םילוכי

 יפוס ןויצב ,רחא םוחת לכמ ,רכומ ימדקא דסוממ ינש ראות ילעב -
   ..תוחפל 85 לש

 םויס רחאל( תוחפל םינש עבש לש הדובעב םדוק ןויסינ ילעב -
 .ילוהינ דיקפתב )ןושארה ראותה   
  .ליעל תוטרופמ ןניאש תונייטצהל תויודע גיצהל לוכיש ימ -
  .הלבקה ייוכיס תא רפשמ רתוי וא םינש שולש לש הדובעב ןויסינ -
 םיראתל  רפסה תיב ןונקתל םאתהב :תופש תשירד תמלשה  

  םימדקתמ םיראתל םילבקתמה םיטנדוטס ,ןוינכטב םימדקתמ
  ,תילגנאב הניחב רובעל םתומלתשהל ןושארה רטסמסב םיביוחמ
   .ןוינכטהמ רוטפ ולביק םא אלא
 
 םויב  םימייקתמו תויאמדקא םייתנשכ םיכשמנ לולסמב םידומיל
 .וז  תינכתב ביבא רטסמסל םושיר ןיא .רקובב 'ו םויבו צ"החא 'ה
 ןופלטל תונפל שי םיקסע להנמל תינכתה יבגל םירוריב ךרוצל

          mba@ie/technion.ac.il :ל"אודל וא 04- 8294248
mbasecr@technion.ac.il 

 http://mba.technion.ac.il :תינכתה רתא
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 רוטקוד ראותל םידומיל
 שרדנ  )הזת םע( ירקחמ ינש ראות לעב רוטקוד ראותל םלתשמ
 םאתהב ,םימדקתמ םיסרוק לש תודוקנ 10-6 לש ףקיהב םידומילב
 .ולש עקרל

 ןושארה ראותהמ תורישי - טרוטקודל דחוימ לולסמ
 תוטלוקפ לש םינייטצמ םירגובל רשפאל איה ,הז לולסמ תרטמ
 .טרוטקודל ץאומ לולסמב דומלל תויסדנה

 הלבקה יאנת

 לכ .ןוינכטה ןמ יתנש 4 יסדנה ןושאר ראות ילעבל החותפ תינכתה
 ולבקתי ללכ ךרדב  .ולש ידומילה עקרהו ויגשיה יפ לע ןחביי דמעומ
 אל הרקמ לכבו ,ןושארה ראותב תוחפל 90 עצוממ ילעב םיטנדוטס
 םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקתב תוטרופמה תושירדהמ תוחפ
 .)32.05 ףיעס(

 

 דומילה תושירד

 :ןכותמ רשאכ ,תודוקנ 50 ףקיהב תועוצקמ דומיל

 הבוחה תועוצקמ תמישר ךותמ תודוקנ 28 §

 תוחמתה ינוויכ השולשמ דחא ךותמ תופסונ תודוקנ 12 תוחפל §

 החנמה תצלמה יפ לע תופסונ תודוקנ 10 דומיל §

 םה  .אלמ ןמזב ןוינכטב דומלל וביוחי הז לולסמב םיטנדוטסה לכ
 .םילגרתמכ ףסונב וקסעוי םירקמה בורבו הגלמל םיאכז ויהי

 ןושאר ראותל וידומיל םייסש ,יתנש-תלת ןושאר ראות רגוב *
 םשריש רחאל טרוטקודל לולסמל ףרטצהל לכוי ,הריתי תונייטצהב
 ,םינושארה םירטסמסה 2  רחאל .רטסיגמ ראותל םידומילל הליחת
 תועוצקממ שילש  ןכו  ,המלשהה תועוצקמ  תא  םילשי םכלהמבש
 האר( רוטקוד ראותל לולסמל רובעל לכוי ,ינש ראותל םימדקתמה
  .)24.07 ףיעס

 
 ףסונ עדימ

 )םיקסע להנמל טרפ ,םילולסמה לכ יבגל(
 לוהינו היישעת תסדנהב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
 04-8294403 'לט
 gradsec@ie.technion.ac.il 
 
  :לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא 

http://ie.technion.ac.il 
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 הקיטמתמל הטלוקפה
 

 ימדקאה לגסה ירבח
 תינשמ תוכייתשה
 באוי סומליפ
 לאגי ןושש
 

 יטירמא םירוספורפ
 בד בונורהא
 ןור ינורהא
 ירוא שאילא
 באוי ינימינב
 ירוי ינדורב
 דואד יתושב
 םהרבא ןמרב
 השמ גרבדלוג

  ןור ןמצלוה
 לאינד ץיבוקשרה
 ןושרג יקסנלוו
 בלסינורב בירנייו
 םהרבא סקז
 רדנסכלא הפוי
 לאפר יול
 דוד ןודנול
 ירוי ץיבויל
 רימידלו ןיל
 בדנ ןוריל
 באוי הירומ
 השמ סוכרמ
 ימייא ןהכ-קיבונ
 רדנסכלא י'צשאינמופינ

 ךורב ללוס
 בקעי ןוס
 הדוהי רבו'צניפ
 ןלא סוקניפ
 לאכימ לקיווצ
 יבצ רלגיצ
 ריאמ יקסל'צק
 ןועמש ךייר

 

 םיאלמיג לגס ירבח
 ךורב יקסבונרג
  הירא סהוי
 השמ ץכ
 דראודא ףלוו-ריאמ
  הפסוי לסטש
 
 

 

 הטלוקפה ןקיד
 לאכימ בוטנא

 םירוספורפ
 ילא ףדחלא
 לאכימ בוטנא
 השמ ךורב
 לאכימ יקסרימוטי'ז
 רימא ףוידוהי
  דוהא בירי

 לאונמע ןמלימ
 יעור םלושמ
 סומע ובנ
 לאכימ קאילופ
 סור יקסניפ
 םור יסחנפ
 בקעי ןייטשניבור
 הכימ ביגש
 יתיא רירפש
 

 םירבח םירוספורפ
 םר דנב
 רינ שיבג

 יש ןרה
 ןח יריאמ
 ינד ןיטפנ

 קינ דרופורק
 ןור לטנזור
 רוא טילש
 ירוא אריפש
 

  ריכב הצרמ

 םייח רהוז-ןבא
 םיסקמ ץיברוג
 היליא ןמטכג
 בדנ םיד
  לאכימ יקסבנח
 ןור יול
 רינ ץיבורזל
 יש ןרומ
 )דראווה( בקעי-יבצ ראונ
 זרא םירשנ
 ילט יקסניפ
 ןריל םתור
 לאירא טרופפר
 

 ריכב הארוה רבח
  ביבא רוזנצ
 

 

 הכמסה ידומיל
 בחר ןווגמב םיקסועה ,לגס ישנא 40-כ הנומ הקיטמתמל הטלוקפה
 הקיטמתמל הטלוקפל .תישומישו תינויע הקיטמתמב םיאשונ לש
 קודה רשקב םיאצמנ הלש לגסה ירבחו ,תבחרנ תירקחמ תוליעפ
 תורחא תואטיסרבינואמו ,ןוינכטב תורחא תוטלוקפמ םירקוח םע
 .ל"וחבו ץראב

 הכמסה ידומילב טנדוטסל הנקמ ןוינכטב הקיטמתמל הטלוקפה
 וא תינויע תינרדומו תיסאלק הקיטמתמב קימעמו יסיסב עדי

 ול הנקמו תיתריציו תרדוסמ ,תקיודמ הבישחל תכנחמ ,תישומיש
 הרטמב תאז .םימדקתמו םיבכרומ םיאשונ לש ימצע דומילל תלוכי
 םיחטשב וא הקיטמתמב ישילש וא ינש ראות ידומילל וניכהל
 ההובג המרב תמדקתמ הדובעל ,םירחא םייעדמ וא םייסדנה
 קשמ יפנעבו רפס יתבב ,עדי תוריתע תוישעתב ,רקחמ ינוכמב
 .םירחא

 ישנא לש תדחוימ בל תמושתלו הכרדהל וכזי םינייטצמ םיטנדוטס
 תובטהלו תיטמתמ הרשעה ידומילל ,הטלוקפב ריכבה לגסה
 תוניוצמה תינכת – "יאפ" תינכת תורגסמב תורחא תודחוימ
  .תיטלוקפה

 רטסיגמ ראות תארקל דומלל ליחתהל ולכוי םינייטצמ םיטנדוטס
 ,הקיטמתמל הטלוקפב תישומיש וא תינויע הקיטמתמב רוטקודו

 יעדמ וא יסדנה םוחתב רוטקודו רטסיגמ ראות תארקל וא
 .םייתנש-תלתה םיראתהמ דחא תלבק רחאל רבכ תרחא הטלוקפב
 .םידומיל תומלשה ושרדיי םימיוסמ םירקמב
 

 הקיטמתמל הטלוקפב הלבק ילולסמ .1
 השימחמ דחאב הקיטמתמל הטלוקפל םילבקתמ םיטנדוטס
 תארקל םידומיל תוינכות ןווגמב דומלל ןתינ םהב ,הלבק ילולסמ
 .)"ךמסומ"( םייתנש-עברא וא )"רגוב"( םייתנש-תלת םיראת
 יפ לע ירשפא ,רחא הלבק לולסמל דחא הלבק לולסממ רבעמה
 הנתומו תוטלוקפ ןיב רבעמ לע תולחה ןוינכטה לש תונקתה ןתוא
 תינכותמ רבעמה ,תאז תמועל .תוילמינימ תוימדקא תושירדב
 אלל םירקמה בורב רשואי ,הלבק לולסמ ותוא ךותב תינכותל
 .םידחוימ םיאנת

 הקיטמתמב םיעדמל רגוב ראות :הלבק לולסמ 1.1

 הקיזיפ-הקיטמתמב םיעדמל רגוב ראות :הלבק לולסמ 1.2

 בשחמה יעדמ םע הקיטמתמ :הלבק לולסמ 1.3

-תלת( "בשחמה יעדמ םע הקיטמתמב םיעדמל רגוב" ראות .א
 .)יתנש

 "בשחמה יעדמ םע הקיטמתמב םיעדמל ךמסומ" ראות .ב
 )יתנש-עברא(

 םע הקיטמתמב םיעדמל רגוב ראות :הלבק לולסמ 1.4
  )יתנש תלת( םיעוציב רקחו הקיטסיטטס

 בשחמה יעדמב םיעדמל רגוב ראות :הלבק לולסמ 1.5
 הקיטמתמבו
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 םידומיל תוינכות .2
 

 הקיטמתמב תיתנש-תלת תינכות 2.1
  )"הקיטמתמב םיעדמל רגוב"(
 טורפה יפל תודוקנ 120.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה
 תודוקנ 73.5    הבוח תועוצקמ
 תודוקנ 37.0   םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
  :םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 תודוקנ 2   תישפוח הריחב תועוצקמ
 תודוקנ 6    הרשעה תועוצקמ
 תודוקנ 2    ינפוג ךוניח
    
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104195 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3  5.5
 104066 'א הרבגלא 4 3  5.5
 104002  הקיטמתמב דוסי יגשומ 2 1  2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2  1.0

18.5  13 14   
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104281 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 5.0
 104168 'ב הרבגלא 4 2 5.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - 3.0
 104286 הקירוטניבמוק 2 1 2.5
 114071 'מ/1 הקיזיפ 3 1 3.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 1.0

20.0 8 17   
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 5.0
 104285 'א תוליגר .פיד תואוושמ 3 1 3.5
 104222 תורבתסהה תרות 3 1 3.5
  104158 תורובחל אובמ 3 1 3.5
 104293 תוצובקה תרות 2 1 2.5

18.0 6 15   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2 1 2.5
 104142 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ 3 1 3.5
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3 - 3.0
  *ינש יעדמ סרוק 3 1 3.5

12.5 3 13   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 1 תויצקנופה תרות     104122 3 1 3.5
 *ישילש יעדמ סרוק                     3.0
6.5    

 
 6 רטסמס
 .םירנימס ללוכ ,הריחב תועוצקמ
 
 המישרה ךותמ תודוקנ 6.5 תוחפל רוחבל שי ישילשו ינש יעדמ סרוק רובע*
  .תיטלוקפ הריחבל בשחיי רתויה לכל תודוקנ 2  לש ףדוע רשאכ האבה

   'קנ
 114052 2 הקיזיפ 3.5
 114075 'ממ/2 הקיזיפ 5.0
 114054 3 הקיזיפ 3.5
 114073 'ח3 הקיזיפ 3.5

 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 5.0
 114101 תיטילנא הקינכמ 4.0
 124503 'ב1 תילקיסיפ הימיכ 2.5
 124801 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2.5
 125001 תיללכ הימיכ 3.0
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0
 134020 דבלב ףרוחב - תיללכ הקיטנג 3.5
 134058 דבלב ביבאב  - 1 היגולויב 3.0
 134127 דבלב ףרוחב - היגולויבב םיאשונ 2.0
 236523 הקיטמרופניאויבל אובמ 2.5

 
  םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 :רוחבל שי
 .הריחב/הבוח תועוצקמה תמישר ךותמ תועוצקמ העברא תוחפל •
 8-מ רתוי אלו 4-מ תוחפ אל ןהמ ,'א המישר ךותמ תודוקנה רתי •

 הטלוקפ ידי-לע םינתינה םיסרוק ינש דע דומלל ןתינ .םירנימס תודוקנ
  .הכמסה ידומיל זכרממ ,שארמ ,רושיאב ,תרחא

 
  תינויע הקיטמתמב הריחבה תועוצקמ תומישר
 הריחב/הבוח

   'קנ
 104030 **תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ 3.5
 104294 ** תירמונ הזילנאל אובמ 5.0
 104273 **היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 5.0
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואיג 3.5
 104144 היגולופוט 3.0
 104280 תורובחו םיגוח ,םילודומ 3.0
 104274 תודשה תרות 3.0
 104165 *תוישממ תויצקנופ 3.5

 
 סרוקה תא דומלל הבוח ,הקיטמתמב ינש ראות ידומילל הלבק םשל *
 ,הריחב / הבוחה תמישרמ םיפסונ םיסרוק השולשו תוישממ תויצקנופ
 .104294 תירמונ הזילנאל אובמל טרפ
 ,תישומיש הקיטמתמב ינש ראות ידומילל ךישמהל םילקושש םיטנדוטסל **

   .וללה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ
      

 'א המישר
   'קנ

3.5 
3.0 

 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ
 הירטמואיג

104030 
104110 

 104112 הירטמיסו הירטמואיג 3.0
 104114 הירטמואגה תודוסי 3.5
 104120 םיבוריקה תרותל אובמ 3.0
 104142 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ 3.5
 104144 היגולופוט 3.0
 104157 םירפסמה תרותל אובמ 3.5
 104165 תוישממ תויצקנופ 3.5
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואיג 3.5
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3.0
 104193 היצזימיטפואה תרות 3.5
 104194 היצזימיטפואו תורימק 3.5
 104210 ףצרה תקינכמ 3.0
 104270  תויטילנא בושיח תוטיש 4.0
 104273 היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 5.0
 104274 תודשה תרות 3.0
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2.5
 104280 תורובחו םיגוח ,םילודומ 3.0
 104284 תיראיניל הרבגלאב תוירמונ תוטיש 3.0
 104286 הקירוטניבמוק 2.5
 104293 תוצובקה תרות 2.5
 104291 םירוטניבמוק םימתירוגלא 3.5
 104294 תירמונ הזילנאל אובמ 5.0
 106000 תינומרה הזילנאל אובמ 3.0
 106010 יטמתמ רקחמל הפישח 1.0
 106011 1 םיירקחמ םיטקיורפ 3.0
 106012 2 םיירקחמ םיטקיורפ 4.5
 106061 תיטסיטטס הדימל לש םייטמתמ תודוסי 3.0
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 106100 תירוטניבמוקה תורובחה תרות 3.0
 106101 םימרוז תקינכמל אובמ 3.0
 106156 תיטמתמ הקיגול 3.0
 106170 תיגולומוה הרבגלא 3.0
 106173 םיקחשמה תרות 3.0
 106306 יל תוארבגלא 3.0
 106307 יל תוארבגלאו תורובח 3.0
 106308 תוירבגלא תורובח 3.0
 106309 יל תורובח 3.0
 106320 היצמיסקורפאה תרות 3.0
 106326 2 תירוטניבמוק הרות 3.0
 106331 תיטילנאה םירפסמה תרות 3.0
 106337 תיראניל אל הזילנאב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106344 תויגולופוט תורובחב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106347 םיירבגלא םירפסמ 3.0
 106349 תמדקתמ תורבתסה 3.0
 106350 תינמיר הירטמואג 3.0
 106365    תוירלוגר-יזאווק תוקתעה 3.0
 106374 הקירוטניבמוקב תויגולופוט תוטיש 3.0
 106375 הקירוטניבמוקב תוירבגלא תוטיש 3.0
 106376 הקירוטניבמוקב תויטילנא תוטיש 3.0
 106378 הדימה תרות 3.0
 106380 1 תינרדומ הרבגלא 3.0
 106381 2 תינרדומ הרבגלא 3.0
 106383 תירבגלא היגולופוט 3.0
 106390 תיללכ היגולופוט 3.0
 106391 'ב תוליגר .פיד תואוושמ 3.0
 106393 תוצירטמה תרות 3.0
 106394 תויצאירו ןובשח 3.0
 106395 2 תויצקנופה תרות 3.0
 106396 םיפרגה תרות 3.0
 106397 םירפסמה תרות 3.0
 106398 2 תירבגלא היגולופוט 3.0
 106401 2 תויליבאיצנרפיד תועירי 3.0
 106402 םיבוריקה תרותב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106411 תורובחה תרות 3.0
 106413 תויקלח תוילאיצנרפד תואוושמ 3.0
 106414 ולרק-הטנומ תטישו תיטמתמ הקיטסיטטס 3.0
 106415 תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמב תוירמונ תוטיש 3.0
 106416 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמב תוירמונ תוטיש 4.0
 106420 תוליגר .פיד תואוושימב תוטיש 3.0
 106423  תירוטניבמוק הירטמואג 3.0
 106424 תויראניל אל תוילאיצנרפיד תואוושמב תוטיש 3.0
 106429 םייטסכוטס םיכילהת 3.0
 106430 תיראניל אל הזילנא 3.0
 106431 ןמיר יחטשמ 3.0
 106432 תירטמיסה הרובחה לש תוגצה 3.0
 106433 תילנויצקנופ הזילנאב םיאשונ 3.0
 106434 תיטמתמ הקיטסיטטס 3.0
 106435 םירוטרפואה תרותב םיאשונ 3.0
 106500 תוימניד תוכרעמ 3.0
 106702 הרבגלאב םירחבנ םיקרפ  3.0
 106709 תוצירטמב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106716 הקירוטניבמוקב םירחבנ םיקרפ 3.0
 106723 תויליבאיצנרפיד תועירי 3.0
 106742 תורבתסהה תרותב םירחבנ םיקרפ 3.0
 106800 תידוגראה הרותב םיאשונ 3.0
 106801 היצזימיטפואו תורימקב םיאשונ 3.0
 106802 תוגצהה תרותב םיאשונ 3.0
 106803 הירטמואגב םיאשונ 3.0
 106920 תירטמואיגה תויצקנופה תרות 3.0
 106921 הקירוטניבמוקב תויתורבתסה תוטיש 3.0
 106925 תוירבגלא תורובחב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106926 1 םירפסמה תרותב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106927 2 םירפסמה תרותב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106928 הקירוטניבמוקב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106929 2 הזילנאב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106930 1 תוארבגלאב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106931 1 הרבגלאב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106932 2 הרבגלאב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106933 2 היגולופוטב םירחבנ םיאשונ 3.0

 106934 תירבגלא הירטמואגב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106935 תורבתסהב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106936 3 הזילנאב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106937 4 הזילנאב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106942 תילנויצקנופ הזילנא 3.0
 106950 םיקחשמה תרותב םירחבנ םיאשונ 3.0
 106960 1 תוימניד תוכרעמ 3.0
 106970 2 תוימניד תוכרעמ 3.0
 109001 תוילרגטניא תורמתהו תויצובורטסיד 3.0
 109004 'א תויצקנופה תרותב םיאשונ 3.0
 109005 'ב תויצקנופה תרותב םיאשונ 3.0
 196004 תויקלח תוילאיצנרפיד תואושמ לש ירמונ ןורתפ 3.0
 196005 תויראניל יתלב תודונת 3.0
 196006 תויטא תומירז 3.0
 196007 םימרוזב םילג 3.0
 196008 תימנידורדיהה תוביציה תרות 3.0
 196009 תירמונ הזילנאב םירחבנ םיקרפ 3.0
 196010 'א הרקבה תרות 3.0
 196011 'ב הרקבה תרות 3.0
 196012  .פיד .שימב תויטילנא תוטיש 4.0
 196013 תירמונ הזילנא 3.0
 196014 םיבוריקה תרותו הקומע הדימל 3.0
 196101 םימרוז תקינכמל אובמ 3.0
 196105 םיילאיצנרפיד םיראיניל םירוטרפוא 3.0

 
 :תודוקנ 2 לש ךרעב תועש 2 לש ףקיהב םירנימס

 104181 1 הכמסהל הזילנאב רנימס 2.0
 104182 2 הכמסהל הזילנאב רנימס 2.0
 104183 1 הכמסהל הרבגלאב רנימס 2.0
 104184 2 הכמסהל הרבגלאב רנימס 2.0
 104185 1 הכמסהב םיטנדוטסל רנימס 2.0
 104186 1 הקיטמתמו תודיח 2.0
 104187 2 הקיטמתמו תודיח 2.0
 104250 1 בשחמ תרזעב תויטמתמ תויעב ןורתפ 2.0
 104251 2 בשחמ תרזעב תויטמתמ תויעב ןורתפ 2.0
 106353 1 תוצירטמב רנימס 2.0
 106372 1 הקירוטניבמוקב םירחבנ םיקרפ 2.0
 106384 1 היגולופוטב רנימס 2.0
 106385 2 היגולופוטב רנימס 2.0
 106386 1 תילנויצקנופ הזילנאב רנימס 2.0
 106387 2 תילנויצקנופ הזילנאב רנימס 2.0
 106388 1 .פיד תואוושמב םיקרפ 2.0
 106389 2 .פיד תואוושמב םיקרפ 2.0
 106403 םיבוריקה תרותב רנימס 2.0
 106404 1 הרבגלאב רנימס 2.0
 106405 2 הרבגלאב רנימס 2.0
 106406 1 תויצקנופה תרותב רנימס 2.0
 106407 2 תויצקנופה תרותב רנימס 2.0
 106409 1 תויקלח .פיד תואוושמב רנימס 2.0
 106410 2 תויקלח .פיד תואוושמב רנימס 2.0
 106421 4 תויצקנופה תרותב רנימס 2.0
 106422 תויצובורטסידב רנימס 2.0
 106425 תויגולופוט תורובחב רנימס 2.0
 106426 םירוטרפואב רנימס 2.0
 106427 הירטמואגב רנימס 2.0
 106428 תיראניל-אל הזילנאב רנימס 2.0
 106940 הקיגולב רנימס 2.0
 106941 הזילנאב רנימס 2.0
 196001 2 תישומיש הקיטמתמב רנימס 2.0
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 בלושמ ראותל תיתנש-תלת תינכות 2.2
 הקיזיפ-הקיטמתמב
 )"הקיזיפ-הקיטמתמב םיעדמל רגוב"(
 

 הקיטמתמל תוטלוקפה לש תפתושמ תוירחאב אוה הז לולסמ
 וכייתשיו תוטלוקפה יתשמ תחאל ומשריי םידמעומה .הקיזיפו

 .ולבקתי הילא הטלוקפל תינוגרא הניחבמ
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ 98 הבוח תועוצקמ
 'קנ 16  הריחב תועוצקמ
   :םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 'קנ 2 תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ 6 הרשעה תועוצקמ
 'קנ 2 ינפוג ךוניח
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוח תועוצקמ
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 
 'קנ 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס

 0.0 - - 4  *למשח תודבעמב תוחיטב    044102
 2.0 - - 2 ס"יפממ 104000
 5.5 - 3 4 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 104195
 5.5 - 3 4 ’א הרבגלא 104066
 5.0 - 2 4 ’פ1 הקיזיפ 114074
 1.5 3 - - מ1 הקיזיפל הדבעמ 114020
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

     20.5 
 
 תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ-דח .הז עוצקמל םשריהל הבוח *

 .דרפנב ומסרופיש
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  2 רטסמס
 5.0 - 2 4 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 104281
 5.0 - 2 4 ב הרבגלא 104168
 5.0 - 2 4 ’פ2 הקיזיפ 114076
 1.5 3 - - ’מ2 הקיזיפל הדבעמ 114021
 3.0 - - 4 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 324033
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

     20.5 
 
 104002 הקיטמתמב דוסי יגשומ סרוקה תא הז רטסמסב דומלל ץלמומ*
 2 רטסמסב רבכ דומלל ץלמומ ,לוכיש ימל .)הקיטמתמב הריחב עוצקמכ(

  .ןותייפ תפש בשחמל אובמ סרוקה תא
 
 'קנ 'מ 'ת 'ה  3 רטסמס

 5.0 - 2 4 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 104295
 3.5 - 1 3 'א תוליגר .פיד תואוושמ 104285
 3.5 - 1 3 תורבתסהה תרות 104222
 4.0 - 2 3 תיטילנא הקינכמ 114101
 3.5 - 1 3 םילג 114086
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128

     23.5 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס
 3.5 - 1 3 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ 104142
 3.5 - 1 3 תויקלח .פיד תואוושמל אובמ 104030
 3.5 - 1 3 תורובחל אובמ 104158
 5.0 - 2 4 1 תיטנווק הקיזיפ 115203
 1.5 3   3 הקיזיפל הדבעמ 114035
 5.0 - 2 4 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 114036

     22.0 
 

 תשירד הווהמה( 114246 סרוקה תא 4 רטסמסב דומלל ץלמומ לוכיש ימל
 )תיללכ תוסחיל םדק

 
 'קנ 'ת 'ה  5 רטסמס

 3.5 1 3 1 תויצקנופה תרות 104122
 5.0 2 4 2 תיטנווק הקיזיפ 115204

    8.5 
 

 'קנ 'ת 'ה 6 רטסמס
 5.0 2 4 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 114246

  4 2 5.0 
 
 

 )'קנ 16( :הריחב תועוצקמ
  המישרהמ תועוצקמ ינש תוחפל תחקל שי

 'קנ 'ת 'ה  
 3.5 1 3 *תוישממ תויצקנופ 104165
 3.0  3 **תישומיש הקיטמתמל אובמ 104192
 2.5 1 2 תודשו םיגוחל אובמ 104279
 תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 104273

 **היירופ
4 2 5.0 

 3.0 - 3 הירטמיסו הירטמואיג 104112
 5.0 2 4 **תירמונ הזילנאל אובמ 104294
 3.5 1 3 תילאיצנרפיד הירטמואיג 104177
 3.5 1 3 היגולופוט 104144

 
 ,)תישומיש הקיטמתמ אל( הקיטמתמב ינש ראות ידומילל הלבק םשל *
 םיפסונ םיסרוק ינשו תוישממ תויצקנופ סרוקה תא דומלל הבוח
 :המישרהמ

  היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ  - 104273
 תילאיצנרפיד הירטמואיג  - 104177
 היגולופוט  - 104144
 תורובחו םיגוח ,םילודומ  - 104280
 תודשה תרות  - 104274

 
 הקיטמתמב ינש ראות ידומילל ךישמהל םילקושש םיטנדוטסל **

 .וללה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ ,תישומיש
 

 :תואבה תויורשפאה יתשמ תחא תוחפל רוחבל שי

 1 תורשפא
                                 3.0                                             ת5 הקיזיפל הדבעמ 114250

 2 תורשפא
 3.0                          )הקיזיפל הטלוקפב( 'ת טקייורפ 114252

 

 

  וא  
 4.5                              )הקיזיפל הטלוקפב( טקייורפ  114229

 
 :האבה המישרהמ דחא סרוק תוחפל רוחבל שי

 3.5 )'ב רטסמס( הקיטפוא 114210
 3.5 )'א רטסמס( קצומ בצמ לש הקיזיפ 116217
 3.5 )'א רטסמס( הקיזיפויבל אובמ 116029
 3.5 )'א רטסמס( היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
  3.5 )'ב רטסמס( תיטנווק היצמרופניא 116031
 3.5 )'ב רטסמס(  םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004

  
 לש ׳א המישר ךותמ םג רוחבל רשפא םירחאה הריחבה תועוצקמ תא
 ,)םירנימס ינש רתויה לכל םכותמ( הקיטמתמב הריחבה תועוצקמ
 הקיזיפל הטלוקפה ידי לע םינתינה הקיזיפב הריחבה תועוצקמ תמישרמ
  :םיאקיסיפל הימיכ עוצקמה וא  )3 הריחב תמישר(
 

 'קנ 'ת 'ה  
 3.5 1 3 םיאקיסיפל הימיכ 124108
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 תיתנש-תלת תינכת )'א 2.3
 בשחמה יעדמ םע הקיטמתמב
 )"בשחמה יעדמ םע הקיטמתמב םיעדמל רגוב"(

 
 טורפה יפל תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
  :אבה

 'קנ    94.0 הבוח תועוצקמ
 'קנ    20.0  םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
   :םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 'קנ 2 תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ 6 הרשעה תועוצקמ
 'קנ 2 ינפוג ךוניח

 
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

  1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104195 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - 5.5
 104066 'א הרבגלא 4 3 - 5.5
 104002  הקיטמתמב דוסי יגשומ 2 1  2.5
 234114 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4   3.0

20.5 2 8 16   
 

  2 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104281 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 5.0
 104168 'ב הרבגלא 4 2 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 3.5
 104286 הקירוטניבמוק 2 1 2.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 4.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 1.0

21.0 8 17                            
 

  3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2  5.0
 104293 תוצובקה תרות 2 1  2.5
 234218 םינותנ ינבמ 2 1 1 3.0
 104222 תורבתסהה תרות 3 1 - 3.5
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2  5.0

19.0 1 7 15   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104158 תורובחל אובמ 3 1 - 3.5
 104285 'א תוליגר .פיד תואוושמ 3 1 - 3.5
 104291 *םיירוטניבמוק םימתירוגלא 3 1 - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

14.5 1 6 11   

 םיירוטניבמוק םימתירוגלא סרוקה תא ודמלי ביבאב םיליחתמה*
 .5 רטסמסב
 

  5 רטסמס 'ה 'ת 'פ 'מ 'קנ
 104122 1 תויצקנופה תרות 3 1 - 3.5
  **ינש יעדמ סרוק    5.0
 104294 *תירמונ הזילנאל אובמ 4 2 -    - 5.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 6   3 4.5

18.0 3   6 4 8   
 

  .4 רטסמסב תירמונ הזילנאל אובמ סרוקה תא ודמלי ביבאב םיליחתמה*
 לסה תמישר ךותמ תודוקנ 5 תוחפל רוחבל שי ינש יעדמ סרוק רובע**
 הדוקנ 1  לש ףדוע רשאכ  הקיטמתמב תיתנש-תלת תינכתב העיפומה יעדמה
 .תיטלוקפ הריחבל בשחיי רתויה לכל

 

  6 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3 - 3.0
3.0     

 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 :רוחבל שי
 .'א לסמ תועוצקמ 2 תוחפל •
 .'ב לסו 'א לס לש דוחיאהמ םיפסונ תועוצקמ 2 תוחפל •
 .'ג לסמ דחא עוצקמ תוחפל •

 ידי לע םירבעומה הריחבהו הבוחה תועוצקמ ךותמ תועוצקמה ראש
 בשחמה יעדמל הטלוקפה וא הקיטמתמל הטלוקפה
 

 בשחמה יעדמ םע הקיטמתמב הריחבה תועוצקמ תומישר
 'קנ      'א לס

 3.5     םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ  104142
 2.5    תודשו םיגוחל אובמ 104279
 3.0    תיטמתמ הקיגול 106156

 
       'ב לס

 3.5  **תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ 104030
 3.5    *תוישממ תויצקנופ 104165
 5.0 **היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 104273
 3.0   תורובחו םיגוח ,םילודומ 104280
 3.0    תודשה תרות 104274
 3.5   תילאיצנרפיד הירטמואיג 104177
 3.0     היגולופוט 104144

 
 'ג לס

 3.0    היצליפמוקה תרות 236360
 3.0    תויבושיחה תרות 236343
 3.0    םיבשחמ הנבמ      236267

 
 שיש ןובשחב תחקל שי ,םילסהמ םיסרוקה תריחב ןונכת תעב :הרעה
  .םדק עוצקמכ 'א לסמ םיסרוק םישרודה 'ג-ו 'ב םילסהמ םיסרוק
 
 סרוקה תא דומלל הבוח ,הקיטמתמב ינש ראות ידומילל הלבק םשל *
 .'ב לסמ םיפסונ םיסרוק השולשו תוישממ תויצקנופ
 
 הקיטמתמב ינש ראות ידומילל ךישמהל םילקושש םיטנדוטסל **

 .וללה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ ,תישומיש
 
 
 

 םע הקיטמתמב תיתנש-עברא תינכות )'ב 2.3
 בשחמה יעדמ
  )"בשחמה יעדמ םע הקיטמתמב םיעדמל ךמסומ"(
 

 טורפה יפל תודוקנ 162.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
  :אבה

 
 'קנ 112.5    הבוח תועוצקמ
 'קנ 38   םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
                                           :םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 'קנ 4   תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ 6     הרשעה תועוצקמ
 קנ 2    ינפוג ךוניח
  

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

  1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104195 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - 5.5
 104066 'א הרבגלא 4 3 - 5.5
 104002  הקיטמתמב דוסי יגשומ 2 1  2.5
 234114 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0

20.5 2 9 16   
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  2 רטסמס 'ה 'ת 'קנ

 104281 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 5.0
 104168 'ב הרבגלא 4 2 5.0
 104286 הקירוטניבמוק 2 1 2.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 4.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 3.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 1.0

21.0 10 19                            
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - 5.0
  104293 תוצובקה תרות 2 1  2.5
 104222 תורבתסהה תרות 3 1 - 3.5
 234218 םינותנ ינבמ 2 1 1 3.0
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 22  5.0

19.0 1 7 15   
 

  4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 בשחמה תונכתו ןוגרא    234118 2 1 1 3.0
 ׳א תוליגר .פיד תואוושמ    104285 3 1  3.5
 *םיירוטניבמוק םימתירוגלא    104291 3 1 - 3.5
 תורובחל אובמ    104158 3 1 - 3.5
 ינפוג ךוניח    394800 - 2 - 1.0
 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ    104142 3 1 - 3.5

18.0 1 7 14  
 

 םיירוטניבמוק םימתירוגלא סרוקה תא ודמלי ביבאב םיליחתמה*
  .5 רטסמסב

 
                                                                                                                                                         5 רטסמס ה ת פ   מ קנ

 104294 *תירמונ הזילנאל אובמ 4 2 -    - 5.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 6   3 4.5
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2 1  2.5
 104122 1 תויצקנופה תרות 3 1 -    - 3.5
 236343                                                   תויבושיחה תרות 2 1 -    - 3.0

18.5 5   6 6 15   

  .4 רטסמסב תירמונ הזילנאל אובמ סרוקה תא ודמלי ביבאב םיליחתמה*
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3 - 3.0
 106156 *תיטמתמ הקיגול 3 - 3.0
 236360                                                היצליפמוקה תרות 2 1 3.0
 236267                                      םיבשחמ הנבמ 2 1 3.0
  ** ינש יעדמ סרוק 3 1 3.5

15.5 3 13   

 

  .7 רטסמסב תיטמתמ הקיגול סרוקה תא ודמלי ביבאב םיליחתמה*
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 ** ישילש יעדמ סרוק 3 - 3.0

 םירנימס ללוכ הריחב תועוצקמ   
 

 תמישר ךותמ תודוקנ 6.5 תוחפל רוחבל שי ישילשו ינש יעדמ סרוק רובע **
  לש ףדוע רשאכ  הקיטמתמב תיתנש-תלתה תינכתב העיפומה יעדמה לסה
 .תיטלוקפ הריחבל בשחיי רתויה לכל תודוקנ 2
 

 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 :רוחבל שי
 תיתנש-תלתה תינכותה לש 'ב לס ךותמ תועוצקמ 2 תוחפל •

 .בשחמה יעדמ םע הקיטמתמב
 הקיטמתמב תועוצקמ לש 'א המישרמ םיפסונ תועוצקמ 3 תוחפל •

 .תינויע
 ידי לע םירבעומה הריחבהו הבוחה תועוצקמ ךותמ תועוצקמה ראש
 .בשחמה יעדמל הטלוקפה וא הקיטמתמל הטלוקפה
 

 סרוקה תא דומלל הבוח ,הקיטמתמב ינש ראות ידומילל הלבק םשל *
-תלתה תינכותה לש 'ב לסמ םיפסונ םיסרוק השולשו תוישממ תויצקנופ
 .בשחמה יעדמ םע הקיטמתמב תיתנש
 הקיטמתמב ינש ראות ידומילל ךישמהל םילקושש םיטנדוטסל
 :םיסרוקה תא דומלל ץלמומ ,תישומיש

 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ – 104030 •
 היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ – 104273 •

 
 
 
 
 

 םע הקיטמתמב תיתנש-תלת תינכות 2.4
 םיעוציב רקחו הקיטסיטטס

 רקחו הקיטסיטטס םע הקיטמתמב םיעדמל רגוב"(
 )"םיעוציב

 :טורפה יפ לע תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ   88.5 הבוח תועוצקמ
 'קנ   25.5  םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 ׳קנ      10                                           םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 .הקיטמתמב תיתנש-תלתה תינכותב ומכ 1-2 רטסמס

 3 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 5.0
 104285 'א תוליגר .פיד תואוושמ 3 1 3.5
  104158 תורובחל אובמ 3 1 3.5
 094313 םיעוציב רקחב םייטסינימרטד םילדומ 3 1 3.5
 104222 תורבתסהה תרות 3 1 3.5

19.0 6 16   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104193 *היצזימיטפואה תרות 3 1 3.5
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 3.5
 104142 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמ 3 1 3.5
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3 1 3.5
  ***ינש יעדמ סרוק 4 2 5.0

19.0 6 16   
 
  .5 רטסמסב היצזימיטפואה תרות סרוקה תא ודמלי ביבאב םיליחתמה*
 
 יעדמה לסה תמישר ךותמ תודוקנ 5 תוחפלרוחבל שי ינש יעדמ לס רובע**
 לכל הדוקנ 1 לש ףדוע רשאכ הקיטמתמב תיתנש-תלתה תינכתב העיפומה
 יעדמ לסב תובוחה תא םילשהל הבוח ןיא .תיטלוקפ הריחבל בשחיי רתויה
  .4 רטסמסב ינש
 

 5-6 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104122 1 תויצקנופה תרות 3 1 3.5
 096324 תוריש תוכרעמ תסדנה 3 1 3.5
 096327 םיעוציב רקחב םייראניל אל םילדומ 3 1 3.5
 096411 םינותנ תססובמ תיטסיטטס הדימל 3 1 3.5

14.0 4 12   
 

 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 הריחב יסרוק רוחבל שי םידומילל םינורחאה םירטסמסה תעברא ךלהמב
 שי .׳קנ 25.5 – לש ףקיהב תיטלוקפ הריחב יסרוקו ׳קנ 8 לש ףקיהב תישפוח
 .םייתנשב םעפ קלחו ,הנשב םעפ םינתינ םיסרוקהמ קלחש ןובשחב תחקל
 :םיאבה םיללכה יפל רוחבל שי תיטלוקפה הריחה יסרוק תא

 .׳א לסמ תועוצקמ 2 תוחפל •
 .׳ג-ו ׳ב םילסהמ דחא לכמ דחא עוצקמ תוחפל •
 .׳ג-ו ׳ב םילסה דוחיא ךותמ תועוצקמ 4 תוחפל •

 הטלוקפה לש הריחבהו הבוחה תועוצקמ ךותמ וחקליי תודוקנה ראש
 .׳ג-ו ׳ב ,׳א םילסהו הקיטמתמל

 



165

מתמטיקה 10 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023  2022/2023 ג״פשת םידומיל תינכות / 10 הקיטמתמ

 7 

 י״ע םיעצומה הריחב יסרוק דומלל ןתינ ,הכמסה ידומיל זכרמ רושיאב
 םיסרוקל םימודה המרו ףקיהב םהש יאנתב ,לוהינו היישעתל הטלוקפה
 .׳ג-ו ׳ב המישרב
 

 רקחו הקיטסיטטס םע הקיטמתמב הריחבה תועוצקמ תומישר
 :םיעוציב

  :'א לס 'קנ
 104165 תוישממ תויצקנופ 3.5
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 3.5
 104294 תירמונ הזילנאל אובמ 5.0
 104273 היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 5.0
 104030 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ 3.5
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואיג 3.5
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3.0
 104291 םירוטניבמוק םימתירוגלא 3.5

 
  :'ב לס 'קנ

 106349 תמדקתמ תורבתסה 3.0
 096425 יוזיחו תויתע תורדס 2.5
 096414 תיתיישעת הקיטסיטטס 3.5
 096475 םחותינו םייוסינ ןונכת 2.5
 096310 םהישומישו םייארקא םיכילהת 2.5
 096465 תוכרעמ תונימא 2.5
 096450 תובורמ תואוושה 2.5
 096401 תורבתסהו הקיטסיטטסב םירחבנ םיאשונ 2.5
 097449 תירטמרפ יא הקיטסיטטס 2.5
 098414 )הצרמה רושיאב( תיטסיטטס הירואית 3.0

 
  :'ג לס 'קנ

 106173 םיקחשמה תרות 3.0
  וא 

 096570 תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות 3.5
 094334 תיתרפס היצלומיס 3.0
 096350 תירוטניבמוק היצזימיטפואב םיבוריק 2.0
 096351 םימלשב תונכתל תוילרדהילופ תוטיש 2.5
 097330 םיעוציב רקחב םירחבנ םיאשונ 2.5
 097334 םימלשב תונכתב תוירבגלא תוטיש 2.5
 098311 )הצרמה רושיאב( 1 היצזימיטפוא 3.5

 
 ,)תישומיש הקיטמתמ אל( הקיטמתמב ינש ראות ידומילל הלבק םשל
 םיפסונ םיסרוק ינשו תוישממ תויצקנופ סרוקה תא דומלל הבוח
 :המישרהמ

 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ  - 104030
 היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ  - 104273
 תילאיצנרפיד הירטמואיג  - 104177
 היגולופוט  - 104144
 תורובחו םיגוח ,םילודומ  - 104280
 תודשה תרות  - 104274

 הקיטמתמב ינש ראות ידומילל ךישמהל םילקושש םיטנדוטסל **
 .וללה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ ,תישומיש
 
 
 

 
 יעדמב בלושמ ראותל תיתנש עברא תינכות 2.5

 הקיטמתמבו בשחמה
 )"הקיטמתמבו בשחמה יעדמב םיעדמל רגוב"(

 .בשחמה יעדמל הטלוקפה םע ףותישב ןתינ הז לולסמ
 תבלושמ תינכות תועיצמ בשחמה יעדמלו הקיטמתמל תוטלוקפה
 תייצפואמ לדבנ לולסמה .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל תדעוימה
 יפ לע וב םידמולו דרפנ המשרה לולסמ הווהמ אוהש ךכב ףסונה ראותה
  .שארמ העובק תינכות
 יעדמב םיעדמל רגוב" ראותה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה
 .(.B.Sc) "הקיטמתמבו בשחמה

 

 טורפה יפל תודוקנ 152 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה
 'קנ 107.5-109.5              הבוח תועוצקמ
 'קנ     32.5-34.5              הריחב תועוצקמ
              :םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 'קנ 2             תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ 6                הרשעה תועוצקמ
 'קנ 2                             ינפוג ךוניח
                                       

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 תודוקנ-׳קנ ,הדבעמ-׳מ ,ליגרת-׳ת ,האצרה-׳ה

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104195 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - 5.5
 104066 'א הרבגלא 4 3 - 5.5
 234114 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 234129 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2  3.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

22.0 2 12 16   
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104281 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - 5.0
 104168 'ב הרבגלא 4 2 - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 4.0
 234141 מ"מל הקירוטניבמוק 2 1 - 3.0

21.5 - 10 15   
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - 5.0
 104293 תוצובקה תרות 2 1  2.5
 104222 תורבתסהה תרות 3 1 - 3.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 3.0
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2  5.0

19.0 1 7 15   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104158 תורובחל אובמ 3 1  3.5
 104142  םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ 3 1 - 3.5
 104285 'א תוליגר 'פיד תואוושמ 3 1 - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - 3.0

16.5 1 5 13   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'קנ
 104294 * תירמונ הזילנאל אובמ 4 2 5.0

 וא    
   234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 3.0
 104122 1 תויצקנופה תרות 3 1 3.5
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2 1 2.5
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 3.0
  **יעדמ עוצקמ   5.0

17/17.5 6 12   
 
  .6 רטסמסב תירמונ הזילנאל אובמ סרוקה תא ודמלי ביבאב םיליחתמה*
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 תחא םלשותש ךכ ,םיינש וא דחא יעדמ עוצקמ רוחבל טנדוטסה לע **
 :תיטלוקפ הריחבכ ובשחי 5-ל רבעמ תודוקנ .ןלהל תורשרשה
 
 הקיזיפ תרשרש .1

 5.0    ממ2 הקיזיפ 114075
     
 היגולויב תרשרש .2

 3.0     1 היגולויב 134058
 3.5 )הנשב םעפ ינוינכט ללכ םושירל חותפ( תיללכ הקיטנג 134020

 
 הימיכ תרשרש .3

 5.0    הימיכה תודוסי 124120
 5.0    תינגרוא הימיכ  125801

 וא
 4.0    תילקיסיפ הימיכ 124510

 
     

 6 רטסמס 'ה 'ת ׳מ 'פ 'קנ
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3 - - - 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0
 106156 *תיטמתמ הקיגול 3  -  3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5

13.5 6 3 3 10   
 
  .5 רטסמסב תיטמתמ הקיגול סרוקה תא ודמלי ביבאב םיליחתמה*
 
 

 7  רטסמס    
  תועוצקמ הריחב    

 
 הריחב תועוצקמ
 םינתינה הריחבהו הבוחה תועוצקמ לכ תמישר ךותמ תועוצקמ רוחבל ןתינ
 םילכומ םניאש ,בשחמה יעדמל הטלוקפה וא הקיטמתמל הטלוקפה י"ע
 רוחבל שי  .לולסמה לש הבוחה תועוצקמל םיפפוח וא הבוחה תועוצקמב
 הטלוקפהמ דחא טקיורפו הקיטמתמל הטלוקפהמ דחא רנימס תוחפל
 לכמ הריחב תודוקנ 14 -מ תוחפ אל רובצל שי הרקמ לכב .בשחמה יעדמל
 .הטלוקפ
 

 ,)תישומיש הקיטמתמ אל( הקיטמתמב ינש ראות ידומילל הלבק םשל
 םיפסונ םיסרוק ינשו 104165 תוישממ תויצקנופ סרוקה תא דומלל הבוח
 :המישרהמ

 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ  - 104030
  היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ  - 104273
 תילאיצנרפיד הירטמואיג  - 104177
 היגולופוט  - 104144
 תורובחו םיגוח ,םילודומ  - 104280
 תודשה תרות  - 104274

 
 הקיטמתמב ינש ראות ידומילל ךישמהל םילקושש םיטנדוטסל
 :םיסרוקה תא דומלל ץלמומ ,תישומיש

 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ - 104030 •
 היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ- 104273 •
 

 תינויע הקיטמתמב ןושאר ראות .3
 תורחא תוטלוקפ ידימלתל    

 הטלוקפה לא תונפל יאשר ,תרחא הטלוקפב דמולה טנדוטס
 ראותל לבקתהל שקבלו תוחפל תודוקנ 72 רבצש ירחא הקיטמתמל
 גולטקב העיפומה 3.2.2 הנקתל םאתהב ,הקיטמתמב ףסונ

 תינכות ול עבקת הטלוקפה ,הנעית ותשקבו הדימב .םידומילה
  .3.2.2 הנקת לש תושירדה לע הנועה תישיא םידומיל
 

 0.75 אוה םילולסמה ינשב רובצל טנדוטסה לעש תודוקנה םומינימ
 םא ,אמגודל .םילולסמהמ דחא לכב רובצל שיש תודוקנה םוכסמ
 דומלל הצורו ,תודוקנ 159 רובצל שי וב לולסמב דמול טנדוטס
 ךסבש ירה )תודוקנ 120.5 רובצל שי וב לולסמ( הקיטמתמב ראותל
 ףסונה ראותה תרגסמב רמולכ ,תודוקנ 210 תוחפל רובצל וילע לכה
 םאתהב עבקית תינכותה .תודוקנ 51 תוחפל דומלל וילע הקיטמתמב
 תרבגומ המרב יטמתמ עוצקמ רשאכ ,טנדוטסה לש ימדקאה עקרל
 טנדוטסה תא הכזי ,ינושארה לולסמב יטמתמ הבוח עוצקמ ליכמה
  .הקיטמתמב ףסונה ראותל תודוקנה שרפהב
 
 

 ועבקיי( הקיטמתמב ףסונ ראותל םידמולל םיצלמומ םיסרוק 
 )עקרל םאתהב

 104293  תוצובקה תרות 2.5
 104158 תורובחל אובמ 3.5
 104168 'ב הרבגלא 5.0
 104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 5.0
 104142                                                 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ 3.5
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2.5
 104122 1 תויצקנופה תרות 3.5
 תודשה תרות 3.0

  וא
104274 

 104280 תורובחו םיגוח םילודומ 3.0
 104165 תוישממ תויצקנופ 3.5
 104273 היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 5.0
 104285 'א תוליגר 'פיד תואוושמ 3.5

     
 
 תינכותה לש הבוחה תועוצקמ וא 'א המישר ךותמ ורחביי םיסרוקה רתי

 .הקיטמתמב תיתנש-תלתה
 
 
 
 
 
 
 

 תוחמתה תינכת לש םיסרוקב הרכה .4
  םיקחשמה תרותב
 בלשל ןתינ ,הקיטמתמב ןושאר ראותל דומילה ילולסממ דחא לכ תרגסמב
 היישעת תסדנהל הטלוקפה לש םיקחשמה תרותב תוחמתהה תינכת תא
 יאנתו תינכתה תודוא טרופמ עדימ .)תוטלחההו םינותנה יעדמ( לוהינו

 תסדנהל הטלוקפה לש םידומילה תוינכת תחת עיפומ הילא הלבקה
 .)תוטלחההו םינותנה יעדמ( לוהינו היישעת
 המישרה ךותמ םיסרוק ינש דע ורכוי תוחמתהה תינכתל םילבקתמל
 םייטלוקפ הריחב תועוצקמל ףילחתכ ,תינכתב םיסרוקה לש האבה
 .הקיטמתמל הטלוקפב םידומילה תינכתמ קלחכ םידמלנש
 

 096570 - תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות
 096575 - םייפותיש-אל םיקחשמ
 096204 - םיילנויצר םינכוסו רזובמ עדימ
 096573 - םיזרכמה תרות
 236026 - תורזובמ תוכרעמב םיקחשמו עדי
 096572 – םיקחשמה תרותב םימדקתמ םיאשונ

 097245 – םינותנה יעדמל םינונגנמ ןונכת
 096576 - םיקחשמה תרותב תויכוביסו הדימל
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 
 םיעדמל רטסיגמ" ראותל םלתשהל ןתינ הקיטמתמל הטלוקפב
 :םיאבה םימוחתב "היפוסוליפל רוטקוד"-ו "הקיטמתמב

 תורבתסהו הזילנא

  ,תויקלחו תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ תילנויצקנופ הזילנא
 ,םירוטרפואה תרות ,הדימה תרות ,תידוגרא הרות ,תורבתסה
  .תיטמתמ הקיזיפו תילרטקפס הזילנא ,תירטמואיג הזילנא

  הרבגלא

 ,תוגצהה תרות ,םיגוחה תרות ,םירפסמה תרות ,תורובחה תרות
 .תירבגלא הירטמואיג

 תיטרקסיד הקיטמתמ
 ,תירוטניבמוק הירטמואיג ,םיפרגה תרות ,הקירוטניבמוק
 .היצמרופניאה תרות ,הנוכמ תדימל ,תויבושיח
 

 הקימנידו היגולופוט ,הירטמואיג

 ,תירטמואיגה תורובחה תרות ,םיכומנ םידממב היגולופוט
 היגולופוט ,תירבגלא הירטמואיג ,תילאיצנרפיד הירטמואיג

 ,תילוברפיה הירטמואיג ,םירשקה תרות ,תיטקטנוקו תיטקלפמיס
  .תינגומוה הקימנידו תוימניד תוכרעמ ,תילטקרפ הירטמואיג

 

 הקיטמתמל תיתדיחי-ןיב תינכת דרפנב תמייק ,ףסונב :הרעה
 ןתינ התרגסמב )גולטקב םיאתמה קרפה תא ואר( תישומיש
 םילכב שומישל םירושקה םיאשונ לש בחר ןווגמב םלתשהל
 .הסדנהו םיקיודמ םיעדמ לש םינוש םימוחתב םייטמתמ

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
  .ןושארה ראותב תוחפל 85 עצוממ ןויצ
 ןוידל םתודמעומ תא שיגהל םיאכז ,85-80 ןיבש עצוממ ןויצ ילעב
.הקיטמתמל הטלוקפב םימדקתמ םידומילל הדעווב  
 

 :סרוקה לש המלשה שרדית

 תוישממ תויצקנופ - 104165

 תועוצקמ וא( םיאבה תועוצקמה תשש ךותמ השולש ףסונבו
 םתוא דמל אל טנדוטסה םא )תורחא תואטיסרבינואב םיליבקמ
 :ןושארה ראותה ידומילב

 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ  - 104030
  היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ – 104273

 )תילנויצקנופ הזילנאל אובמ -104276 וא(
 תילאיצנרפיד הירטמואיג  - 104177
 היגולופוט  - 104144
 תורובחו םיגוח ,םילודומ  - 104280
 תודשה תרות  - 104274

 ראותל השירדה תודוקנל רבעמ ויהי ושרדיו הדימב המלשה יסרוק 
  .תוחפל 80 עצוממב הלא םיסרוק רובעל ךרטצי טנדוטסהו

 

 דומילה תושירד
 לש לולסמב וא רקחמ תדובע לש לולסמב רוחבל לוכי טנדוטסה
 .רמג תדובע

 תיתנש-עברא תינכתב הקיטמתמב ךמסומ ראות לעב טנדוטס
  :תודוקנ 38  רובצל בייח ןוינכטב

 תודוקנ 16 רובצי רקחמ תדובע לש לולסמב רחובה טנדוטס
 סרוקה ןיגב תודוקנ 2, םימדקתמ םירנימסבו דומיל תועוצקמב
 .רקחמה תדובעב תודוקנ 20-ו "תבחרומ תילגנא"
 תודוקנ 24 רובצי רמג תדובע לש לולסמב רחובה טנדוטס
 סרוקה ןיגב תודוקנ 2 ,םימדקתמ םירנימסב וא דומיל תועוצקמב
  .רמגה תדובעב תודוקנ 12 -ו "תבחרומ תילגנא"

 
 ןוינכטב תיתנש-תלת תינכתב הקיטמתמב רגוב ראות לעב טנדוטס
 :תודוקנ 57 רובצל בייח ,המוד המר לעב רחא דסומב וא

 35 רובצי רקחמ תדובע לש לולסמב רחובה טנדוטס •
 תודוקנ 20 ,םירנימסב וא דומיל תועוצקמב תודוקנ
 תילגנא" רבעמ ןיגב תודוקנ 2 -ו רקחמה תדובעב
  ."תבחרומ

 תודוקנ 43 רובצי רמג תדובע לש לולסמב רחובה טנדוטס •
 תודוקנ 12 ,םימדקתמ םירנימסב וא דומיל תועוצקמב
 תילגנא" סרוקה ןיגב תודוקנ 2 -ו רמגה תדובעב
 ."תבחרומ

 

 ראותל םינושארה םירטסמסה תשולש ךשמב דומלל טנדוטסה לע
 םיסרוק העברא )ונממ םישרדנה דומילה תועוצקממ קלחכ(

-הירטמואיג ,הרבגלא :םיאבה םילסה תשולש ךותמ םיינשב
 .הזילנאו היגולופוט

  :איה הרבגלאב השירדה

  1 תינרדומ הרבגלא - 106380
 2 תינרדומ הרבגלא - 106381

 

 :איה היגולופוט-הירטמואיגב השירדה

  תירבגלא היגולופוט - 106383
 תויליבאיצנרפיד תועירי - 106723

 

 :איה הזילנאב השירדה

 תילנויצקנופ הזילנא - 106942
 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ - 106413

 

 םיסרוק וא ,םלוכ וא םקלח ,הלא םיסרוק דמלש טנדוטס
 םיסרוקב הרכה שקבל לכוי ,תורחא תואטיסרבינואב םיליבקמ
 .הלא

 ןוינכטב הקיטמתמל הטלוקפהמ אלש ןושאר ראות לעב טנדוטס
 .ךרוצה תדימב המלשה תועוצקמ דומילב ביוחי

 םע םואיתב עבקית טנדוטס לכ לש דומילה תועוצקמ תמישר
 .החנמה

 רובעל תורשפא תמייק ינש ראותל םידמולה םינייטצמ םידימלתל
 רפסה תיב תונקתל םאתהב ,טרוטקוד ידומילל רישי לולסמל
 .םימדקתמ םיראתל

 םישדוח 6 ךות לגס רבח םע הייחנה םאתל  שרדנ טנדוטסה
 םישדוח 11 ךות רקחמ תעצה שיגהלו ותומלתשה תליחתמ
  .ותומלתשהה תליחתמ
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 רוטקוד ראותל םידומיל
 .רוטקוד ראותל תודמעומ תשגהל יחרכה יאנת איה החנמ תאיצמ

 ,התואנ המרב ,דומיל תועוצקמב תודוקנ 10 רובצל בייח טנדוטסה
 לכב דחא עוצקמ דומלל וילע ןכ ומכ  .החנמה םע םואיתב ועבקייש
 .תומלתשה תנש

 
 תוגלמ
 םהיגשיהל םאתהב םימלתשמל תוגלמ לש ןווגמ העיצמ הטלוקפה
 .הקיטמתמל הטלוקפב הארוה תורשמ םג ומכ םיימדקאה

 
 ףסונ עדימ
 04- 8294281 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ

mathgrd@technion.ac.il  
 הקיטמתמל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

hnion.ac.ilwww.math.tec  
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 הקיזיפל הטלוקפה
 

 ימדקאה לגסה ירבח

 
 
 
 
 
 
 
 

 הדיחיה רואית
-ב "הקיזיפל רודמ"כ  ימשר ןפואב המקוה הקיזיפל הטלוקפה

 דרפנ עוצקמכ הקיזיפב וידומיל תא לחה ןושארה רוזחמהו ,1951
 תא םירגוב 7 ומייס 1956 -ב .רדהב ןוינכטה יניינבב ,1952 -ב
 תארקל .הקיזיפב םיעדמל "ךמסומ" ראותב וכזו ןושארה רוזחמה
 יעודיי םינעדמ סייג ןוינכטה הקיזיפב ראותל םידומילה תחיתפ
 ,ןייטשנייא טרבלא לש רקחמל ויפתושמ דחא תא םהיניבו םש
 חותיפב תיזכרמ תומד תויהל ךפה םימילש ,ןזור ןתנ 'פורפ
 .ןוינכטה
 ןורהאל 1956 -ב קנעוה ןוינכטב הקיזיפב ןושארה רוטקודה ראות
  .ןכל םדוק םינש רפסמ לארשיל הלעש שריה
 

 .הקיזיפל הטלוקפה םג תוריהמב החתפתה ןוינכטה תוחתפתה םע
 הקיזיפל הטלוקפה תא תרשש ןושארה הנבמה הנבנ 1957-ב
 םיפגא םינשה ךשמב ופסונ הז הנבמל .ןנאש הונב ןוינכטה תירקב
 ללכ לש הארוהל םילודג האצרה תומלואו םידרשמו תודבעמל
 תודבעממ קלח ורבעוה ,הטלוקפה לודיג םע .ןוינכטב םיטנדוטסה
 ירבח תמזויב 1975-ב םקוהש קצומ בצמל ןוכמה ןיינבל רקחמה
 רשפאמה ,תינויע הקיזיפל ןוכמה םקוה 1992-ב .הטלוקפהמ לגס
 הנושארה הרושהמ םינעדמ םע עגמ םירקוחהו לגסה ירבחל
 םיפסונ םידרשמו תודבעמ ללוכה שדח ןינב ךנחנ 2004 -ב .םלועב
 םירשעה האמב הטלוקפה ינפב םידמועה םירגתאה לע תונעל ידכ
    .תחאו

 םיראת 3154 -כ הטלוקפה הקינעה םויה דעו התמקה זאמ
  .תרחא הטלוקפ םע םיבלושמ םיראת םג םיללוכה םינושאר
 412--כו )ינש ראות(  .M.Sc יראת709- -כ וקנעוה 1991 תנש זאמ
 םג ולביק רוטקודה ראות ילבקממ םיבר .הקיזיפב רוטקוד יראת
 .הטלוקפב ןושאר ראותו ינש ראות
 הימדקאב תוריכב תודמע םיספות ןוינכטה ירגובמ םיבר
 ןוינכטב םידמול םויכ .םלועבו ץראב תמדקתמה היישעתבו
 ראותל 60-כ ,הקיזיפב ןושאר ראותל םיטנדוטס  490 -מ הלעמל

M.Sc. ראותל 60 -כו Ph.D. הקיזיפב. 
 תא םיראתמה םיקרפב םיטרופמ רקחמה יחטשו דומילה ילולסמ
 .םימדקתמ םיראתל םידומילהו הכמסהה ידומיל
 

 לגס ירבח 40 -כ הנומ הקיזיפל הטלוקפה לש ריכבה לגסה
 תינויעה הקיזיפה ימוחתב םינווגמו  םיינכדע םיאשונב םירקוחה
 םיליעפ )םירנויסנפ( םיסוטירמא30- לעמ םנשי ,ןכ ומכ .תייוסינהו
 .הטלוקפב םיפסונ םירקוח 20-כו רקחמב
 

 :םיללוכ הטלוקפב רקחמה ימוחת
 םירזיילו תיטנווק  הקיטפוא -

 םירק םימוטא -

 היגולומסוקו הקיזיפורטסא -

 הקיזיפ-ויב -

 םירתימה תרותו םיידוסי םיקיקלח -

 תוכומנ תורוטרפמט -

 הדיבכו תיללכ תוסחי -

 תויטנגמ -

 תוילזונ לעו לע-תוכילומ -

  םייטנווק םינבמ - הצחמל םיכילומ -

 תיטסיטטס הקינכמ -יטנווק בושחמ -

 ינויסינ קצומ בצמ -

 יטרואת קצומ בצמ -

 תיטמתמ הקיזיפ -

 המזלפ -

 תיראיניל אל הקיזיפ -

 
 
 

 יטירמא םירוספורפ
 ףסוי ןורבא
 הנחוי רלדא
 ןמלק ןמטלא
 ןתיא דניורפנרא
 בקעי הירא-ןב
 ןייסול יגיג ןב
 טרבור ןמרסב
 בקעי גרבדלוג
 לאכימ ואנורג
 דוד ינושרג
 המלש ודד
 ןונרא רד
 עשוהי קז
 עשילא ןהכ
 ביטס ןוספיל
 ידע ןמ
 השמ השמ
 לימא קרוטלופ
 הניטרב רשיפ
 עשוהי רנייטשלפ
 דג ןרוק
 לאפר שילק
 לאכימ ןוזבר
 דדוע בגר
 ךורב רנזור
 םרימע ןור
 ןליא סיר
 ארויג ביבש
 ןנח רטכש
 סירוב אריפש
 
 
 

 

 הטלוקפה ןקיד
 רסנ ידע
 

 רקחמ רוספורפ
 יכדרמ בגש
 

 םירוספורפ
 אסא ךבריוא
 סומע ירוא
 קירא ןמרקא
 דוהא רכב
 זרא ןוארב
 ןרוא ןמגרב
 תימולש םרט
 ןרוא ןהכ
 בירי ירפכ
 ירא רואל
 בד ןיול
 ידע רסנ

 םעונ רקוס
 ף'ג רואהנייטס
 ירוא ןויס
 תימע לגינק
 תרנכ ןרק
 תימע ןרק
 בקעי קיסרק
 םרוי ןזור
 לעי ימדש
 

 םירבח םירוספורפ
 סירוב קולב
 טנסניו קא'זד
 ירא רנרוט
 סומע םורי
 לאנתנ רנדניל
 לאינד יקסלודופ
 יגח ץרפ
 לאכימ בוקינזר
 המלש טמזר
 באוי איגש
 

 ריכב הצרמ
 יתיא דרא
 איג ןינוב
 יש י'גרוג-ןהכה
 הנא ןמשירפ
 הקירנא ץיבומחק
 הנא ןמלסק
 לאכימ רגורק
 םתוי קרוש
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 ,תיתנש-תלת םידומיל תינכות העיצמ הקיזיפל הטלוקפה
 ."הקיזיפב םיעדמל רגוב" ראותה תא טנדוטסה לבקי המויסבש
 ינויעה םימוחתב ,הקיזיפה תודוסי תא טנדוטסל הנקמ וז תינכות
 רקחמב דובעל לכוי אוה ,הכמסהה ידומיל םויסבש ךכ ,ייוסינהו
 וא ,רקחמ ינוכמב וא תומדקתמה תויגולונכטה תוישעתב חותיפו
 .םימדקתמ םיראתל םידומילב ךישמהל
 תודוסי דומיל לע שגד םייק םינושארה םירטסמסה תשולש ךשמב
 .םידומילה ךשמהל שורדה יטמתמה עדיה תשיכרו הקיזיפה
 ןוגכ ,םיאשונ רפסמ טנדוטסה דמול תאזה הפוקתה ףוס תארקל
 .רתוי תמדקתמ המרב תיטנגמורטקלא הרותו תיטילנא הקינכמ
 הקיזיפבש בטימהמ טנדוטסה דמול םינורחאה םירטסמסב
 לש הקיזיפ ,תיטסיטטס הקינכמ ,םיטנווקה תרות :תינרדומה
 .הריחבל םיפסונ תועוצקמו םיידוסי םיקיקלחו קצומ בצמ
 ןיכהל ידכ תיטלוקפה הריחבה תועוצקמ ןיב רוחבל לוכי טנדוטסה
 :הטלוקפב לגסה ירבח 36 -כ לש רקחמה ימוחתב תוחמתהל ומצע
 ,םיידוסי םיקיקלח לש הקיזיפ ,תירלוקלומו תימוטא הקיזיפ
 לע ,םיקיקלח תובר תוכרעמ ,תיטסיטטס הקיזיפ ,הקיזיפורטסא
 תיטנווק הקיטפוא ,תוכומנ תורוטרפמט לש הקיזיפ ,תוכילומ
 ,תויפוקסוזמ תוכרעמ לש הקיזיפ ,המזלפה תקיזיפ ,םירזיילו

 ,תיטמתמ הקיזיפ ,קצומ בצמ לש הקיזיפ ,הקינורטקלאוטפוא
 תועוצקמ תריחב ידי לע ןכ-ומכ .תיללכ תינויע הקיזיפו הקיזיפויב
 ןווכל טנדוטסה לכוי ,תויסדנה תוטלוקפ ידי לע םינתינה
 .הקינורטקלאורקימו םירמוחה יעדמב ותוחמתה
 .הקיזיפב תודבעמב טנדוטסה ףתתשמ םידומילה תונש לכ ךשמב
 יכרדו הדידמ תוטיש דומלל איה תודבעמב תופתתשהה תרטמ
 תועפות לש תייוסינ הריקח םשל תקיודמ תיתדבעמ הדובע
 ליבקמב תנתינ הדבעמה ,תונושארה םינשה יתשב .תוילקיזיפ
 טנדוטסה דמול תישילשה הנשב .הקיזיפב דוסיה תועוצקמל
 .תומדקתמ הדובע תוקינכט
 ,הסדנהה יפנע לכל ידוסי דומיל עוצקמ הנה הקיזיפהש רחאמ
 תויסדנהה תודיחיל היתוריש תא הקיזיפל הטלוקפה תנתונ

 םינשה יתשב םידמלנה הקיזיפה תועוצקמ .ןוינכטה לש תונושה
 .הקיזיפל הטלוקפה לגס ידי לע םינתינ תודיחיה לכב תונושארה
 

 הקיזיפ-הקיטמתמב בלושמ ראות
 – הקיטמתמב בלושמ ראות תלבקל דומיל לש תורשפא תמייק
 תוטלוקפה לש תפתושמ תוירחאב אצמנ הז לולסמ .הקיזיפ
 בטימהמ טנדוטסה הנהיי וז תרגסמבו הקיזיפלו הקיטמתמל
 תוטלוקפה יתשמ תחאל ומשרי םידמעומה .תומלועה ינשבש
 תויהל ורחבי הילא הטלוקפל תינוגרא הניחבמ וכייתשיו

 לבקי המויסבו תיתנש-תלת איה םידומילה תינכות .םיכייושמ
  ."הקיזיפ-הקיטמתמב םיעדמל רגוב" ראותה תא טנדוטסה
 

 תישומיש הקיטפואב תוחמתה תמגמ
 הקיטפוא לש ייוסינ-ינויעה סיסבב בלתשהל איה וז המגמ תרטמ
 .רקחמהו תומדקתמה תויגולונכטה תוישעתב הימושייו תינרדומ
 לס וב ודמלי םיטנדוטסהו יתנש-עברא אוה הז לולסמ ללכ ךרדב
 םיטנדוטסל תדעוימ המגמה .הסדנהבו הקיזיפב תועוצקמ
 הקיטפואב רקחמו תמדקתמ תיטפוא היישעתב בלתשהל םידתעתמה
 ךשמב הז לולסמל לבקתהל שקבל ולכוי םיטנדוטס .תישומיש
 הז לולסמ םויסב .יתנש -תלתה ראותה ידומילב ישילשה רטסמסה
 ."הקיזיפב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא טנדוטסה לבקי
 

 םירמוח תסדנהו הקיזיפ
 .םירמוח תסדנהבו הקיזיפב ןושאר ראות  תבלשמ וז תינכות
 יתנש-תלת ראותל הבוחה תועוצקמ לכ תא טעמכ תללוכ תינכותה
 דומילל םיאנתה .םירמוח תסדנהב םיפסונ תועוצקמו הקיזיפב
 הז גולטקב םיטרופמ םישרדנה תועוצקמהו הז בלושמ ראותל
 .םירמוח לש הסדנהו עדמ קרפב

 
 "תוגספ" תינכתו למשח תסדנהו הקיזיפב ראות
 םינייטצמ םיאדותעל
 ירגוב הכרבב ןהיתורושל תולבקמ עדיה תוריתע תוישעתהמ תובר
 תבלושמה הקיזיפב הבחרו הקימעמ תיעדמ הלכשה ילעב ןוינכט
 םיבשחמה ,הקינורטקלאה ימוחתב יגולונכט-יעדמ עדיב
 .למשח תסדנהל הטלוקפב םידומילה תרגסמב שכרנה ,תרושקתהו

 םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימו תיתנש-עברא איה תינכותה
 תסדנהבו הקיזיפב ןושאר ראותל הליבומ תינכותה .דחוימב
 תרגסמב םינייטצמ םיאדותעל םג תדעוימ תינכותה .למשח
 ."תוגספ" תינכות
 

 הקיזיפבו בשחמה יעדמב ראות
 יעדמבו הקיזיפב ראות הנקמה תיתנש-עברא םידומיל תינכת
 דעוימ לולסמה .בשחמה יעדמל הטלוקפה םע ףותישב  בשחמה
 איה לולסמה תרטמ .דחוימב תוהובג תולוכי ילעב םיטנדוטסל
 ,הקיזיפב ןהו בשחמה יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל
 םישרודה היישעתהו רקחמה יחטשב ליבוהלו בלתשהל ולכויש
 תייצפואמ לדבנ  הז לולסמ .םימוחתה ינשב םיקימעמ תלוכיו עדי

 וב םידמולו דרפנ המשרה לולסמ הווהמ אוהש ךכב ףסונה ראותה
 . םינש 4-ב דומילל תנתינה שארמ העובק תינכת יפ לע
 תוחמתה תדועת לבקל תורשפא הנשי הז לולסמב םיטנדוטסל
 תינשמ תוחמתה תמגמ" לש רואיתה .יטנווק בושיחב תינשמ
 .בשחמה יעדמ לש גולטקב עיפומ "יטנווק בושיחב
 

 הקיזיפבו תיאופר-ויב הסדנהב ראות
 תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל בלושמה םידומילה לולסמ
 תדעוימה תינשדח תינכת וניה ןוינכטב הקיזיפל הטלוקפלו
 יגולונכטו יעדמ עדי חתפל םיניינועמה ,םינייטצמ םיטנדוטסל
 םיילקיזיפ הנבהו עדי םע בולישב תיאופר-ויבה הסדנהה ימוחתב
   .םיינרדומ רקחמ ילכו תועפות לש רתוי םיקומע
 יסרוק תא ללוכ לולסמה ,תיאופר-ויבה הסדנהב הרשכהל ףסונב
 םייטנוולר םיסרוק ןיב תובר הריחב תויורשפאו הקיזיפב הבוחה
 .תיאופר-ויב הסדנהב ןהו הקיזיפב ןה
 ילעב ויהי רשא םינעדמ/םיסדנהמ רישכהל איה לולסמה תרטמ
 היאר .הקיזיפב ןהו תיאופר-ויבה הסדנהב ןה קימעמ עדי

 לש חותיפה תיזחב תרבוג הדימב םויכ תשרדנ וזכ הבחר-תבלושמ
 לע ךמתסמה יאופר-ויב רושכמ לש חותיפהו היגולונכטויבוננה
-ויבה הקיטפואה ימוחתב לשמל ,תובכרומ תוילקיזיפ תועפות
 יאשונ ,ןכ-ומכ .האופרוננהו יטנגמהו יניערגה תומידה ,תיאופר
 הבר הדימב םויכ םיכמתסמ םיבר םימדקתמ םייאופר-ויב רקחמ
 וחתופש םימדקתמ םייטרואיתו םיינויסינ םילכ לע דואמ
  .םדקתמ יסדנהו ילקיזיפ עדי לע םיכמתסמו ,הקיזיפב
 הסדנהב B.Sc. םיעדמל ךמסומ ראות הנקמ הז ידוחיי לולסמ
 .םינש 4 -כ ךשמנה לולסמב ,הקיזיפבו תיאופר-ויב
 לע .תוניחב ןיב וא/ו תועשה תכרעמב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי*
 .םאתהב תומלשהל גואדל היהי םיטנדוטסה
 

  ללחו הקיטונוריווא תסדנהב םיעדמל ךמסומ ראות
 תיגוח-וד תנוכתמב ,הקיזיפבו

 בחר יסיסב עדי ילעב םירגוב רישכהל איה תפתושמה תינכותה תרטמ
 תינכותה ירגוב .ללחהו הקיטונוריוואה תסדנהבו הקיזיפה ידומילב
 הכמסהה תוינכותמ תחא לכבש הבוחה יסרוק ןווגמב עדי ורבצי

 ןמ תחא לכמ םימדקתמ םיסרוק תרוש ףסונב ודמליו ,תודרפנה
 ידומיל לש םדוק עקר ילעבל תדעוימ תינכותה .םתריחבל תוינכותה
 הלכשה הירגובל קינעתו ,ןוכיתב הייואר המרב הקיזיפו הקיטמתמ
 ידומילל ךישמהל םינייטצמל רשפאתש הקימעמ תיסדנה-תיעדמ
 בלתשהל םייופצ תינכותה ירגוב .תוטלוקפהמ תחא לכב הובג ראות
 .ללחה םוחתב תוקסועש ולאכ טרפבו ,תוישעת לש בחר ןווגמב
 וצרת הילאש םאה תטלוקפ תא רוחבל שי הז לולסמל המשרהה ןמזב
 וא ללחו הקיטונוריווא תסדנהל הטלוקפב רוחבל ןתינ .ךייתשהל
 רשק אלל ,םיהז ראותהו םידומילה לולסמ .הקיזיפל הטלוקפב
 .ךייתשהל ורחבת הילא םאה תטלוקפל
 

 ףסונ ראות
 תלבקל בלושמ דומיל לש תורשפא תמייק הקיזיפב םיטנדוטסל
 ,הימיכב ,תונוכמ תסדנהב ,למשח תסדנהב ףסונ ןושאר ראות
 .3.2.2 הנקת האר ,הקיטמתמב וא בשחמה יעדמב
 לש םימושייב םיניינועמה םיטנדוטסל םיאתמ ןושארה בולישה
 םיאתמ ינשה בולישה .הקיטפואורטקלאבו קצומ בצמ
 .םוחו חוכ ינקתמבו תוינכמ תוכרעמב םיניינועמה םיטנדוטסל
 רקחמ יחטשב םיניינועמה םיטנדוטסל םיאתמ ישילשה בולישה
 לש תוינורטקלא תונוכת ןוגכ( הימיכו הקיזיפמ םיאשונ םיללוכה
 ויתועידיל ףרצל טנדוטסל רשפאמ יעיברה בולישה .)םירמילופ
 םיאתמ ישימחה בולישה .בשחמ ימושייב תוחמתה הקיזיפב
  .תיטרואית הקיזיפב םלתשהל םיניינועמה םיטנדוטסל
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 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ הנומשמ תחאב םה
 יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיזיפ תארוה
 ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה
 .למשח-הקינורטקלא תארוה
 רפס יתבב הארוה ןוישיר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי לע
 יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע .תודוקנ

 עדמל ךוניחל הטלוקפה קרפב םיטרפ .ףסונ ןושאר ראות
 . היגולונכטו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיתנש-תלת םידומיל תינכות
 "הקיזיפב םיעדמל רגוב" ראותה תארקל
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 119.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ 89                                                              הבוח תועוצקמ
 'קנ  20.5 הקיזיפמ הריחב תועוצקמ
 :תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ

 תישפוח הריחב תועוצקמ
 הרשעה תועוצקמ
 ינפוג ךוניח

 
  ׳קנ 2.0
 ׳קנ 6.0
 ׳קנ 2.0

 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוח תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 1 רטסמס
 0.0   4 למשח תודבעמב תוחיטב *044102
 5.0 - 2 4 'ת1 א"ודח  104036
 5.0 - 2 4 'מ 1 הרבגלא 104016
 5.0 - 2 4 'פ 1הקיזיפ 114074
 1.5 3 - - 'מ1 הקיזיפל הדבעמ 114020
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128

     20.5 
 1.0 - 2 - )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח 
     21.5 
 
 ךלהמב ימעפ דח הנתנית תואצרהה .הז עוצקמל םשריהל הבוח *
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה
 דוקינ                  
 תינכת תינכת                         

 'ב 'א 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס
 5.5 5.5 - 3 4 'ת 2 א"ודח 104013
 2.5 2.5 - 1 2 מ2 הרבגלא 104038
 4.0 4.0 - 2 3 'מ ר"דמ 104136
 1.5 -  3  'מ2 הקיזיפל הדבעמ 114021
 - 3.0 6 - -  'פמ2 הקיזיפל הדבעמ  114034
 5.0 5.0 - 2 4 'פ 2הקיזיפ 114076
 3.0 3.0 - - 4 ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 324033

     23.0 21.5 
 תחקל םיבייח )114034( ׳פמ2 הקיזיפל הדבעמ תא םיחקולה םיטנדוטס *
 .׳א תינכות – )114035( 3 הקיזיפל הדבעמ תא
 תא תחקל םיבייח )114021( ׳מ2 הקיזיפל הדבעמ תא םיחקולה םיטנדוטס *
        .׳ב תינכות – )114038( ׳פמ 3 הקיזיפל הדבעמ
           

 ׳קנ 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
 3.5 - 1 3  'ח תורבתסהל אובמ 104034
 2.5 - 1 2 ת .קלח .פיד .וושמ 104220
 2.5 - 1 2 תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט 104214
 2.5 - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
 3.5 - 1 3 םילג 114086
 4.0 - 2 3 תיטילנא הקינכמ 114101

     18.5 

 דוקינ                  
 תינכת תינכת                         

 'ב  'א  'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
 - 1.5 3 - - 3 הקיזיפל הדבעמ 114035
 3.0 - 6 - -  'פמ3 הקיזיפל הדבעמ        114038
 5.0 5.0 - 2 4 1 תיטנווק הקיזיפ 115203
 5.0 5.0 - 2 4 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 114246
 5.0 5.0 - 2 4 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 114036

     16.5 18.0 
 1.0 1.0 -  - )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח 
     17.5 19.0 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 1.5 3 - -    'חמ 4 הדבעמ        114037
 5.0 - 2 4 2 תיטנווק הקיזיפ 115204
 4.0 1 1 3 'מ םיאקיזיפל  הימיכ 124107

     10.5 
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 :1 הריחב תמישר -  5+6 םירטסמס
 6.0-ל רבעמ תודוקנ ףדוע( :ךותמ תודוקנ 6 תוחפל רוחבל טנדוטסה לע
 .)הקיזיפמ הריחב תודוקנל ובשחיי
 

 3.0        הבוח -  ת5 הקיזיפל הדבעמ 114250
 3.0    ת6 הקיזיפל הדבעמ 114251
 וא 4.5    ת טקיורפ 114252  וא   טקיורפ 114229

3.0 
     הקיזיפל הטלוקפב קר םיטקיורפ        
 

 :2 הריחב תמישר  - 5+6 םירטסמס
 הריחבל ףדוע( :)'קנ 10.5( םיסרוק 7 ךותמ 3 תוחפל רוחבל טנדוטסה לע
 .)הקיזיפמ
 

 3.5    )א רטסמס(  קצומ בצמ לש הקיזיפ 116217
 3.5    )ב רטסמס(   הקיטפוא 114210
 3.5    )א רטסמס(   הקיזיפויבל אובמ 116029
 3.5    )א רטסמס(  היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
 3.5    )ב רטסמס( תיטנווקה היצמרופניאה תרות 116031
                                      םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004

 )ב רטסמס(
   3.5 

 3.5    )ב רטסמס( םימרוז לש הקיזיפ 116027
 

 :3 הריחב תמישר
 םיאתמ 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 רסטמסמ
 4 2.0 - - 2 םירוחש םירוחו ןמז יבחרמ 114102
 5 1.0 - - 1 ויתס רקחמ לגס ח"וד 114226
 5 1.0 - - 1 ביבא רקחמ לגס ח"וד 114227
 6 3.5 - 1 3 תיטנווק הקיטפואו םירזייל לש הקיזיפ 116041
 5 2.0 - - 2 ףרוח-הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 116028
 5 2.0 - - 2 ביבא– הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 116030
 6 2.0 - - 2 הריפסומטאה לש הקיזיפ 116110
 6 2.0 - - 2 הקיזיפורטסאב םייניערג םיכילהת 116033
 6 3.0 - - 3 תויפוקסורקמ תויטנווק תוכרעמ 116034
 6 3.5 - 1 3 1 רמוחה לש םיטנווקה תרות 116035
 6 2.5 - 1 2 הצחמל םיכילומב םיטנווק םינבמ 116036
 6 2.0 - - 2 שעור יטנווק בושחמ 116037
 6 2.0 - - 2 םירק תולוקלומו םימוטא לש .זיפ 116039
 6 2.0 - - 2 תמדקתמ תיטנווק היצמרופניא 116040
 6 2.0 - - 2 תויטנווק תויגולונכט 116081
 5 2.0 - - 2 תיבושיח הקיזיפ 116094
 4 2.5 - 1 2 הקיזיפב תוירמונו תויטסיטטס תוטיש 116105
 6 3.0 - - 3 1 תיטרואית הקיזיפב םיאשונ 116161
 6 3.0 - - 3 1 תייוסינ הקיזיפב םיאשונ 116163
 5 3.0 -  - 3 אתה לש הקיזיפ-ויב 116321
 6 3.0 - - 3 םיליחתמל םירתימה תרות 117001
 5 3.0 - - 3 סואכו תויראניל יא 117002
 6 3.0 - - 3 תוימימ תוסימתו םימ לש הקיזיפ 117003
 םינורטקלאב תוינויסינ תוטיש 117004

 םימאותמ
2 - - 2.0 

6 
 6 3.5 - 1 3 תיטנווק תיפוקסוזמ הקיזיפ 117006
 6 2.0 - - 2 1 קצומ בצמב תוינויסינ תוטיש 117010
 6 3.5 - 1 3 תולוקלומו םימוטא לש הקיזיפ 117015
 6 3.5 - 1 3 המזלפה תקיזיפל אובמ 117016
 6 3.0 - - 3 תוילזונ לעו תוכילומ לע 117021
 5 3.0 - - 3 תמדקתמ הקיטפוא 117066
 6 2.5 - 1 2 תיתיפצת  הקיזיפורטסא 117090
 5 3.0 - - 3 יטנווקו יסלק-ינאינוטלימה סואכ 117098
117140 
214301 

 הקיזיפב תורובחה תרות
 1 הקיזיפה תארוה יכרד

3 
3 

1 
- 

- 
- 

3.5 
3.0 

6 
4 

 
 
 
 
 
 
 

-ב םיליחתמה םימדקתמ םיראתל תועוצקמ תמישר
 לש קלחב תוארל ןתינ ,118

 .)'ה קלח( הקיזיפ – םידומילה תוישרפ
 

 ןתינ , 118-ב םיליחתמה םימדקתמ םיראתל תועוצקמ :הבושח הרעה
 .דבלב סרוקה הצרמ רושיאב דומלל
    
 הקיזיפב ינש ראותל  הבוח יסרוק .א
 :ןושאר ראותל םתוא דמל אל םא ,םיאבה םיסרוקה תא בייח טנדוטס

 תודוקנ 'סמ סרוק םש סרוק 'סמ
 3.5 'א – 2 תיטסיטטס הקינכמ 118129
 3.5 'א -3 םיטנווקה תרות 118122

  

  יסרוק ראשמ רוחבל ןתינ םיסרוקה ראש תא .ב
 .ינש ראותל םידעוימה הקיזיפמ הריחבה
 טילחי הטלוקפב םימדקתמ םיראתל ןקיד ןגסש ןכתי*
 :ןוגכ ףסונ סרוק דומיל לע טנדוטסה םע םואתב  
 .הבוח עוצקמכ )118120( הקימנידורטקלא  

 
 למשח תסדנהב ףסונ ןושאר ראות
 .3.2.2 הנקת האר
 

 תונוכמ תסדנהב ףסונ ןושאר ראות
 .3.2.2 הנקת האר
 

 הימיכב ףסונ ןושאר ראות
 .3.2.2 הנקת האר
 

 בשחמה יעדמב ףסונ ןושאר ראות
 .3.2.2 הנקת האר

 
 הקיטמתמב ףסונ ןושאר ראות
 . 3.2.2 הנקת האר
 

 תיאופר-ויב הסדנהב ףסונ ןושאר ראות
 . 3.2.2 הנקת האר

 
 םירמוח תסדנהב ףסונ ןושאר ראות
 . 3.2.2 הנקת האר

 
 ללחו הקיטונוריווא תסדנהב ףסונ ןושאר ראות
 . 3.2.2 הנקת האר
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  ראותל תיתנש-תלת םידומיל תינכות
 הקיזיפ-הקיטמתמב בלושמ
 "הקיזיפ-הקיטמתמב םיעדמל רגוב" :קנעומה ראותה
 .הקיזיפו הקיטמתמל תוטלוקפה לש תפתושמ תוירחאב אוה הז לולסמ
 תינוגרא הניחבמ וכייתשיו תוטלוקפה יתשמ תחאל ומשרי םידמעומה
 .ולבקתי הילא הטלוקפל
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ  98 הבוח תועוצקמ
 'קנ  16  הריחב תועוצקמ
 :תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ

 תישפוח הריחב תועוצקמ
 הרשעה תועוצקמ

 ינפוג ךוניח       

 
  ׳קנ 2.0
 ׳קנ 6.0
 ׳קנ 2.0

 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוח תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 1 רטסמס
044102* 
104000    

 למשח תודבעמב תוחיטב
 הקיזיפל תיטמתמ תונכומ

4 
1 

- 
- 

- 
- 

0.0 
2.0 

 5.5 - 3 4 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 104195
 5.5 - 3 4 ’א הרבגלא 104066
 5.0 - 2 4 ’פ1 הקיזיפ 114074
 1.5 3 - - 'מ1 הקיזיפל הדבעמ  114020
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394901

  17 10 3 20.5 
 ךלהמב ימעפ דח  הנתנית תואצרהה .הז עוצקמל םשריהל הבוח*

 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס
 5.0 - 3 4 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 104281
 5.0 - 2 4 ב הרבגלא 104168
 5.0 - 2 4 ’פ2 הקיזיפ 114076
 1.5 3 - - 'מ2 הקיזיפל הדבעמ  114021
 3.0 - - 4 ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 324033
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394901

  16 9 3 20.5 
 "הקיטמתמב דוסי יגשומ" סרוקה תא הז רטסמסב דומלל ץלמומ*

 .)הקיטמתמב הריחב עוצקמכ( 104002
 בשחמל אובמ" סרוקה תא 2 רטסמסב רבכ דומלל ץלמומ ,לוכיש ימל*

  .234128 "ןותייפ תפש
 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
 5.0 - 2 4 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 104295
 3.5 - 1 3 'א תוליגר .פיד תואוושמ 104285
 3.5 - 1 3 תורבתסהה תרות 104222
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ *234128
114101 
114086 

 תיטילנא הקינכמ
 םילג

3 
3 

2 
1 

- 
- 

4.0 
3.5 

  18 9 2 23.5 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
115203 
104142 

 1 תיטנווק הקיזיפ
 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ

4 
3 

2 
1 

- 
- 

5.0 
3.5 

 3.5 - 1 3 תורובחל אובמ 104158
 3.5 - 1 3 תויקלח .פיד תואוושמל אובמ 104030
 1.5 3 - - םילג 3 הקיזיפל הדבעמ 114035
 5.0 - 2 4 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 114036

  20 7 3 22.0 
 

 םדק תשירד הווהמה( 114246 סרוקה תא דומלל ץלמומ לוכיש ימ &
 4 רטסמסב )תיללכ תוסחיל
 
 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 3.5 - 1 3 1 תויצקנופה תרות 104122
 5.0 - 2 4 2 תיטנווק הקיזיפ 115204

     8.5 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס
 5.0 - 2 4  הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא   114246&
     5.0 
 

 )'קנ  16( :הריחב תועוצקמ
 :)א( האבה המישרהמ תועוצקמ 2 תוחפל תחקל טנדוטסה לע

 'קנ 'מ 'ת 'ה 
 3.5 - 1 3 תוישממ תויצקנופ 104165
 3.0 - - 3 תישומיש הקיטמתמל אובמ 104192
 תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 104276

 היירופ
4 2 - 5.0 

 3.0 - - 3 הירטמיסו הירטמואיג 104112
 תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 104294

 היירופ
4 2 - 5.0 

 2.5 - 1 2 תודשו םיגוחל אובמ 104279
 3.5 - 1 3 תילאיצנרפיד הירטמואיג 104177
 3.5 - 1 3 היגולופוט 104144

 
 )6 וא 5 רטסמס(
 :תואבה תויצפואה יתשמ תחא רוחבל טנדוטסה לע

 3.0    'ת5  הקיזיפל הדבעמ 114250
)2(      

 3.0    )הקיזיפל הטלוקפב( 'ת טקיורפ 114252
 וא

 )הקיזיפל הטלוקפב( טקיורפ 114229
   

4.5 
 
 )6 וא 5 רטסמס(
 :)ג( האבה המישרהמ דחא סרוק תוחפל רוחבל טנדוטסה לע

114210 
116217 

 )ב רטסמס(   הקיטפוא
 )א רטסמס( קצומ בצמ לש הקיזיפ

3.5 
3.5 

 3.5 )א רטסמס(   הקיזיפויבל אובמ 116029
 3.5 )א רטסמס(  היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
 3.5 תיטנווקה היצמרופניאה תרות 116031
                                      םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004

 )ב רטסמס(
3.5 

 3.5 )ב רטסמס( םימרוז לש הקיזיפ 116027
 

 לש א המישר ךותמ םג רוחבל רשפא םירחאה הריחבה תועוצקמ תא
 ,)םירנימס ינש רתויה לכל םכותמ( הקיטמתמב הריחבה תועוצקמ
 הקיזיפל הטלוקפה ידי לע םינתינה הקיזיפב הריחבה תועוצקמ תמישרמ
 .םיאקיזיפל הימיכ 124108 עוצקמהו

  3.5 - 1 3  םיאקיזיפל הימיכ 124108
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 תיתנש-עברא םידומיל תינכות
 ראותה תארקל תישומיש הקיטפואב תוחמתה תמגמב
 "הקיזיפב םיעדמל ךמסומ"
 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 155.0  רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ  112.5                                                             הבוח תועוצקמ
 'קנ 11.5 , תוחפל הקיזיפמ ’קנ 21( הריחב תועוצקמ
   .)הקיזיפמ וא תידוחיי המישרמ תופסונ

 'קנ  32.5

 הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 4                                             
 

 'קנ    10

 תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוח תועוצקמ
 תיתנש-תלתה םידומילה תינכת יפל 1 ,2 ,3 םירטסמס

    דוקינ                   

 תינכת תינכת    

 'ב 'א 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
 - 1.5 3 - - 3 הקיזיפל  הדבעמ 114035
 3.0 - 6 - - 'פמ3 הקיזיפל הדבעמ 114038
 5.0 5.0 - 2 4 1 תיטנווק הקיזיפ 115203
  5.0 5.0 -   2 4   הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא       114246
114036 
114210 

   תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ
    הקיטפוא

4  
3  

2 
1 

- 
-              

5.0 
3.5 

5.0 
3.5 

 1.0 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394901
     21.0  22.5  
 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס

 3.5 - 1 3 קצומ בצמ לש הקיזיפ 116217
 1.5 3 - - 'חמ4 הקיזיפל הדבעמ 114037
 5.0 - 2 4 2 תיטנווק הקיזיפ 115204
 3.5 - 1 3 *תיטנווק הקיטפואו םירזייל לש הקיזיפ 116041

     13.5  
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס
 3.5 - 1 3 היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
 3.5 - 1 3 םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004

      
     7.0 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה   8 ,7 םירטסמס
 3.0 - 1 2 םייטפוא םיביסב תרושקתל אובמ 046342
 3.0 6 - - תויטפוא תודידמב הדבעמ 114208
 4.0 1 1 3 'מ םיאקיזיפל הימיכ 124107

     10.0 
 044339 וא 116041 הבוח*

 

 :א הריחב תמישר  ,  5 - 8  םירטסמס
 :ךותמ םיסרוק 2 רוחבל טנדוטסה לע

 3.0 5 - - 'ת 5 הקיזיפל הדבעמ 114250
 3.0 5 - - 'ת 6 הקיזיפל הדבעמ 114251
 4.5 - - - )הקיזיפל הטלוקפב( טקיורפ 114229

 

      וא
 

  'קנ 1.5 +  )הקיזיפל הטלוקפב( 'ת טקיורפ 114252
 .הקיזיפמ הריחב תמישרמ תופסונ

- - - 3.0 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 )הקיזיפמ הריחב תודוקנ 21 הפילחמ אל וז המישר( תידוחיי המישר

 'קנ סרוקה םש סרוק 'סמ

 2.5 1 םימושייו תיראיניל הקיטפוא 035198

 2.5 2 םימושייו תיראיניל הקיטפוא 036055

 2.5 1 תויטפוא תוכרעמ 035187

 2.5 2 תויטפוא תוכרעמ 036019

 2 1 תיטפוא הסדנהב טקיורפ 034373

 2 2 תיטפוא הסדנהב טקיורפ 034374

 2.5 רזייל תוכרעמו םירזייל ןכת 035195

 3 תוגלופמ תוכרעמו םילג 044148

 3 תויטפוא-ורטקלא תוכרעמ 046249

 3 2 הקיטפואורטקלא 046250

 3 יולגל םייטפואורטקלא מ”למ ינקתה 046773

 3 הצחמל םיכילומ לש םירזייל 046851

 2.5 םיירוזחמ םייטפוא םינבמו הקיטפוא וננ 036070

049034 IMAGING SYSTEMS FOR COMPUTER VISION 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175

פיזיקה 11 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023   2022/2023 ג״פשת םידומיל תינכות / 11 הקיזיפ
 

7 
 

 ראותל  תבלושמ םידומיל תינכת
 םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו למשח תסדנהב

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 180 רובצל שי םיראתה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ   137-138.5                   :הבוח תועוצקמ
 תוחפל 'קנ 31                             הקיזיפב 5-8  :הריחב תועוצקמ
      למשח תסדנהב  23-26             

 :תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ
 'קנ  4                        :תישפוח הריחב תועוצקמ
 ׳קנ 6                                          :הרשעה תועוצקמ 

 'קנ 2                                                     :ינפוג ךוניח
 
 ׳קנ  6 םכותמ ,תוינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 רובצל שי
 ךרוצל ג"למה רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב
 ךותמ תישפוח הריחב תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ
 .עוצקמב םושירה יללכל ףופכ ןוינכטב םינתינה תועוצקמה ללכ

 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044102 למשח תודבעמב תוחיטב *4 - - -

 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 104036 'ת1 א"ודח 4 2 - 5.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 114020 'מ1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 324033  ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

24.5 5 10 18   
 :תורעה
 ךלהמב ימעפ דח הנתנית תואצרהה .הז עוצקמל םשריהל הבוח *.1
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה
 .ינשה רטסמסב )114020( 'מ1 הקיזיפ הדבעמ :עוצקמה תא תחקל ןתינ**
 .הריבצ 'קנ 18 םומינימו עצוממ ס"ע תרדגומ םידומילב תונייטצה .2 
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044252 בשחמה הנבמב תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0
 104013 'ת 2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104038 מ2 הרבגלא 2 1 - 2.5
 104136 'מ 'רדמ 3 2 - 4.0
 114076 'פ2 הקיזיפ 4 2 - 5.0

22.0 - 10 17   
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 044268 'וגלאו םינותנ ינבמל אובמ 2 1  3.0
 104215 'א תובכורמ .קנופ 2 1 - 2.5
 104220 'ת תויקלח .פיד תואוושמ 2 1 - 2.5
 104214 תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט 2 1 - 2.5
 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 114030 'חמ 2 הקיזיפל 'עמ - - 3 1.0
 394901 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

24.0 3 9 17   
 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044127 מ"למ ינקתה תודוסי 3 1 - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 5 2.0
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2  5.0

  וא    
 *044140 םייטנגמורטקלא תודש 2 2 - 3.5
 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - 5.0

23.5/25 3 9 17/19   

 ,הקיזיפמ הריחבמ תפסונ 'קנ 1.5 םילשי 044140 תא דמלש טנדוטס *
 .'קנ 6.5 היהי הקיזיפמ תושרדנ הריחב 'קנ םומינימ רמולכ
 .םדקה תושירדל םאתהב הריחבה תועוצקממ קלח ףיסוהל ןתינ

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - 5.0
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג 2 1 - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - 3.0
 115204 2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 114035 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5

21.0 3 7 15   
 

    6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044158 ב1 למשח תסדנהב 'בעמ - - 2.5 2 1.5
 044167 'א טקיורפ - - - 2 4.0
 114037 'חמ4 .סיפל הדבעמ - - 3 - 1.5

7 4 5.5 - -   
 

   7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ
 044159 2 למשח תסדנהב 'בעמ - - 4 - 2.5
 044169 'ב טקיורפ -  - 4 4.0
 124108 םיאקיזיפל הימיכ 3 1  - 3.5
10 4 4 1 3   

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

2.5 
3.0 

3 

4 
3 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 3 למשח תסדנהב הדבעמ
 'ת5 הקיזיפל הדבעמ
  'ת טקיורפ :וא
 )הקיזיפל הטלוקפב(

044166 
114250 
114252 

5.5 11 - -   
 

 :תויללכ תויחנה
 :דומלל טנדוטסה לע הריחבה תועוצקמ תרגסמב .1
 : הקיזיפמ 'קנ 5-8 .א
 :האבה המישרהמ תועוצקמ 6 ךותמ דחא עוצקמ  תוחפל

 3.5 תיטנווקה היצמרופניאה תרות 116031
 3.5 הקיטפוא 114210
 3.5                                                        הקיזיפויבל אובמ 116029
 3.5                                       היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
 3.5                      םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004
 3.5 םימרוז לש הקיזיפ 116027

                                                                  

 םע הלופכ תוחמתה תצובק תחקל ןתינ .תונוש תוחמתה תוצובק  יתש .ב
 קרפב גולטקב תוחמתה תוצובק תמישר האר .הליגר תוחמתה תצובק
 .למשח-הקיזיפ תבלושמה תינכותל  ךשמהב "למשח תסדנהל הטלוקפ"
 

 תוצובקמ תחאב םיאצמנש הקיזיפל הטלוקפהמ הריחב תועוצקמ  .2
 .טנדוטסה תריחב יפל ,הקיזיפב וא למשחב ובשחיי ,תוחמתהה
 
 תועוצקמ תמישרמ רוחבל ןתינ הקיזיפ לש הריחבה תועוצקמ תרגסמב .3
 הבוח םניאש הקיזיפ לש הבוחה תועוצקממ םגו הקיזיפ לש הריחבה
 )הקיזיפ לש תיתנש תלתה תינכותב 3  המישר( .הז לולסמב

 
 

 ומכוסיש יפכ הלבקה תושירדב ודמעי םילבקתמה םיטנדוטסה  :הרעה
 .תוטלוקפה יתש י"ע
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 ראותל תבלושמ םידומיל תינכות
  םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו בשחמה יעדמב

 )בשחמה יעדמל הטלוקפה םע ףותישב(
 

 תדעוימה תבלושמ תינכות תועיצמ בשחמה יעדמלו הקיזיפל תוטלוקפה
   .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל
 יעדמב  םיעדמל ךמסומ" ראותה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה
 תורשפא הנשי הז לולסמב םיטנדוטסל .(B.Sc) " הקיזיפבו בשחמה
 תמגמ" לש רואיתה .יטנווק בושיחב תינשמ תוחמתה תדועת לבקל
 יעדמ לש גולטקב עיפומ "יטנווק בושיחב תינשמ תוחמתה
 .בשחמה
 

םיטנדוטס  תלבק  
 הרקמ לכבו ,םינייטצמ םיטנדוטס לש לבגומ רפסמל תדעוימ תינכותה .1

   .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש הלבקה תמרב תוחפל
 .ףרוח רטסמסב קר היהת לולסמל םיטנדוטס תלבק .2
 וז הטלוקפ .ותריחב יפ לע תוטלוקפה יתשמ תחאל ךייתשי טנדוטס .3

  ."םאה תדיחי" ארקת
 םידיחא ויהי ,םיגשיה ךמס לע לולסמל טנדוטסה רבעמל םינוירטירקה .4

 יעדמ וא הקיזיפ( טנדוטסה רבוע הילא םאה תדיחיב םייולת יתלבו
 .)בשחמה

 לכב רובעל לכויש ,ןיקת ימדקאה ובצמ רשא ,לולסמב טנדוטסל חטבומ .5
 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש רחא םידומיל לולסמל תע

 
 יפל תודוקנ 163.5 רובצל שי ,ראותל תושירדה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה

 הבוח תועוצקמ 'קנ 127.5 
 תיטלוקפ  הריחב תועוצקמ ׳קנ 26
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ 10

 

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה

 :םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 :1 רטסמס 'ה 'ת  'מ 'פ 'קנ

 *044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - - 0.0
 םייטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ       2 1 - 1 3.0

 ח"מדמל
234129 

 104031    מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114   'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.0 
1.0 

  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח    
 

22.0       
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח*  
 

 :2 רטסמס       'ה 'ת 'מ 'קנ
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0
 104032 מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - 5.0
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 2 4.0
 234141   בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 3.0

17.0      
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

18.0      
 

 :3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094412 'מ תורבתסה 3 2 - 4.0
 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - 2.5
 104033 תירוטקו הזילנא 2 1  2.5
 114074 'פ1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 114020 'מ1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - 3.0

21.5      

 : 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
3.5 
5.0 

- 
- 

- 
- 

1 
2 

3 
4 

 *א ר"דמ
 'פ2 הקיזיפ

104285 
114076 

 114021 'מ2 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

20.5       
 
 'קנ 2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ 3.5 הז עוצקמ רימהל םיטנדוטסל רתומ*
  .)תוטלוקפה תחאמ( הריחבה תועוצקמב הדוקנ ףיסוהלו
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה :5 רטסמס
 2.5 - 1 2 'ת תויקלח .פיד תואוושמ 104220
 2.5 - 1 2 תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט 104214
 2.5 - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
114101 
114086 

 תיטילנא הקינכמ
 םילג

3 
3 

2 
1 

- 
- 

4.0 
3.5 

     15.0 

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה :6 רטסמס

 1.5 3 - - םילג 3 הקיזיפל הדבעמ 114035
 5.0 - 2 4 1 תיטנווק הקיזיפ 115203
 5.0 - 2 4 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 114036
 5.0 - 2 4 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 114246

     16.5 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה :7 רטסמס
 3.0 - 2 2  םיירמונ םימתירוגלא 234125
 5.0 - 2 4 2 תיטנווק הקיזיפ 115204
 3.0   - 1 2 תויבושיחה תרות 236343
 3.5 - 1 3 םיאקיזיפל הימיכ 124108

  11 6 - 14.5 
 

 :8 רטסמס
 1.5  3 -         -        'חמ4 הקיזיפל הדבעמ 114037

 
 הריחב תועוצקמ
 .בשחמה יעדממ תודוקנ 10- -ו הקיזיפמ תודוקנ 10 תוחפל רחבי טנדוטסה
  .דחא טקיורפ תוחפל וללכי בשחמה יעדממ הריחבה 'קנ 9

 .ןלהל העיפומה פ"מ1 המישר ךותמ 'קנ 9 תוחפל וללכי הקיזיפמ 'קנ 10
 

  2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ 3.5 )104285( 'א ר"דמ םיריממש םיטנדוטסל
 .)הריחב תודוקנ 27- – כ"הס( תפסונ הריחב תדוקנ הנשי 'קנ
 

 ינש ראותל המלשה תבוח אוה )234267( םיבשחמ הנבמ סרוקה
 .בשחמה יעדמב
 

 ובשחיי תיטנווק היצמרופניא אשונב 236823 -ו 116031 ,236990 םיסרוקה
 .טנדוטסה תריחב יפל בשחמה יעדממ וא הקיזיפמ הריחבל
  תועוצקמ תמישרמ תחקל ןתינ )'קנ 6( הריחבה תועוצקמ תרתי תא
 .הקיזיפ לשו בשחמה יעדמ לש הריחבה
 לש "ב המישר" ךותמ הריחב תודוקנ 6 דע תחקל ןתינ ,ץעויה רושיאב
 .תוליגרה תומישרב םניאש םיסרוק ףא םיגירח םירקמב וא בשחמה יעדמ
 

 פ"מ1 המישר
 3.5 )ב רטסמס(  הקיטפוא 114210
 3.5  )א רטסמס( הקיזיפויבל אובמ 116029
 3.5 )א רטסמס(  היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
 3.5              )ב רטסמס( םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004
 3.5 )ב רטסמס( םימרוז לש הקיזיפ 116027
 3.5 )א רטסמס( קצומ בצמ לש הקיזיפ 116217
 3.5 )ב רטסמס( תיטנווקה היצמרופניאה תרות *116031
 3.0 )א רטסמס( תיטנווק  היצמרופניא דוביעל אובמ *236990
 3.0 'ת5 הקיזיפל הדבעמ **114250
 3.0 )הקיזיפל הטלוקפב( 'ת טקיורפ **114252

 
 .236990 וא 116031 םיסרוקה ינש ןיבמ דחא קר תחקל ןתינ*
 .114252 וא 114250 םיסרוקה ינש ןיבמ דחא קר תחקל ןתינ**
 
 גואדל היהי םיטנדוטסה לע .תוניחב ןיב וא/ו תינכתב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי
  .םאתהב תומלשהל
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 ראותל תבלושמה םידומילה תינכת
  םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו תיאופר-ויב הסדנהב
 

                           םידומילה תינכת
 תודוקנ 178.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל

                                               הבוח תועוצקמ  'קנ 143.5
  יטלוקפה לולסמב הריחב תועוצקמ  'קנ  22.5
 הרשעה 'קנ 6.0 :תישפוח הריחב תועוצקמ  'קנ   12.0

 תישפוח הריחב 'קנ 4.0                                              
 ינפוג ךוניח 'קנ 2.0                                             

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה

 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
  044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104042 2מ1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114020 'מ 1 הקיזיפב הדבעמ - - 3 1.5
 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

22.5      
 

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .מ1 א״ודח 104018 םג רכוי 2מ1 א״ודח 104042 סרוק םוקמב

 
 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104038 מ2 הרבגלא 2 1 - 2.5
 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 114076 'פ 2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 124801 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2 1 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0

23.5      
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 104214 הירופ ירוט 2 1 - 2.5
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 104220 'ת ח"דמ 2 1 - 2.5
 114021 'מ2 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.5
 114086 םילג 3 1 - 3.5
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 334274 םדאה לש הימוטנאל אובמ 2 - - 2.0

21.0      
      
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
  104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 114035 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 334222  תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0
 336537 םיסדנהמל היגולויזיפוריונו הקיזיפויב 2 2 - 3.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 3 - - 3.0

20.0      
 

 )'קנ 1.0( 334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוק דומלל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיטלוקפ הריחבכ

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
 276011 םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 3 1 - 3.5
 334009 * םייגולויב םימרוז תקינכמ 3 2 - 4.0
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2 - 4.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 - 3.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
18.5      

 .הרשעה סרוקו ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 )'קנ 3.5( "םימרוז לש הקיזיפ" 116027 סרוק דומלל ןתינ טנדוטס תריחבל*
 )'קנ 4.0( "םייגולויב םימרוז תקינכמ" 334009 סרוק םוקמב

 

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - 5.0
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - 3.5
 335005 םיאקיזיפל תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 2 1.0
 336533 * הקינוטופו הקיטפוא 2 2 - 3.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
17.5      

 .הרשעה סרוקו ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 סרוק םוקמב )'קנ 3.5( " הקיטפוא" 114210 סרוק דומלל ןתינ טנדוטס תריחבל*

 )'קנ 3.0( "הקינוטופו הקיטפוא" 336533
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 114037 'חמ 4 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.5
 115204  2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 4.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 6 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
12.5      

 .הרשעה סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 הריחבכ )'קנ 1.0( 336026 ״םיינכדע םירקחמ״ סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תישפוח
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - 5.0
 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 3.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
8.0       

 
 גואדל היהי םיטנדוטסה לע .תוניחב ןיב וא/ו תינכתב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי
  .םאתהב תומלשהל

 תיטלוקפ הריחב יסרוק
-ויב הסדנה :תוטלוקפ יתשמ הריחב 'קנ 22.5 תוחפל דומלל טנדוטסה לע
 תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק תומישר ואר( הקיזיפו תיאופר
 .)הקיזיפב הריחב יסרוקו
 יללכ י"פע תיאופר-ויב הסדנהב הריחבהמ תחא המגמ תוחפל םייסל שי

 .המגמה
 .)33xxxx( תיאופר-ויב הסדנהמ ויהי הריחבה יסרוקמ 5 תוחפל
 :תיטלוקפ הריחבכ ורכוי םיאבה םיסרוקה םג

 יוסינו יסדנה ןויסנ תדבעמ 335002
 .המקרל אתמ 336022
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 ראותל תבלושמ םידומיל תינכת
 / הקיטונוריואב םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפו הקיטונורטסא

 ללחו הקיטונוריוא תסדנהב ךמסומ" ראותל ליבומ(
  )"תיגוח-וד תנוכתמב הקיזיפבו
 יפל תוחפל תודוקנ 178 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה

            'קנ                    94 הבוח תועוצקמ
 'קנ                   29  )~ -ב םינמוסמ( המגמב הבוח תועוצקמ
 הרירב תועוצקמ
  הקיטונורטסא/הקיטונוריוא

 'קנ     9.5  וא   8.5

 הריחב תועוצקמ
 הקיטונורטסא/הקיטונוריוא

 'קנ         22  וא 21

 'קנ                 12.5 הקיזיפ הריחב תועוצקמ
 'קנ                    12  :תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
  תישפוח הריחב 'קנ 4     
  )ג"למ( הרשעה 'קנ 6    
  ג"נח 'קנ 2    

 
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוחה תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 0   4 )*( למשח תודבעמב תוחיטב סרוק #044102
 5.0 - 2 4 ת1 א"ודח 104036
 5.0 - 2 4 ׳מ1 הרבגלא 104016
 5.0 - 2 4 ׳פ1 הקיזיפ 114074
 1.5 3 - -  ׳מ1 הקיזיפל הדבעמ  ~114020
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128
 3.0 - - 4 ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 324033

     23.5 
 .תודוקנב יוכיז אלל .ימעפ-דח ,האצרה תועש  4 #

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה  2 רטסמס

 5.5 - 3 4 ׳ת2 א״ודח 104013
 4.0 - 2 3 'מ ר"דמ 104136
 2.5 - 1 2 'מ2 הרבגלא 104038
 5.0 - 2 4 ׳פ2 הקיזיפ 114076
 3.0 6 - - וא      'פמ2 הקיזיפל הדבעמ 114034
 1.5 - 3 - 'מ2 הקיזיפל הדבעמ 114021
 4.0 - 2 3 םיקצומה תקינכמ 084506

 וא 22.5     
24.0 

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס

 3.5 - 1 3 ׳ח תורבתסהל אובמ 104034
 2.5 - 1 2 'ת .קלח .פיד .וושמ 104220
 2.5 - 1 2 תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט 104214
 2.5 - 1 2 ׳א תובכורמ תויצקנופ 104215
 3.5 - 1 3 םילג ~114086
 4.0 - 2 3 תיטילנא הקינכמ 114101

     18.5 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
 3.5 - 1 3 הסיחד יתלב הקימנידוריוא 084311
 3.0 1 1 2 תוימניד תוכרעמ 084737
 2.5 - 1 2 תויטסלאה תרותל אובמ 084515
 5.0 - 2 4  1 תיטנווק הקיזיפ ~115203
 5.0 - 2 4 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 114036
 3.0 6 - - וא  'פמ3 הקיזיפל הדבעמ 114038
 1.5 3 - - 3 הקיזיפל הדבעמ 114035

 וא 22.0     
20.5 

 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 2.5 3  1 ללח ריוא תסדנהב יוסינ תוטיש 084154
 2.5 1 1 2 םיריחנו םיסנוכ ,הסיחד המירז 084312
 3.5 1 1 3 םוח רבעמו הגימצ המירז 084314
 3.0 1 1 2 הרקבה תרות 084738
 1.5 3 - - ׳חמ4 הקיזיפל הדבעמ ~114037
 5.0  2 4 2 תיטנווק הקיזיפ ~115204

 הקיטונוריוא תוביל ךותמ הרירב תועוצקמ ###
 )ךשמהב טורפ ואר( הקיטונורטסא וא

   2.5 

     20.5 

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס

 2.5 - 1 2 ׳מ תירמונ הזילנא 084135
 4.0 1 1 3 ללחו הפועתל למשח תסדנהל אובמ 044098
 5.0 - 2 4 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא ~114246

 תוביל ךותמ  הרירב תועוצקמ                                  ###
 טורפ ואר( הקיטונורטסא וא הקיטונוריוא
 )ךשמהב

 6 וא 5   

 1.0 - 2 -  ןוירנימס ####

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 7 רטסמס

 3.0 6 - - ת5 הקיזיפל הדבעמ ~114250

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 8 רטסמס

 4.0 - 4 2 בשחוממ יסדנה טוטרש 084630
 

 הקיזיפל תודבעמ
 
 תחקל םיבייח )114021( 'מ2 הקיזיפל הדבעמה תא םיחקולה םיטנדוטס ##
 הדבעמה תא םיחקולה םיטנדוטס ;)114038( 'פמ3 הקיזיפל הדבעמה תא
 )114035( 3 הקיזיפל הדבעמה תא תחקל םיבייח )114034( 'פמ2 הקיזיפל
 

 הקיטונורטסא/הקיטונוריואב הרירב תועוצקמ
 

 :תואבה הבילה תועוצקמ תוצובק יתש ןיבמ תחא רוחבל הבוח ###
 

 :הקיטונוריוא הביל תועוצקמ
 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 2.5 - 1 2 )5 רטסמס(  1 סייטה תקינכמ 084220
 2.5 - 1 2 )6 רטסמס(  2 סייטה תקינכמ 084221
 2.5 - 1 2      )6 רטסמס( ןוליס יעונמ 085407

 

 :הקיטונורטסא הביל תועוצקמ
 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 2.5 - 1 2 )5 רטסמס( ללח תסדנה תודוסי 084913
 3.5 - 1 3 )6 רטסמס(   ללחב םיפוג תקינכמ 085915
 2.5 - 1 2 )6 רטסמס( ללחל תילמשח הענה 085920

 

 אשונב ןוירנימס 085801 :ןיבמ דבלב דחא ןוירנימס רוחבל שי   ####
 אשונב ןוירנימס 085803 ,םינבמ אשונב ןוירנימס 085802 ,המירז
 ,ללח אשונב ןוירנימס 085805 ,הרקב אשונב ןוירנימס 085804 ,הענה

   .ןכת אשונב ןוירנימס 085806
 

 :הקיטונורטסא/הקיטומוריוא הריחב תועוצקמ
 ,הקיטסקאוריואו הקימנידוריוא םוחתב תועוצקמ תומישר האר
 טווינ ,היחנה םוחת ,הקיטונורטסא םוחת ,הקיטונוריוא םוחת
 םוחת ,היגרנא תרמהו הענה םוחת ,תוימונוטוא תוכרעמ תרקב
 גולטקב םיפסונ הריחב תועוצקמו םירמוחו םינבמ תקינכמ
 / הקיטונוריוא תמגמב ״ללחו הקיטונוריוא תסדנה תטלוקפ״
  .הקיזיפו הקיטונורטסא
 

 :הקיזיפ הריחב תועוצקמ
 לש 2 המישר ךותמ הריחב תועוצקממ תוחפל 'קנ 10.5 רוחבל שי

  תוחפל תודוקנ 2 דועו הקיזיפב ליגרה לולסמה
 ןתינ .הקיזיפב לולסמה לש 3 המישר ךותמ הריחב תועוצקממ
 .הריחב יפל טקייורפ עצבל
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 ראותל תבלושמ םידומיל תינכת
 םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו םירמוח תסדנהב
 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 179.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוחו דוסי תועוצקמ 'קנ   144.5
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     25.0
 'קנ     12.0

 
 הרשעה 'קנ 6 -תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 4                                            

 טרופס יסרוק 'קנ 2                          
  'קנ   179.5

 
 תודוקנ -’קנ ,הדבעמ -’מ ,ליגרת -’ת ,האצרה -’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104016  'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104036 ת1 אודח 4 2 - 5.0
 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 125001 תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 044102 )*( למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0

22.0 2  10 20  
 

 

 ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב תימעפ דח האצרה  )*(
 .דרפנב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104013 'ת 2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 104038 'מ2 הרבגלא 2 1 - 2.5
 114020 'מ1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
5.0 
4.0 

- 
- 

2 
2 

4 
3 

 'פ2 הקיזיפ
 םייסדנה םירמוח לש תונוכתו הנבמ

114076 
314011 

 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0
23.5 3 9 19   

 
 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 'מ2 הקיזיפל הדבעמ    114021 - - 3 1.5
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 104220 'ת תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 2.5
 104214 תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט 2 1 - 2.5
4.0 
3.5 
1.5 

- 
- 
3 

1 
1 
- 

3 
3 
- 

 תיטילנא הקינכמ
 םילג

 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ

114101 
114086 
314009 

  324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - 3.0
24.5 6 8 14   

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

5.0 
1.5 

- 
3 

2 
- 

4 
- 

 1 תיטנווק הקיזיפ
 3 הקיזיפל הדבעמ

115203 
114035 

5.0 
2.5 

- 
- 

2 
1 

4 
2 

 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ
 חטשה תימיכו תימיכ הקיטניק

114036 
124414 

 124801 'ב1 תינגרוא הימיכ 2 1 -  2.5
 315003 םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - 4.0
 315051 םיקצומב היזופיד 2 1 - 2.5

23.0 3 9 17   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 115204 2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 314003 םיקצומה תקינכמל אובמ 2 1 - 2.5
 314006 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא 3 2 - 4.0
 315052 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק 2 1 - 2.5

17.5 - 7 14   

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא    114246 4   -     2  5.0
 314311 םיירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1 - 2.5
 315008 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה 3 1 - 3.5
2.5 
4.0 
1.0 

- 
- 
 

1 
2 
2 

2 
3 
- 

 םיינורטקלא םירמוח תונוכת
 הסמו םוח ענת רבעמ
 ינפוג ךוניח

315030 
315039 
394800 

21.0 - 10 16   
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא
 םייתכתמ םירמוח לש םישומישו תונוכת

314532 
315037 

 315001 'ח 1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 2.0
7.0 4 2 4   

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 315002 'ח2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 2.0
2.0 4 - -   

 
 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 315014 םירמוח תסדנהב םדקתמ טקיורפ - - 8 4.0
4.0 8 - -   

 
 )הקיזיפ( הריחב תועוצקמ
 )**(ב םינמוסמה םיסרוקה 6 ךותמ םיסרוק 2 תוחפל רוחבל שי

   'ה 'ת 'מ 'קנ
 **114210 הקיטפוא 3 1 - 3.5
 **116029 הקיזיפויבל אובמ 3 1 - 3.5
 **116004 םיידוסי םיקיקלחו םייניערג לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 **116354 היגולומסוקו הקיזיפורטסא 3 1 - 3.5
 **116027 םימרוז לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 **116031 תיטנווק היצמרופניאה תרות 3 1 - 3.5

      
 114226 ויתס רקחמ לגס ח"וד 2 - - 1.0
 114227 ביבא רקחמ לגס ח"וד 2 - - 1.0
 116028 ףרוח-הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 2 - - 2.0
 116030 ביבא-הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 2 - - 2.0
 117010 1 קצומ בצמב תוינויסינ תוטיש 2 - - 2.0
 116105 הקיזיפב תוירמונו תויטסיטטס תוטיש 2 1 - 2.5
 117015 תולוקלומו םימוטא לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 116034 תויפוקסורקמ תויטנווק תוכרעמ 3 - - 3.0
 116110 הרפסומטאה לש הקיזיפ 2 - - 2.0
 116035 1 רמוחה לש םיטנווקה תרות 3 1 - 3.5
 116036 הצחמל םיכילומב םיטנווק םינבמ 2 1 - 2.5
 116037 שעור יטנווק בושחמ 2 - - 2.0
 116039 םירק תולוקלומו םימוטא לש הקיזיפ 2 - - 2.0
 116040 תמדקתמ תיטנווק היצמרופניא 2 - - 2.0
 116081 תויטנווק תויגולונכט 2 - - 2.0
 116094 תיבושיח הקיזיפ 2 - - 2.0
 117016 המזלפה תקיזיפ 2 1 - 2.5
2.5 
3.0 
3.0 
2.5 
3.0 
3.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
1 
- 
1 

2 
3 
3 
2 
3 
3 

 הצחמל םיכילומ לש הקיזיפ
 תוילזונ לעו תוכילומ לע
 תמדקתמ הקיטפוא
 תיתיפצת הקיזיפורטסא
 יטנווקו יסאלק-ינוטלימה סואכ
 הקיזיפב תורובחה תרות

117018 
117021 
117066 
117090 
117098 
117140 

 114250 'ת 5 הקיזיפל הדבעמ - - 6 3.0
2.0 
4.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.0 
3.5 

- 
8 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

2 
- 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

 הקיזיפורטסאב םייניערג םיכילהת
 1 תיטרואית הקיזיפב םיאשונ
 1 תייוסינ הקיזיפב םיאשונ
 אתה לש הקיזיפויב
 םיליחתמל םירתימה תרות
 סואכו תויראניל יא
 תוימימ תוסימתו םימ לש הקיזיפ
 םימואתמ םינורטקלאב תוינויסינ תוטיש
 תיטנווק תיפוקסוזמ הקיזיפ

116033 
116161 
116163 
116321 
117001 
117002 
117003 
117004 
117006 
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1.5 
2.0 

3 
- 

- 
- 

- 
2 

  'חמ 4 הקיזיפל הדבעמ
 םירוחש םירוחו ןמז יבחרמ

114037 
114102 

 116041 תיטנווק הקיטפואו םירזייל לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
3.0 

 
   214301         1 הקיזיפה תארוה יכרד 2 2 -

 תוארל ןתינ ,118-ב םיליחתמה םימדקתמ םיראתל תועוצקמ תמישר •
 .)'ה קלח(הקיזיפ -םידומילה תוישרפ לש קלחב

 רושיאב דומלל ןתינ ,118-ב םיליחתמה םימדקתמ םיראתל תועוצקמ •
 .דבלב סרוקה הצרמ
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  םימדקתמ םיראתל םידומיל
 
 ,תויעדמ תוכפהמל ואיבה הקיזיפב םישדח תונויער ,דימתמו זאמ
 ןתינה ךוניחה תא החנמה וקה הז .תויגולונכטו תויתבשחמ
 יקוח תנבהל ןווכמ רשא ,ןוינכטב הקיזיפל הטלוקפב םיטנדוטסל
  .תונשדחו תיתריצי הבשחמ ךות עבטה
 םירגתא םע דדומתהל תורשפאב םיכוז םיטנדוטסה ,םהידומילב
  .עדמ תיזחב  תויעבו
 םלועבו ץראב ימדקא לגס ישנאכ םיבלתשמ הטלוקפה ירגוב
 תוריתע - תיליע תוישעתב חותיפו רקחמ לש םיטקיורפ יליבומכו
 . תוינוחטיבו עדי
 םלועבו היישעתב םידיקפתה בטימב םיקסעומ הטלוקפה ירגוב
 ,םלועב תויתרקוי תואטיסרבינוא ,טיבלא ,ל"אפר ,לטניא :עדמה

Applied Materials, Tower Semiconductors, Bio-Rad, SCD, KLA, 
Phillips  וכו'. 

 
 תליחת םע דימ רקחמב םיקסוע ,ישילשו ינש םיראתל םימלתשמ
 עדמה תיזחב םיליבומו םיינשדח םנה רקחמה יאשונ .תומלתשהה
 ,הטלוקפב ימדקאה לגסה ידי לע םיחנומ םימלתשמה .ימלועה
 .םמוחתב םלועב םיטלובהמ םינעדמ ללוכש
 לע רכשו תוגלמ םיטנדוטסה בור םילבקמ תומלתשהה ךשמב
 גואדל ךרוצ אלל רוקחלו דומלל םהל םירשפאמה ,הארוה תדובע
   .םתסנרפל
 

 תילמרופ אל תיעדמ תוליעפ
 םויק ידי לע ,תכמות הריוא תריצי לע שגד המש הטלוקפה
 ,תוביסמ ללוכ ,לגסלו םיטנדוטסל םיילמרופ אל םייעדמ םיעוריא
 . עדמה תיזחב םיאשונ לע תוירלופופ תואצרהו םישגפמ
 

 רקחמ יחטש
 ינויסינו יטרואית הבועמ רמוח

 תוכרעמ ,קצומ בצמ ,תוכומנ תורוטרפמט לש הקיזיפ
 .םיטנווק םיכילומ לע ילגעמ ,תויפוקסוזמ

 
 תוהובג תויגרנא לש הקיזיפ

 .תוהובג תויגרנא לש תייוסינ הקיזיפ ,םירתימה תרות ,םיקיקלח

 

 לקשמ יווישמ תוקוחר תוכרעמו הקיזיפ-ויב

 הקיזיפ-ויב ,לקשמ יווישל ץוחמ תוכרעמ לש תיטסיטטס הקינכמ
 .םיאת תעונת ,תויסולכוא לש

 

 היגולומסוקו הקיזיפורטסא

 לש הימונורטסא ,תוליעפ תויסקלג ,םוקיב הלודג הלקסב םינבמ
 .תוטנלפו םיבכוכ תוכרעמ ,X ינרק

 

 תימוטא הקיזיפו הקיטפוא

 הקיטפוא ,תיראיניל אל הקיטפוא ,רמוחו רוא ןיב היצקארטניא
 הקיטפוא ,םיקזח תודש ,םירק םימוטא ,הריהמ-הרטלוא
 .תיטנווק

 

  :םיפסונ םיאשונ

 ,תיללכ תוסחי ,תיטמתמ הקיזיפ, תיטנווק היצמרופניא ,עדמ וננ
 .סואכ ,תיבושיח הקיזיפ ,המזלפה תקיזיפ

 

 

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 תעד תווח יפ-לע הטלוקפב םימדקתמ םיראתל ולבקתי םיטנדוטס
 םינויצ  לש לולכיש ידי-לע עבקתש ,םימדקתמ םיראתל הדעו לש
 ךרוצה תדימבו הצלמה יבתכמ , הקיטמתמו הקיזיפב םיסרוקב
 .ישיא ןויאר

 .הקיזיפו הקיטמתמ יסרוקב 85 לש עצוממ :םינויצל החנמ וק

 

 דומילה תושירד
 'קנ 52 רובצל וביוחי הקיזיפב  יתנש-תלת ןושאר ראות ירגוב
 :ןלהל טוריפה יפל ראותל

 םיסרוקב תודוקנ 30

 "תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ 2

 רקחמ רובע תודוקנ 20

 עברא תינכת וא "תוגספ" תינכת ומכ( תורחא דומיל תוינכת ירגוב 
 .םהלש ימדקאה עקרל םאתהב דומיל תודוקנב וביוחי )תיתנש

 תורשפא תמייק  רטסיגמ ראותל דחוימב םינייטצמ םיטנדוטסל
 רפסה תיב תונקתל םאתהב ,טרוטקודל רישיה לולסמל רובעל
 .םימדקתמ םיראתל

 
 רוטקוד ראותל םידומיל
 םיהובג םינויצב הזת םע ינש ראות ירגוב תודמעומ שיגהל םילוכי
 .רקחמבו תועוצקמב

 8-ב םיבייח רוטקוד ראות תארקל םידומילל ולבקתיש םידמעומ
 אשונ לע תודמעומ תניחבבו החנמ תאיצמב ,דומיל תודוקנ

 .רקחמה

 תרגסמב "תיטנווק היגולונכטו עדמ"ב תוחמתה
 ינשה ראותה

 ראותה תדועתל ףסונב לבקל םיאכז ויהי הקיזיפב ינש ראות ירגוב
 חפסנ( "םיטנווק היגולונכטו עדמ"ב תוחמתה תדועת ,ינשה
 :םיאבה םיאנתב ודמעי םא )המולפידל

  הקיזיפב םיעדמל רטסיגמ ראותל תושירדה לכב ודמעי .1
 יפכ תוחמתהה תינכת לש דומילה תושירדב ודמעי .2

 ןלהל טרופמש
 תיגולונכטו עדמ םוחתמ היהי ראותל רקחמה אשונ .3

 םיטנווקה
 

 :תוחמתהה תרגסמב תוידומילה תושירדה ןלהל

 םדק תושירד

 הקיזיפל םיפתושמ םילולסמ וא הקיזיפ ירגוב םניאש םיטנדוטס
 ושרדי ןלהל םימושרה םדקה תועוצקמהמ םהל םירסחש ןוינכטב
 .ראותה תלבקל תושרדנה תודוקנה תרגסמב רסחה תא םילשהל

 ןיפוליחל וא ,116217 קצומ בצמ 2 ;1 םיטנווק :םדק תועוצקמ
 ןיפוליחל וא114250 ת 5 הדבעמ ןיפוליחל וא  ; 114210 הקיטפוא
  114251 ת 6 הדבעמ

 הבוח יסרוק

 הקינכמו 3 םיטנווק( הקיזיפל הטלוקפב ינש ראותל הבוחה יסרוק
 .רטסיגמ ראות לבקל יאנת םה )2 תיטסיטטס

 תרות "-ו "116083 תויטנווק תויגולונכט" םיסרוקה
 תדועת תלבקל יאנת םה  ,"116031 תיטנווקה היצמרופניאה
  .תוחמתה
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 םהידומיל תרגסמב הבוחה יסרוק יאנתב ודמעש םיטנדוטס
 .םירוטפ ,ןושאר ראותל

 תוחמתהה תדועת תלבקל תוידוחיי תושירד

 תודוקנ 10 תוחפל םילשהל ושרדיי יתנש תלת ראות ירגוב
 .ינש ראותל תודוקנה תרגסמב ,תינכתה לש הבילה תועוצקמב

 תודוקנ 6 תוחפל םילשהל ושרדיי )יתנש 4( יסדנה ראות ירגוב
 .ינש ראותל תודוקנה  תרגסמב תינכותה לש הבילה תועוצקמב

  הביל יסרוק

 116083 תויטנווק תויגולונכט .1
 116031 תיטנווקה היצמרופניאה תרות .2
 116040 תמדקתמ תיטנווק היצמרופניא .3
 118137 יטנווק רמוחו הנירק .4
 116041  תיטנווק הקיטפואו םירזייל לש הקיזיפ .5
 116039 םירק תולוקלומו םימוטא לש הקיזיפ .6
 בצמ וא( 116035  1 רמוחה לש םיטנווקה תרות .7

  )118138 םיכמסומל קצומ
 הקיזיפ וא( 118143  2 רמוחה לש םיטנווקה תרות .8

 )118128 םדקתמ קצומ בצמ לש
 וא( 118144 3 רמוחה לש םיטנווקה תרות .9

 )118018 םיפוג תובר תוכרעמ תירואית
  116037 שעור יטנווק בושחמ .10
 117004  םימאותמ םינורטקלאב תוינויסינ תוטיש .11
 118092 הקיזיפב תוירטמואיג תוטיש  .12
-לע וא( 116034 תויפוקסורקמ תויטנווק תוכרעמ .13

 )117021 תוילזונ-לעו תוכילומ
 116036  הצחמל םיכילומב םייטנווק םינבמ .14

 תורחא תוטלוקפב םינתינש םייפוליח הביל יסרוק
 ןוינכטב

 )ח"מדמ( 236313 תויכוביסל אובמ .15
 236309 )ח"מדמ( הניפצה תרותל אובמ .16
 )למשח .ה 046232 הקינורטקלא וננב םיקרפ .17
 )למשח .ה( 046243 תויטנווק תויגולונכט .18

 

 
 

 ףסונ עדימ
 04-8293533 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ

physics.technion.ac.ilirit@ 
 

 :הקיזיפל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא
http://physics.technion.ac.il/ 
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 הימיכל הטלוקפה
 

 ימדקאה לגסה ירבח

 הטלוקפה ןקיד
 םענ רידא
 רקחמ רוספורפ
 קחצי גיולפא
 ןליא קרמ

 םירוספורפ
 םענ רידא
 סירומ ןזייא
 ןורהא קנלב
 ףרשא קירב
 קרמ ןמלדנג
  באז סורג

 ןולא ןמפוה
 תרפא ץישפיל
  ירוא ןיקספ
 ןונמא רגנטש
 רשא טדימש
 

 םירבח םירוספורפ
 באוי ןשיא
 בדנ יקסרודמא
 רהוז יתימא
 סלר'צ קורדנזיד
 הילג ןיעמ
 ךליל ברימע
 בל בונוטנו'צ
 רעס בהר
 

 
 

 הנשמ ירוספורפ
 דוד גרבנזיא
 דוד רסוובלג
 הננר ןרופ ינושרג
 םהרג רטיור הד
 טולרש טגוו

 לבוי םגש
 

 יטירמא םירוספורפ
 רומיט בוזאב
 יתימא יולה
  םחנמ ירותפכ
 בקעי לאירתכ
 דורמנ בייסיומ
 רפוצ בינמ
 ינגבי ןיטיקינ
  קחצי ףרוע
 רזעילא ינדולוק
 דוהא ןניק
 הזרא ןור
 לארשי רטכש
 

 
 
 

 הכמסה ידומיל
 :הימיכה יחטש לכב רקחמו הארוה תמייקמ הימיכל הטלוקפה
 הימיכו תינגרוא-ויבו תינגרוא הימיכ ,תיטילנאו תינגרוא-יא הימיכ
 הטלוקפב ריכבה לגסה ירבח .תיטרואתו תייוסינ תילקיסיפ
 הימיכב הבוגת ינונגנמו הזתניס :םיבר רקחמ ימוחתב םיקסוע
 ,עבט ירמוח ,תיתכתמ-ונגרוא הימיכ ,תינגרוא-יאו תינגרוא
 ,תיתפורת הימיכ ,תינגרוא-ויב הימיכ ,הימיכוטופ ,הימיכואירטס
 הזתניס ,םינדגונ תועצמאב הזילטק ,םיינטרס יטנא םירמוח
 ,ןוקיליס תובוכרת לש הימיכ ,תוילקיצורטה תובוכרת ,תיטמיזנא
 ,X ינרקב היפרגולטסירק ,תושידח תויטילנאורטקלא תוטיש
 הימיכ ,תויגולויב תולוקלומורקמ לש הנבמ תעיבק
 ,תוזאפ ירבעמ לש הירואית ,קצומה בצמה לש היפוקסורטקפסו

 הימיכ ,תיטנווק הימיכ ,תירלוקלומ הקימנידו תימיכ הקיטניק
 הימיכ ,סננוזר יבצמ ,תירלוקלומ הימדה ,תיבושיח
 היפוקסורטקפס ,תוקד תובכשו םיחטשמ לש היפוקסורטקפסו

 הדוהת ,קצומבו לזונב תיניערג תיטנגמ הדוהת ,תירלוקלומ
 הקיסיפוטופ ,תיראניל הקיטפוא ,תינורטקלא תיטנגמאראפ
 הקיטפואורטקלאו תיטנווק הקיטפוא ,םירזייל תיפוקסורטקפסו

 .תירלוקלומ

 דומיל ילולסמב רגוב יראת השולש הקינעמ הימיכל הטלוקפה
 לופכ ראות ןכו תירלוקלומ הימיכויבב ,הימיכב :םייתנש-תלת
 תבלושמה תינכותב ,םירמוח תסדנהב ראות םע דחי הימיכב
 .םירמוח תסדנה/הימיכ
 

 

 הימיכב  ןושאר ראות
 תנבהבו םישדח םירמוחו תולוקלומ תריציב תקסוע הימיכה
 םוחתה הניה הימיכה .םימייק םירמוח לש תוליעפהו הנבמה
 תיגולונכטה תוחתפתהל תיארחאה איהו עבטה יעדמ לכב יזכרמה
 לע ססובמ ינרדומה עדמב אשונ לכ טעמכ .םירשעה האמב הרידאה
 ןכל .תולוקלומ ןיב ןילמוג יסחי לעו רמוחה לש ירלוקלומה הנבמה
 חותיפ ללוכ ,םייעדמ םימוחת לש םוצע ןווגמב תקסוע הימיכה
 ישונאה םונגה ,תירלוקלומ היגולויב ,ןתוליעפ תנבהו תופורתו
 ,םיינורטקלא-וטפוא םינקתה ,םישדח םירמוח ,תיטנג הסדנהו
 תודדוב תואמגוד ןה ולא  .ללחה רקח וליפאו םיילזונ םישיבג
 ןפואב םימרות רשא ,הימיכב רקחמה ימוחתב םיאשונל תוגציימו

 םייחה תלחותש ךכלו ונתפוקתב ההובגה םייחה תמרל יתועמשמ
 ..תונורחאה םינשה האמב יטמרד ןפואב ולע ונלש םייחה תוכיאו

 ןתיא סיסב םינקמ "הימיכב םיעדמל רגוב" ראותל םידומילה
 .תינרדומה היישעתבו עדמב ומוקמ תנבהבו הימיכה עוצקמב

 קצומ סיסב םינקמ םידומילל םינושארה םירטסמסה ינש
 .הימיכה תודוסיב ןכו םיבשחמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמה תועוצקמב
 םימוחתב הימיכה דומיל לש הבחרה שי םיאבה םירטסמסב
 .תיטרואיתו תילקיסיפ ,תינגרוא ,תיטילנא ,תינגרוא יא :םינושה
 רוחבל תורשפאה טנדוטסל תנתינ םינורחאה םירטסמסה ינשב
 טנדוטסה הסנתמ םידומילה ךלהמב .ותוניינעתה םוחתב תועוצקמ
 תורשפאה תנתינ ןכו תומדקתמו תויסיסב הדבעמ תודובעב
 רקחמה תוצובק לש רקחמה תוינכותב בלתשהלו ףתתשהל
  .הטלוקפב

 הגוסמ הדיחי  "קנזה" תמגמ העיצמ ןוינכטב הימיכל הטלוקפה
 ינש ראות םילשהל ןתינ התרגסמב ,םינייטצמ םידימלתל ץראב
 .םינש יצחו עבראב הימיכב
  

 הימיכו היגלויבב יגוח וד ןושאר ראות
 הישעתבו רקחמב הרידא תומדקתהל םידע ונא תונורחאה םינשב
 החלצהל תוירקיעה תוביסה תחא .תיאופרויבהו תיגולונכטויבה
- םילודג םייעדמ םיפנע ינש ןיב קדהתמו ךלוהה בוליש איה תאזה
 תויגולונכט לש ןתריציו תויעדמ ךרד תוצירפ .היגולויבו הימיכ
 המרב םייגולויבה םיכילהתה לש הנבה ךותמ ועבנ ,תושדח
 תורבחה בורבו תופורתה תורבח לכב טעמכ .תירלוקלומה
 קזח עקר ילעב םינעדמל השירדה תרבוג ,תויגולונכטויבה
 .הימיכו היגולויב ןיבש םימוחתב

 תרשפאמו הימיכבו היגולויבב קצומ סיסב הנקמ םידומילה תינכות
 םיראתל ךישמהל וא עדיה תוריתע תוישעתב בלתשהל רגובל
 .ל"נה םייעדמה םימוחתב םיהובג

 ראותה תארקל הליבומו תיתנש-תלת הניה םידומילה תינכות
 ."תירלוקלומ הימיכויבב רגוב"
 

 הימיכ/םירמוח תסדנה - תבלושמ םידומיל תינכות
 םירמוח יסדנהמ לש הרשכה חיטבמ םימוחת ינש לש בוליש
 םתואב ,תינרציה היישעתבו חותיפו רקחמב בלתשהל םילוכיש
 .הימיכב קימעמ עדיב ךרוצ שי םהב םימוחת

 יכרעמ ינש ליבקמב טנדוטסה דמול תבלושמה םידומילה תינכותב
 .םירמוח תסדנהל הטלוקפה לשו הימיכל הטלוקפה לש ,םיסרוק
 קימעמ דומיל לע שגד םייק םידומילה תינכות לש ןושארה דבורב
 .)םיבשחמו הימיכ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ( דוסיה תועוצקמ לש
 לש אובמה תועוצקמ תא טנדוטסה דמול וז הפוקת ףוס תארקל
 ללוכ םידומילה תינכות לש ינשה דבורה .םירמוח תסדנהו הימיכ
 סיסב טנדוטסה לבקמ םהבש הסדנהו הימיכב הבוח תועוצקמ
 .םירמוח תסדנהו הימיכה לש קוסיעה יחטשמ דחא לכל ןתיא

 

 דחאב החמתמ טנדוטסה םידומילה תינכות לש ןוילעה דבורב
 ,תינגרוא הימיכ ,תילקיסיפ הימיכ :םיאבה םיישארה םימוחתהמ
 םירמוח ,תיטרואית הימיכ ,תיטילנא הימיכ ,תינגרוא יא הימיכ
 תוחמתהה .םיימרק םירמוחו היגרולטמ ,םירמילופ ,םיינורטקלא
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 לש תומישר ךותמ( הריחב יסרוק דומיל ידי לע רקיעב תישענ
 םיטקיורפ עוציבו )הימיכל הטלוקפהו םירמוח תסדנהל הטלוקפה
 .םימדקתמ

 עצבמ ,דבוע טנדוטסה ןהב תודבעמ תבלשמ םידומילה תינכות
 יתלב ןפואב םיכילהתהו תועפותה תא ריכהל דמולו םייוסינ

 .יעצמא
 

 היגולונכטויב תסדנהב ,תימיכ הסדנהב ףסונ ןושאר ראות
 הקיסיפבו ןוזמו
 םיאנתב ,תורשפא תנתינ הימיכל הטלוקפה לש םיטנדוטסל
 הסדנה-הימיכ לש בלושמ םידומיל לולסמב דומלל ,םימיוסמ
 .תימיכ הסדנהב ףסונ )יתנש-עברא( ןושאר ראות תארקל תימיכ
 הסדנהב הקימעמ הנבה ילעב םיאמיכ רישכהל הדעונ תאז תינכות
 .ץראב תימיכה היישעתה לש התלעותל תימיכ

 ןוזמ תסדנהל הקלחמה םע ףותישב תמייק המוד תינכות
 ןוזמה תיישעת לש דיתעה יכרצל תונעיהל תנמ לע היגולונכטויבו
 הנקקדזת רשא ,היגולונכטויב לע תוססובמה עדי תוריתע תוישעתו
 הנבה ילעב םיאמיכלו הימיכב הקימעמ הנבה ילעב םיסדנהמל
 םיטנדוטסה לע .היגולונכטויבו ןוזמ תסדנה יאשונב הקימעמ
  .) הריחב 'קנ 17 םכותמ( 'קנ 75.5 לש ףקיהב תועוצקמה תא דומלל
 הטלוקפה תצלמהל םאתהב םידומיל תינכת ביכרהל טנדוטסה לע
 ללכ ךרדב ךראת םיראת ינש תשיכר .היגולונטכויבו ןוזמ תסדנהל

 .םינש 4-5

 םהידומילל ליבקמב ,דומלל םילוכי םיאתמ עקר ילעב םיטנדוטס
 הקיסיפב ןושאר ראות תארקל םג ,הימיכב ןושאר ראות תארקל
 תינורטקלאורקימה היישעתה רובע םירקוחכ םמצע רישכהלו
 עברא ללכ ךרדב ךראת םיראתה ינש תשיכר .תיטפואורטקלאהו

 .םינש

 3.2.2 הנקתב האר םיפסונ םיטרפ
 

 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ הנומשמ תחאב םה
 יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיסיפ תארוה
 תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה
 .למשח-הקינורטקלא

 לע רפס יתבב הארוה ןוישר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי
 ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע .תודוקנ
 ."היגולונכט עדמל ךוניחל הטלוקפה" קרפב םיטרפ .ףסונ ןושאר

  תלבקל תצלמומ םידומיל תינכות
 הימיכב רגוב ראות

 :אבה טוריפה יפל 'קנ 124.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ 94.5   דוסיו הבוח תועוצקמ
 'קנ  19.5  םיצלמומ הריחב תועוצקמ
 10.0   :הרשעה תועוצקמ
    ג"למ 6
         ינפוג ךוניח 2
    תישפוח הריחב 2
  'קנ 124.0    כ"הס
  

 תודוקנ -'קנ ,תיב תודובע -ב"ע ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה 1 רטסמס
 5.0 - 2 4 *1 א"ודח 104003
 4.5 - 2 4 'מ תיראניל הרבגלא 104019
 2.5 - 2 4 **'ל1 הקיסיפ 114077

 2.0 - - 2 ***תינרדומ היגולויבב םיאשונ 134127
 3.0 )1(1 1 2  'א הימיכה תודוסי 124117

 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 
 18.0 1 9 18 )הבוח( דוקינ כ"הס 
      

 :תורעה
 רטסמסה ךלהמב . רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה )1(

 .העובקה תיעובשה לוגרתה תעשל רבעמ םיליגרת רפסמ ומייקתי
  .)104018( 'מ1 א"ודח סרוקה תא תחקל רשפא  *
 שולש לש דוקינ אלל תפסות ליכמו הקינכמ-הקיסיפ גוויס ירסחל דעוימ סרוקה  **

 סרוקב ומוקמב רוחבל םילוכי גוויס ילעב .תויעובש לוגרת םייתעשו האצרה תועש
 .)114071( 'מ1 הקיסיפ סרוקב וא )114051( 1 הקיסיפ
 ףקיהב )ביבא רטסמסב ןתינ( 134058  - "1 היגולויב" עוצקמה תא תחקל רשפא ***

 הריחבה תודוקנ תרגסמב בשחי 'קנ 1.0 -ו הבוח תודוקנכ 'קנ 2.0  .'קנ 3.0 לש
 .תיטלוקפה
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס
 5.0 - 2 4 *2 א"ודח 104004
 2.5 - 1 2 ** 'ח  תוליגר .רפיד תואוושמ 104131
114052 
114078 

 2 הקיסיפ
 *** 'ל2 הקיסיפ וא

3 1 - 3.5 

 3.0 )1(1 1 2 'ב הימיכה תודוסי 124118
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפשו בשחמל אובמ 234128
 3.0 - 1 2.5 'מ 1 תיטילנא הימיכ 124220

 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 
 22.0 3 8 15.5  כ"הס 

 

 רטסמסה ךלהמב . רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה      )1(           
 .העובקה תיעובשה לוגרתה תעשל רבעמ םיליגרת רפסמ ומייקתי
 שרפה  .)114075( 'ממ2 הקיסיפו )104022( 2/'מ2 א"ודח סרוקה תא תחקל רשפא *
 .םיצלמומ הריחב תועוצקמ דוקינ תרגסמב בשחי תודוקנה
 תרגסמב )104228( 'ח תויקלח .רפיד תואוושמ סרוקה תא ףסונב רוחבל ץלמומ **
 .םיצלמומ הריחב תועוצקמ דוקינ
 שולש לש דוקינ אלל תפסות ליכמו למשח-הקיסיפ גוויס ירסחל דעוימ סרוקה ***

 סרוקב ומוקמב רוחבל םילוכי גוויס ילעב .תויעובש לוגרת םייתעשו האצרה תועש
 .)114075( 'ממ2 הקיסיפ סרוקב וא )114052( 2 הקיסיפ
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
  םיטנווקה תרות 124408

 *הימיכב הימושייו
3 1 - 3.5 

 –  תילקיסיפ הימיכ 124415
 תימיכ הקימנידומת

3 2 - 4.0 

 5.0 - 2 4 'מ 1 תינגרוא הימיכ 124708
 2.5 - 1 2  תינגרוא יא הימיכ 124305
 2.0 5 - - 'מ1 תיטילנא הימיכ 'עמ 124212
 1.5 4 - - תימיכ הקיסיפ הדבעמ 124611
 3.0 - - 4 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 324033

 21.5 9 6 16 כ"הס 
 1.5  . 'קנ 5.0 לש ףקיהב 124400 בחרומה סרוקה תא הז סרוק םוקמב דומלל ןתינ *
  תיטלוקפ הריחב ןובשח לע תופסונה 'קנה
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  'קנ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
 1.5 - 1 1 בחרומ 2 תיטילנא הימיכ 124213
 –  תילקיסיפ הימיכ 124417

 תירלוקלומ היפוקסורטקפס
3 1 - 3.5 

 2.5 - 1 2 תיטסיטטס הקימנידומרת 124413
 –  תילקיסיפ הימיכ 124414

 תימיכ הקיטניק
2 1 - 2.5 

 3.0 8 - - 1 תילקיסיפ הימיכ 'עמ 124610
 4.0 - 2 3 'כ2 תינגרוא הימיכ 124711
 3.0 8 - - 1 תינגרוא הימיכ 'עמ 124911

 20.0 16 6 12 כ"הס 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 2.0 6 - -  2 תיטילנא הימיכ 'עמ 124214
 2.5 - 1 2 תינגרוא יא-ויב הימיכ 124210
 2.5 - 1 2 רמוחו מ"א 124416
 2.5 - 1 2  תינגרוא הימיכ תוליעפו הנבמ 124703

 3.0 8 - - * 2 תילקיזיפ הימיכ הדבעמ 124613 
 2.5 - 1 2 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 134019

 15.0 13 4 8 כ"הס 
 
 3.0 לש ףקיהב  )124912( 2 תינגרוא הימיכב הדבעמה וא *
 

 6 רטסמס
 )הבוח הריחב ללוכ( הריחב תועוצקמ

 
  הריחב תועוצקמ
 לולכל םיכירצש ,'קנ .19.5 לש ילמינימ ףקיהב תועוצקמ רוחבל שי
  :תוחפל םכותב
 המישרה ךותמ תחא תמדקתמ הדבעמ )א(

  תמדקתמ תילקיסיפ הימיכב הדבעמ  126600
  תמדקתמ תינגרוא הימיכ הדבעמ 126901
  תמדקתמ תילקיסיפ-תינגרוא הימיכ הדבעמ 126902
  יתביבס רוטינב תמדקתמ הדבעמ 126302
  תיתכתמונגרואו תינגרוא יא הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126303

 
 :םיאבה תועוצקמה תשמח ךותמ תועוצקמ ינשו )ב(

 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 תינויע תמדקתמ תילקיסיפ הימיכ 126601
 תייוסינ תמדקתמ תילקיסיפ הימיכ 126602
 תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700
 קצומ בצמ 127427

 
 הימיכב םיצלמומ הריחב תועוצקמ
 ידומילב הריחבה תועוצקמ תמישרמ סרוק לכ רוחבל לוכי טנדוטס
 םדקה תושירדב דמוע אוהש יאנתב ,הימיכל הטלוקפב םיכמסומו הכמסה
 .עוצקמה לש
 תדעו רושיאל ףופכב תורחא תוטלוקפמ הריחב יסרוק רוחבל רשפא ןכ ומכ
 .הימיכ - הארוהה
 

 דוקינ היפוקסורטקפסו הזילנא
 2.0  יתביבס רוטינב תמדקתמ תיטילנא 'בעמ 126302
 2.0 הביבסה לש הימיכ 127109
 2.0  םירזייל תועצמאב תיטילנא הימיכ 127206
 2.0  תמדקתמ תימושיי תיטילנא הימיכ 127207
 3.0  חטשה לש תילקיסיפ הימיכ 127403
 3.5  )בחרומ( םיאמיכל קצומ בצמ 127427
 2.0  חטשה יעדמב תוינויסנ תוטיש 127433
 3.0  תונטק תוכרעמב הקיסיפו הימיכ 127442

  הזילטקו היגרנא
 2.5  הימושייו תיסיסב הימיכורטקלא 127445
 2.0  תינגומוה הזילטקב םירחבנ םיאשונ 127735
 2.0  הזילטקוטופ 127437
 3.0  2 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 2.5 תינגורטה הזילטק 127002
 3.0  תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 127009

  ימיכ רקחמו תומזי
 4.0  הימיכב רקחמ טקיורפ 124353
 6.0  הימיכב דחוימ רקחמ טקייורפ 124355

 2.0  הימיכב רקחמל אובמ 124356
 2.0  הימיכב םיטנטפ טרפבו ינחור ןיינק 127100
 2.0 םיניפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 2.0 התיכל רבעמש הימיכ 127744

  תיגולויב הימיכ
 2.0 תינבמ היגולויבב םירחבנ םיאשונ 126304
 3.0  תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 127009
 2.0 םיניפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 2.5  תיגולויב הימיכוטופ 127441
 3.0  הקינורטקלאויבו םייגולויב םירמוח 127444
 2.5 םייגולויב םירמוח לש ירלוקלומ ןונכת 127456
 2.5 םיינורטקלאויב םינקתהו למשחמ עבט 127457
 2.5  םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741
 2.0  תוקיטויביטנא לש תילניצידמ הימיכ 127742

  תיטנווק  היגולונכט
 3.5  תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 127446
 2.0 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכט ימושיי 127447
 2.0 תיבושיח הימיכב הדבעמ 127449
 2.0  תויטנווק תועפותו הימיכוטופויב 127450
 3.0  םיטנווק םירמוח לש תילקיסיפ הימיכ 127451
 3.0  תילקיסיפ הימיכב תיטנווק הדידמו הטילש 127452
 2.0 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126604
 4.0 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126605
 2.0 תוחותפ תויטנווק תוכרעמל אובמ 127010

  תימיכ הזטניס 
 3.0  מ 2  תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912
 3.0  תילקיסיפ תינגרוא הימיכ תמדקתמ הדבעמ 126902
 3.0   תיתכתמונגרואו תינגרוא-יא הימיכב .עמ 126303
 2.0 םיניפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 3.0  תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700
 3.0  תינגרוא הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126901
 2.0  תינגרוא הימיכוטופ 127712
 2.0  תיביטקלסוארטס הזתניס 127729
 2.5  תוילקיסיפ תוטישב הנבמ תעיבק 127730
 2.0  תומימחפ לש הימיכויבו הימיכ 127731
 2.0  תיטתניס-ורטר הזילנא 127732
 2.0  בחרומ 3 תינגרוא הימיכ 127738
 2.0  תורוטקטיכראל הזתניסמ #םירמילופ 127740
 2.0 תינגרוא הזתניסב תויתכתמונגרוא תובוכרת 127727
 3.0  2 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200

  תילקיסיפ הימיכ
 3.0  םיאמיכל 2 תילקיסיפ הימיכב .עמ 124613
 3.0  תילקיסיפ הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126600
 3.0  תמדקתמ תינויע תילקיסיפ הימיכ 126601
 3.0  תמדקתמ תינויסינ תילקיסיפ הימיכ 126602

  םיבושיחו הירואת
 3.0  תימושיי תיבושיח הימיכ 126603
 3.0  ןמושיו תיטנווק הימיכב בושיח תוטיש 127415
 3.0  רגנידרש תאוושמ ןורתפל  תושיג האמ 127425
 2.0  תונטק תוכרעמ לש הקימנידומרת 127436
 4.0  הימיכב הישומישו הירטמיס 127438
 2.0  תינגרוא הימיכב.קלומ םילטיברוא 127710
 3.0  תירלוקלומ הקינורטקלא 127443
תימיכ הקיסיפב תירמונ היצלומיס 127454  3.0 
תינגרוא הימיכב קלומ םילטיברוא 127455  3.5 
םיימיכ םינשייחל אובמ 127458  1.0 

 
 תורחא תוטלוקפמ הריחב תועוצקמ

 4.0 תימיכויבו תימיכ הסדנהל אובמ 054135
 2.5 1 םירמילופ 054350
 2.5 2 םירמילופ 054351
 4.0 1  היגולונכטויבו ןוזמ תסדנהב תונורקע 064115
 2.5 ןוזמ לש הימיכ 064322
 2.0 היגולונכטויבל אובמ 064522
 4.0  הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 094481
 2.5 תוילרגטניא תורמתהו יירופ ירוט 104214
 2.5 תובכורמ תויצקנופ 104215
 2.5 ח/ר .פיד.שימ 104218
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 2.5 םיקצומה תקינכמל אובמ 314003
 4.0 םייסדנה םירמוח לש תונוכתו אובמ 314011
 2.0  היגולוקמרפב םיקרפ 276424

 

 רישי לולסמל תנווכמ ,קנזה תינכות
 הימיכב ינש ראותל
 ינש ראות תארקל םינייטצמ םיטנדוטס רישכהל איה לולסמה  תרטמ
 ישנאכ טלקיהל םהל רשפאל תנמ לע םירטסמס 9 ךות )הזת םע( הימיכב
 ךות ,טרוטקודל ךישמהל וא קנזה תורבחו תמדקתמ היישעתב עוצקמ
 , תיתפורת הימיכויב :םיאבה םימוחתהמ דחאב תפסונ הרשכה תיינקה
 ולכוי ,ףסונב .תוירלוקלומ תויטנווק תויגולונכט וא ,תוימיכ תויגולונכט
 .תימזי תוגיהנמב הדועת םג לבקל ךכב םיניינועמה םידימלת
 :תורעה

 ינייפאמ ילעב םידמעומ .הובג םכסב תינתומ תינכתל שארמ הלבק )1
 )םיימדקא םיסרוקב ההובג החלצה תמגוד( םיקהבומ תוניוצמ
 )תירטמוכיספ הניחב רדעה תמגוד( הז ןוירטירקב םידמוע םניאש
 הארוהה תדעווב ישיא ןויאר ס"ע תינכותל לבקתהל ולכוי

 .תיטלוקפה
 40 לש תילמינימ תיתנש הריבצב הנתומ רישיה לולסמב ךשמהה )2

 ףיעסב םיטרופמ ינש ראותל רבעמל םיאנתה .85 לש עצוממב תודוקנ
6. 

 הטלוקפהו ןוינכטה ילהנ יפל ל"כש תגלמ ולבקי "אישנ ינייטצמ" )3
 .הימיכל

 םילשי ,כ"הס 124 ,ןושאר ראותל תודוקנה תריבצ ידכ ךות )4
  .םימדקתמ םיראת ידומילל הריבצכ רקחמל הנכה יסרוק טנדוטסה

 ראותל םידומילכ רקחמל הנכה  יסרוק ורכוי םייקה להונל םאתהב )5
 םיראתל רפסה תיבל לבקתי טנדוטסהש רחאל קר םדקתמ
   .םילבוקמה םינוירטירקה פ"ע םימדקתמ

 תולדגומ תוגלמ ולבקי הלא םינוירטירק ואלמיש תינכתה ידימלת )6
 םתלבק רחאל .םהידומילל ישישה רטסמסהמ לחה ינש ראות ידומילל
 לע ,תוחפל 90 לש רבטצמ  עצוממב הנתומש, "ליבקמב" ינשה ראותל
 .ס"היב ילהנ יפ

 לש ףקיהב( תודקמתה ידומילל תמלשהל שדקוי יעיבשה רטסמסה )7
  )תופסונ תודוקנ 17

 הזתל ויתובוח תא טנדוטסה םילשי יעישתהו ינימשה םירטסמסב )8
   .ינש ראותל תירקחמ

 .ךליאו ותלבקמ ישיא ךנוח לגס רבח ידי לע הוולי המגמב דימלת לכ )9
 רובעל םיאשר ,איהש הביס לכמ ,תינכתהמ םירשונש םידימלת )10

 םושב ךרוצ אלל תאזו הימיכב ןושאר ראותל יתנש תלתה לולסמל
  .ילמרופ רושיא

 
 טוריפה יפל 'קנ 154.0 רובצל שי םיראתה ינש תא םילשהל תנמ לע
 :אבה
 'קנ 102.0     דוסיו הבוח תועוצקמ
 'קנ 10.0                    רקחמ יטקיורפ
 'קנ 15.0 :ינשו ןושאר ראות םיפתושמ תועוצקמ
 'קנ 2.0  :תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ 6.0   הרשעה תועוצקמ
 'קנ 2.0    ינפוג ךוניח
 'קנ 17.0                                            תודקמתה ידומיל
    'קנ 154.0    כ"הס
  

 תודוקנ -'קנ ,תיב תודובע -ב"ע ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 

 1 רטסמס
  'קנ 'מ 'ת 'ה  

 5.0 - 2 4 'מ 1 א"ודח 104018
 4.5 - 2 4 'מ תיראניל הרבגלא 104019
 2.5 - 1 2 **1 הקיסיפ 114051
 3.0 - - 3 1 היגולויב 134058
 3.0 )1(1 1 2  'א הימיכה תודוסי 124117
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

 19 1 9 21  כ"הס 
      

 :תורעה
 ךלהמב . רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה )1(

 לוגרתה תעשל רבעמ םיליגרת רפסמ ומייקתי רטסמסה
 .העובקה תיעובשה

 סרוקב םג ומוקמב רוחבל םילוכיש הקינכמ-הקיסיפ גוויס ילעבל דעוימ סרוקה  **
 סרוקב רוחבל םילוכי גוויס ירסח .תוכז תודוקנ 3.5 הנקמש )114071( 'מ1 הקיסיפ
 םייתעשו האצרה תועש שולש לש דוקינ אלל תפסות ליכמש )114077( ׳ל1 הקיסיפ
  .ז״נ 2.5 לש ךס הנקמו תויעובש לוגרת
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  'קנ 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס
 5.0 - 2 4 'מ 2 א"ודח 104022
 2.5 - 1 2 ** 'ח  תוליגר .רפיד תואוושמ 104131
 3.5 - 1 3 2 הקיסיפ 114052
 3.0 )1(1 1 2 'ב הימיכה תודוסי 124118
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפשו בשחמל אובמ 234128
 3.0 - 1 2.5 'מ 1 תיטילנא הימיכ 124220
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

 22.0 3 8 15.5  כ"הס 
 

 ומייקתי רטסמסה ךלהמב . רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה      )1(
 .העובקה תיעובשה לוגרתה תעשל רבעמ םיליגרת רפסמ
 סרוקב םג ומוקמב רוחבל םילוכיש ,הקינכמ-הקיסיפ גוויס ילעבל דעוימ סרוקה ***
 רוחבל םילוכי למשח-הקיסיפ גוויס ירסח .ז״נ 5 הנקמש )114075( 'ממ2 הקיסיפ
 דועו האצרה תועש 2 דוע לש דוקינ אלל תפסות ליכמש ׳ל2 הקיסיפ סרוקב ומוקמב
 .ז״נ 3.5 לש ךס הנקמו תויעובש לוגרת תעש
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
 5.0 - 2 4 1 תיטנווק הימיכ 124400
 –  תילקיסיפ הימיכ 124415

 תימיכ הקימנידומרת
3 2 - 4.0 

 5.0 - 2 4 'מ 1 תינגרוא הימיכ 124708
 2.5 - 1 2  תינגרוא יא הימיכ 124305
 2.0 5 - - 'מ1 תיטילנא הימיכ 'עמ 124212
 1.5 4 - - תימיכ הקיסיפל הדבעמ 124611
 3.0 - - 4 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 324033

 23.0 9 7 17 כ"הס 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
 1.5 - 1 1 בחרומ 2 תיטילנא הימיכ 124213
 –  תילקיסיפ הימיכ 124417

 תירלוקלומ היפוקסורטקפס
3 1 - 3.5 

 2.5 - 1 2 תיטסיטטס הקימנידומרת 124413
 –  תילקיסיפ הימיכ 124414

 תימיכ הקיטניק
2 1 - 2.5 

 3.0 8 - - 1 תילקיסיפ הימיכ 'עמ 124610
 4.0 - 2 3 'כ2 תינגרוא הימיכ 124711
124911 
124356 

 1 תינגרוא הימיכ 'עמ
 )***(הימיכב רקחמל אובמ

- - 8 3.0 
2.0 

 22.0 16 6 11 כ"הס 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 2.0 6 - -  2 תיטילנא הימיכ 'עמ 124214
 2.5 - 1 2 תינגרוא יא ויב הימיכ 124210
 2.5 - 1 2 רמוחו מ"א 124416
 2.5 - 1 2  תינגרוא הימיכ תוליעפו הנבמ 124703
 3.0 8 - - 2 תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912
134019 
124353 

 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ
 הימיכב רקחמ  טקיורפ

2 1 - 2.5 
4.0 

 3   3 תייוסינ תילקיסיפ הימיכ 124602
 22.0 14 4 11 כ"הס 
 

 לש תודוקנ 8 ללוכ ,ןושאר ראותל תודוקנ 116 ורבצנ ,הז רטסמס דע
 "ליבקמב" ינש ראותל הלבק רשפאמ הז ןינע .הרשעהו תישפוח הריחב
 תוחפל 90 אוה םינויצה עצוממש יאנתבו

 ךלהמב ומלשוי ״ןושארה ראותה תריגס״ רובע תורסחה תודוקנה 8
 .יעיבשה רטסמסב תודקמתהה ידומל
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס
 3.0   3 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 6.0 - -  הימיכב דחוימ רקחמ  טקיורפ 124355
 תמדקתמ תילקיזיפ הימיכ 126601

 תינויע
3   3.0 

 3.0   3 תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700
 תינגרוא הימיכ הדבעמ 126901

 תמדקתמ
  8 3.0 

 יא הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126303
 *תיתכתמונגרואו תינגרוא

  8 3.0 

 21.0 16  13 כ"הס
* 

 3.5  1 3 םיאמיכל קצומ בצמ 127427
 היצמרופניא דוביעל אובמ 236990

 תיטנווק
2 1  3.0 

 ץלמומ ,"תוירלוקלומ תויטנווק תויגולונכט"ב תודקמתהב םיניינועמל
 .םיסרוקב הדבעמה תא ףילחהל
 

 ראותל םגו ןושאר ראותל םג תומיאתמש תודוקנ  21  ורבצנ ,הז רטסמסב
 םה ראות הזיא תבוטל )ךנוחה םע דחי( טילחהל ולכוי םיטנדוטסה .ינש
  .רחבנה תודקמתהה לולסממ רזגנב ,ולא םיסרוק םימשור
 
 

 7 רטסמס
 תיתפורת הימיכויבב תודקמתה
 
  'קנ 'מ 'ת 'ה  

 3.5  1 3 םיילובטמ םילולסמ 134113
 2.0   2 הימיכב םיטנטפ 127100
 3.5  1 3 תיללכ הקיטנג 134020
 2.0   2 םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741
126xxx סיבאנק לש היגולונכטו הימיכ- 

 עוצקמ תעצה
   2.5 

 לש תילניצידמ הימיכ 127742
 תוקיטויביטנא

2   2.0 
 

 1.5 5   יחה םלועב הדבעמ 134134
 17.0 5 25 12 כ"הס
 

 וא
  תוימיכ תויגולונכטב תודקמתה

 
 3.0  2 2 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104228
 4.0  2 3 תורבתסהו הקיטסיטטסל אובמ 094481
 3.5  2 2 תימיכויבו תימיכ הסדנהל אובמ 054135
 2.0   2 היגולונכטויבל אובמ 054522
 תועצמאב תיטילנא הימיכ 126206

 םירזייל
2   2.0 

126xxx קנזה תורבחב הזילטקו הזתניס 
 שדח עוצקמ תעצה

2   2.5 

 17.0  6 13 כ"הס
 

 וא

  תוירלוקלומ תויטנווק תויגולונכטב תוחמתה
 
 תודוקנ 7.5 כ"הס – הביל יסרוק 3

 3.5 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 127446
 2.0 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכט ימושיי 127447
 2.0  א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126604

   וא
 4.0 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126605

 
 
 :םיאבה םיסרוקה ךותמ הריחב לש תופסונ תודוקנ  4
 

 2.0  תויטנווק תועפותו הימיכוטופויב 127450
 2.0 תילקיסיפ הימיכב תיטנווק הדידמו הטילש 127451
 3.0 תיטנגמ הדוהתב תומדקתמ תוינויסנ תוטיש 128429
 2.0   שעור יטנווק בשחמ 116037
 2.0  תמדקתמ תיטנווק היצמרופניא 116040
 3.5   יטנווק רמוחו הנירק 118137

 
 םיסרוק לש הרדס ןושארה ראותה תרגסמב דומלל לכוי טנדוטסה ףסונב
 תימזי תוגיהנמב הדועת ול ונקיש
 :ןלהל םיטרופמ ךכל םיאנתה
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  תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 ראותל םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 ,הירואיתב םיאשונ לולכמ ודמליי תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושארה
 טנדוטסה לע תוחמתהה תרגסמב .'תימזי תוגיהנמ' לש םושייו תוסנתה
 – ראשהו ראותהמ קלחכ הנבשוחת ןכותמ  5 ,תודוקנ 10 תוחפל דומלל
 םידומילל הקלחמה םע ףותישב תינכותה .ראותה תושירדל רבעמ
 .תויונמואו םייטסינמוה
 

 :הלבק יאנת
 .תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םויס .1
 .75 לעמ םינויצ עצוממ .2
 

 :תואבה תושירדה תא אלמל שי תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ לע
  :הבוח יסרוק ידומיל  .1

  )'קנ 2.0( תימזי תוגיהנמ 324528 .א
   )'קנ 2.0(  הימיכב םיטנטפ 127100 .ב

 
  :הריחב יסרוק .2

 )'קנ 2.0( תומזיה תודוסי 324527 .א
 )'קנ 2.0( תיקסע תומזי 324520 .ב
  )'קנ 2.0( תיקסעה תיגולוקאה תכרעמה סויג 324541 .ג
 )'קנ 2.0( תומגמו תויוחתפתה - םינוגראב תומזי 324521 .ד
  )'קנ 2.0( תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה 324540 .ה
 )'קנ 2.0( םימזיל קוויש 324526 .ו
  ) 'קנ 2.0( תימלוע ליבוהל דציכ – לארשיב קטייה 324536 .ז
 )'קנ 2.0( תיבוציע הבישחו תומזיל אובמ 324247 .ח
 )'קנ 2.0( רשואו תויתריצי ,תונשדח 324518 .ט
   )'קנ 2.0( םייגולונכט םיטקיורפ לוהינ 324533 .י
 )'קנ 2.0( תונשדחה תמליד 324534 .אי
 תוילבולגה קטייהה תורבח ךות לא עסמ - קטייהל עסמ 324542 .בי

 )'קנ 2.0(
 

 הדועתה תלבק
 תינכותה תושירד תמלשה רחאל הדועת קנעות תוחמתהה תא םימייסמל
 לכ תמלשה רחאל קר קנעות הדועתה .החלצהב תינשמ תוחמתהל
 .םאה תטלוקפב ראותל תושירדה

 
 
 

 
 
 

 רגוב ראות תלבקל תצלמומ םידומיל תינכת
 הימיכו היגולויבב יגוח וד
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ   97.0 הבוחו דוסי תועוצקמ
 'קנ   17.0 םיצלמומ הריחב תועוצקמ
 :םיישפוח הריחב תועוצקמ
 הרשעה 'קנ 6
 תישפוח 'קנ 2

10.0      

  ינפוג ךוניח 2
 'קנ 124.0 כ"הס
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 5.0 - 2 4 *1 א"ודח 104003
 4.5 - 1 3.5 'מ תיראניל הרבגלא 104019
 3.0 1 2 2 )1( 'א הימיכה תודוסי 124117
 3.0 - - 3 1 היגולויב 134058
 3.0 - - 3 תינכט תילגנא 324033
 2.5 - 2 4 * 'ל1 הקיזיפ 114077
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

  19.5 9 1 22.0 
 

 .רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה   )1(
 .תחא הרשעה תעשו תחא ליגרת תעש תמייקתמ       

  דוקינ אלל תפסות ליכמו הקינכמ-הקיזיפ גוויס ירסחל דעוימ סרוקה    *
  םילוכי גוויס ילעב .תויעובש לוגרת תעשו האצרה תועש שולש לש      
 'מ1 הקיזיפ סרוקב וא )114051( 1 הקיזיפ סרוקב ומוקמב רוחבל      
      )114071(. 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  2 רטסמס
 5.0 - 2 4 2 א"ודח 104004
 3.5 - 2 5 * 'ל2 הקיזיפ 114078
 3.0 1 2 2 )1( 'ב הימיכה תודוסי 124118
 4.0 2 - 3 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 094481
 2.5 - 1 2 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 134019
 3.5 - 1 3 תיללכ הקיטנג 134020

  19.0 8 3 21.5 
 
  תעש תמייקתמ   .רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה  )1(  
 .תחא הרשעה תעשו תחא ליגרת         

 אלל  תפסות ליכמו למשח-הקיזיפ גוויס ירסחל דעוימ הז סרוק    *
 .תויעובש לוגרת תעשו האצרה תועש שולש לש דוקינ         
  וא )114052( 2 הקיזיפ סרוקב  ומוקמב רוחבל םילוכי גוויס ילעב        
 .)114075(  'ממ2 הקיזיפ סרוקב        
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  3 רטסמס
 3.5 - 1 3  הימושייו םיטנווקה תרות 124408

     הימיכב 
124415 

  
 – תילקיסיפ הימיכ
 תימיכ הקימנידומרת

3 2 - 4.0 

 5.0 - 2 4 'מ1 תינגרוא  הימיכ 124708
 2.5 - 1 2 תירלוקלומ היגולויב 134082
 3.5 - 1 3 םיילובטמ םילולסמ 134113
 2.5 5 - 1 הקיטנגב הדבעמ 134142

  16 7 5 21.0 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס
 3.0 8 - - 1 תינגרוא הימיכב הדבעמ 124911
 – תילקיסיפ הימיכ 124414

 תימיכ הקיטניק
2 1 - 2.5 

 4.0 - 2 3 2 תינגרוא הימיכ 124711
 3.5 - 1 3 אתה לש היגולויב 134128
 2.5 - 1 2 יטנגה יוטבה תרקב 134119
 3.0 - 1 2.5 מ 1 תיטילנא הימיכ 124220
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

  12 9 16 19.5 
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  'קנ 'מ 'ת 'ה  5 רטסמס

 2.0 5 - - בחרומ 1 תיטילנא הימיכב 'עמ 124212
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128

  2 2 7 6.0 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  6 רטסמס
 2.5 5 - 1 םזילובטמו  הימיכויבב הדבעמ 134143
 3.5 - 1 3 היגולויזיפ 134117
 3.0 - - 3 היגולוריוו היגולויבורקימ 134121

  7 1 5 9.0 
 

   םיצלמומ הריחב תועוצקמ תמישר
 םיסרוק  2 תוחפלשכ ,המישרה ךותמ ׳קנ 17 רובצל טנדוטסה לע •

 הטלוקפהמ וחקליי םיסרוק 2 תוחפלו הימיכל הטלוקפהמ וחקליי
 .)וזה הריפסב ללכנ אל רקחמ טקיורפ( היגולויבל

 לכמ דחא ,םיטקיורפ ינש דע תושעל םיאשר לולסמב םיטנדוטסה •
  .הטלוקפ

 ישאר םע ץועיי תושיגפל תורשפא ןתנית יעיברה רטסמסה ךלהמב •
 תכרעמה תא תונבל טנדוטסל רוזעל ידכ תויטלוקפה הארוהה תודעו

 לש ןיינעה ימוחת י״פע ישישהו ישימחה םירטסמסל תילמיטפואה
  .טנדוטסה

 
 היגולויב תועוצקמ
   

 2 תירלוקלומ היגולוריו 134039
 3 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ 134040
 4 )1( היגולויבב רקחמ טקיורפ 134049
 2.5 תוחתפתה לש היגולויב 134069
 3 היגולואוז 134111
 2 היצולובא 134133
 2.5 תיבושיח היגולויב 134141
 3  היגולוקא 134153
 2.5  היגולונירקודנא 134155
 3 תירלוקלומ הקיזיפויב 134156
 3 היגולויבוריונל אובמ 134157
 2.5 םייחה  יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש 134158
 3.0 תיסיסב היגולונומיא 276413

 
 80 לש רבטצמ עצוממו תוחפל קנ 76 תמלשה ,החנמ תאיצמב הנתומ )1(

 .תוחפל
 הימיכ תועוצקמ

 2.5 תינגרוא יא ויב הימיכ 124210
 2.5 תינגרוא יא הימיכ 124305
 6.0 )ז"קנ 6 ( רקחמ טקייורפ 124355
 3.0 מ"ב תילקיזיפ הימיכב הדבעמ 124609
 3.0 תמדקתמ תינויע תילקיזיפ הימיכ 126601
 3.0 תמדקתמ תייוסינ תילקיסיפ הימיכ 126602
 3.0 תמדקתמ תינגרוא הימיכ הדבעמ 129901
 2.5 תיגולויב הימיכוטופ 127441
 3.5 3 תינגרוא הימיכ 127738
 3.0 םיינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741

 
  הריחב תועוצקמ
 היגולויב תועוצקמ

 2 תירלוקלומ היגולוריו 134039
 3 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ 134040
 4 )1( היגולויבב רקחמ טקיורפ 134049
 2.5 תוחתפתה לש היגולויב 134069
 3 היגולואוז 134111
 2 היצולובא 134133
 2.5 תיבושיח היגולויב 134141
 3  היגולוקא 134153
 2.5  היגולונירקודנא 134155
 3 תירלוקלומ הקיזיפויב 134156
 3 היגולויבוריונל אובמ 134157
 2.5 םייחה  יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש 134158
 3 תיסיסב היגולונומיא 276413

 

 הימיכ תועוצקמ

 2.5 תינגרוא יא ויב הימיכ 124210
 2.5 תינגרוא יא הימיכ 124305
 6 )קנ 6( רקחמ טקייורפ 124355
 3 מ"ב תילקיזיפ הימיכב הדבעמ 124609
 3 תמדקתמ תינויע תילקיזיפ הימיכ 126601
 3 תמדקתמ תייוסינ תילקיזיפ הימיכ 126602
 3 תמדקתמ תינגרוא הימיכ הדבעמ 126901
 2.5 תיגולויב הימיכוטופ 127441
 3.5 3 תינגרוא הימיכ 127738
 2 םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741

 
 הימיכ יסרוק- הריחב תעוצקמ
 היפוקסורטקפסו הזילנא

 2  יתביבס רוטינב תמדקתמ תיטילנא 'בעמ 126302
 2  םירזייל תועצמאב תיטילנא הימיכ 127206
 2  תמדקתמ תימושיי תיטילנא הימיכ 127207
 3  חטשה לש תילקיסיפ הימיכ 127403
 3.5  )בחרומ( םיאמיכל קצומ בצמ 127427
 2  חטשה יעדמב תוינויסינ תוטיש 127433
 3  תונטק תוכרעמב הקיסיפו הימיכ 127442

 
 הזילטקו היגרנא

 2 תימושיי הזילטק 127002
 3 םימושייו תונורקע הימיכורטקלא 127453
 2  תינגומוה הזילטקב םירחבנ םיאשונ 127735
 2  הזילטקוטופ 127437
 3  2 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 3  תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 127009

 
 ימיכ רקחמו תומזי

 4  הימיכב רקחמ טקיורפ 124353
 6  הימיכב דחוימ רקחמ טקייורפ 124355
 2  הימיכב רקחמל אובמ 124356
 2  הימיכב םיטנטפ טרפבו ינחור ןיינק 127100
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 3 התיכל רבעמש הימיכ 127744

 
 תיגולויב הימיכ

 2 תינבמ היגולויבב םירחבנ םיאשונ 126304
 3  תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 127009
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 2.5  תיגולויב הימיכוטופ 127441
 3  הקינורטקלאויבו םייגולויב םירמוח 127444
 2.5 םייגולויב םירמוח לש ירלוקלומ ןונכת 127456
 2  םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741
 2  תוקיטויביטנא לש תילניצידמ הימיכ 127742
 2.5 םיינורטקלאויב םינקתהו למשחמ עבט 127457
 2 תינבמ היגולויבב םירחבנ םיאשונ 126304

 
 תיטנווק היגולונכט

 3.5  תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 127446
 2.0 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכט ימושיי 127447
 2.0  תויטנווק תועפותו הימיכוטופויב 127450
 2.0 תיבושיח תיטנווק הימיכב הדבעמ 127449
 2.0 תיבושיח תיטנווק הימיכב הדבעמ 127459
 3.0  םיטנווק םירמוח לש תילקיסיפ הימיכ 127451
 3.0  תילקיסיפ הימיכב תיטנווק הדידמו הטילש 127452
 2.0 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126604
 4.0 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126605
 2.0 תוחותפ תויטנווק תוכרעמל אובמ 127010

 
 תימיכ הזטניס

 3  מ 2  תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912
 3  תילקיסיפ תינגרוא הימיכ תמדקתמ הדבעמ 126902
 3   תיתכתמונגרואו תינגרוא-יא הימיכב .עמ 126303
 3  תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700
 3  תינגרוא הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126901
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 2  תינגרוא הימיכוטופ 127712
 2  תיביטקלסוארטס הזתניס 127729
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 2.5  תוילקיסיפ תוטישב הנבמ תעיבק 127730
 2.5  תומימחפ לש הימיכויבו הימיכ 127731
 2  תיטתניס-ורטר הזילנא 127732
 3.5  בחרומ 3 תינגרוא הימיכ 127738
 2  תורוטקטיכראל הזתניסמ #םירמילופ 127740
 2 תינגרוא הזתניסב תויתכתמונגרוא תובוכרת 127727
 3 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 3  מ 2  תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912

 
 תילקיסיפ הימיכ

 3.0  םיאמיכל 2 תילקיסיפ הימיכב .עמ 124613
 3  תילקיסיפ הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126600
 3  תמדקתמ תינויע תילקיסיפ הימיכ 126601
 3  תמדקתמ תינויסינ תילקיסיפ הימיכ 126602
 2.5 תימיכ הקיסיפב תירמונ היצלומיס 127445

 
 םיבושיחו הירואת

 3  תימושיי תיבושיח הימיכ 126603
 3  ןמושיו תיטנווק הימיכב בושיח תוטיש 127415
 3  רגנידרש תאוושמ ןורתפל  תושיג האמ 127425
 2  תונטק תוכרעמ לש הקימנידומרת 127436
 4  הימיכב הישומישו הירטמיס 127438
 3  תירלוקלומ הקינורטקלא 127443
 3.0 תימיכ הקיסיפב תירמונ היצלומיס 127454
 3.5 תינגרוא הימיכב םיירלוקלומ םילטיברוא 127455
 1.0 םיימיכ םינשייחל אובמ 127458

 
 היגולויב הריחב יסרוק

 2.0 היגולויבב תמדקתמ הדבעמ )1( 134088
 2 תיטנג הסדנהב הדבעמ 134122
 2 ןטרסה תלחמ לש היגולויבה 134129
 1.5 יחה םלועב הדבעמ 134134
 2 םינובלח רוזחימו ןיטיווקיבוי 134140
 1.5 )134040 -ל דומצ( חמצה לש היגולויזיפב הדבעמ 134144
 2 הפורתה יעדמ 134145
 2 א"נרה לש ינרדומה םלועה 134151
 2 תוינרדומ תויגולויב תופורת חותיפ 136014
 2 םימזינגרואורקימב השיח ילולסמ 136022
 2.5  תיתכרעמ היגולויב 136037
 2.5 היגולויבב םילדומ 136042

 
 תופסונ תוטלוקפמ םיצלמומ הריחב יסרוק

 2 םיינגרוא םימהזמ לש יגולויב קורפ 16327
 2 תישומיש הזילטקויב 66518

 2.5 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 104131
 2.5 'ח תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104218
 2 םירמוח-ויב 336401
 2.5 תופורת לש רקובמ רורחש 336528

 
 :תורעה

 לש רבטצמ עצוממו תוחפל 'קנ 76 תמלשה .החנמ תאיצמב הנתומ )1(
 .תוחפל 80

 הימיכה ימוחתב םיכמסומ ידומילב ךישמהל ןווכתמה טנדוטסל )2(
 2 הדבעמ סרוק רוחבל ץלמומ תיטילנא/תילקיסיפ/תינגרואה
  .םיאתמ

 .הימיכב ראותל םידומילה תינכתב הבוח עוצקמכ עיפומ עוצקמה )3(
 :תיללכ הרעה
 האבה תורשפאה ןתנית )הלעמו 85 לש עצוממ( םינייטצמ םיטנדוטסל
 הימיכויב לש תצלמומה תינכותה יפל םירטסמס השולש דומיל רחאל
  :תירלוקלומ
 

 ידומיל וא הימיכה ידומיל לע שגד םישל שקבי טנדוטסהו הדימב
 תינכות טנדוטסל עבקת ,תצלמומה תכרעמל האוושהב היגולויבה
 הארוה תדעו י"ע דרפנב תינכותה רושיא שרדיי .תישיא המיאתמ םידומיל
 .היגולויבל הטלוקפה לש הארוה תדעו י"עו הימיכל הטלוקפה לש

 

 טנדוטסה לש ותלבק ,היגולויב יסרוק לע שגד םישת תינכותהו הדימב
 תינכותמ המלשה יסרוק דומילב תינתומ היהת הימיכב ינש ראותל
 לש הארוה תדעו י"ע עבקת המישרה .ןושאר ראות לש םידומילה
 .הימיכל הטלוקפה
 

  תבלושמ םידומיל תינכות
 םירמוח תסדנהב םיעדמל ךמסומ ראותל
 הימיכו
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 179.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוחו דוסי תועוצקמ 'קנ  141
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ ׳קנ 26.5
 ׳קנ 12.0

 
 הרשעה 'קנ 6 -תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 4                                            
 ינפוג ךוניח 2                                            

  'קנ 179.5

 תודוקנ -’קנ ,הדבעמ -’מ ,ליגרת -’ת ,האצרה -’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104019 )1( 'מ תיראניל הרבגלא 4 2 - 4.5
 104018 'מ 1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114051 )2( 1 הקיזיפ 2 1 - 2.5
 124117 )*('א הימיכה תודוסי 2 2 1 3.0
 234128 ןותייפ תפשו בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4  - 3.0

22.0 3 9 18.0   
 הדימל יכרדו תונורקע" 314100 סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב
  .תישפוחה הריחבה תודוקנ תרגסמב "םירמוח תסדנהב
  .רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה )*(
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104022 'מ 2 א"ודח 4 2 - 5.0
 104131 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 2.5
 114052 )3( 2 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 114081 1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 124118 )**( 'ב הימיכ תודוסי 2 2 1 3.0
 124220 'מ 1 תיטילנא הימיכ 2.5 1 - 3.0
 314011 םייסדנה םירמוח תונוכתו הנבמ 3 2 - 4.0

22.5 4 9 16.5  
 .רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה )**(
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094481 תורבתסהו הקיטסיטטסל אובמ 3 2 - 4.0
3.0 
2.0 

- 
5 

2 
- 

2 
- 

 'מ תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ
 בחרומ 1 תיטילנא הימיכ הדבעמ

104228 
124212 

 124708 'מ1 תינגרוא הימיכ 4 2 - 5.0
 124400 1 תיטנווק הימיכ 4 2 - 5.0
 314009 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ - - 4 1.5
  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

21.5 9 10 13   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 תיטסיטטס הקימנידומרת
 תימיכ הקיטניק -תילקיסיפ הימיכ

124413 
124414 

 124711 2 תינגרוא הימיכ 3 2  4.0
 124911 'מ 1 תינגרוא הימיכ הדבעמ - - 8 3.0
 315003 םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - 4.0
 315051 םיקצומב היזופיד 2 1 - 2.5
  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

19.5 8 9 12   

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 תינגרוא יא הימיכ
 רמוחו תויטנגמורטקלא

124305 
124416 

 127427 בחרומ קצומ בצמ 3 1 - 3.5
2.5 
4.0 

- 
- 

1 
2 

2 
3 

 םיקצומה תקינכמל אובמ
 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא

314003 
314006 

 315052 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק 2 1 - 2.5
17.5  7 14   
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 6 רטסמס   'ה 'ת 'מ 'קנ
 124213 בחרומ 2 תיטילנא הימיכ 1 1 - 1.5
 היפוקסורטקפס -תילקיסיפ הימיכ 3 1 - 3.5

 דתירלוקלומ
124417 

 314311 םיירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1   2.5
 315008 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה 3 1 - 3.5
2.5 
4.0 

- 
- 

1 
2 

2 
3         

 םיינורטקלא םירמוח תונוכת
 הסמו םוח ענת רבעמ

315030 
315039 

20 - 8 16   
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
3.0 
2.0 

8 
- 

- 
- 

- 
2 

 םירמוח.נהל תילקיסיפ הימיכ הדבעמ
 תינרדומ היגולויבב םיאשונ

124618 
134127 

 314532 הנגה תוטישו היזורוק 2 1 - 2.5
2.0 
2.5 

4 
- 

- 
1 

- 
2 

 'ח 1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ
 םייתכתמ םירמוח לש םישומישו תונוכת

315001 
315037 

12 12 2 6   
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 124214 בחרומ 2 תיטילנא הימיכ הדבעמ - - 6 2.0
 315002 'ח 2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 2.0
4.0 10 - -   

 
 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 315014 םירמוח תסדנהב םדקתמ טקיורפ - - 8 4.0
4.0 

 
8 - -   

 .)תודוקנ 5.0( "'מ1 הרבגלא" 104016 סרוקה תא תחקל ץלמומ )1(
 תיטלוקפ הריחבל דוקינכ בשחיי םיסרוקה ןיב דוקינה שרפה

 
 )םירמוח תסדנה( הריחב תועוצקמ
 .וז המישרמ תוחפל תודוקנ 11.5 תוחפל רוחבל טנדוטסה לע
 

2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 )*(םייאופר ויב םירמוח
 1םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ

314014 
314124 

 314126 2םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2 - - 2.0
 314306 רזייל ינרק תרזעב םירמוח דובע 2 1 - 2.5
 314309 םירמוח רוציו דוביע יכילהת 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 רוביח יכילהת
 תמדקתמ םירמוח תריחב

314316 
315012 

 315016 םירמוח תסדנהל הצחמל םיכילומ ינקתה 2 1 - 2.5
 315017 םייופיצו רומיג יכילהת 2 1 - 2.5
 315018 תיאופר-ויב הסדנהב םירמוח 2 - - 2.0
 315021 תוקבא תיגרולטמ 2 1 - 2.5
 315025 2 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 6 3.0
 315027 הקינורטקלאורקימ ינקתה תונימא 2 1 - 2.5
 315031 םיימרק םיינורטקלא םירמוח 2 1 - 2.5

 
2.0 

 
- 

 
- 

 
2 

 םירמוח לש רוצייו דוביע יכילהת
 םיימרק

315034 

 315035 םירמוח תסדנהב הריחב טקיורפ - - 6 3.0
 

2.5 
 
- 

 
1 

 
2 

-ורקימ תוכרעמל םירמוח
 תוינכמורטקלא

315038 

 315040 תיכוכזה יעדמל אובמ 2 - - 2.0
 315041 םירמוחב תויטפוא תועפות 2 1 - 2.5
 315042 היגולונכטוננו עדמוננל אובמ 2 - - 2.0
2.5 
3.5 
2.0 
2.0 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 

2 
3 
2 
2 

 םייטפוא םירמוח
 הקינורטקלאורקימב רוציי יכילהת
 תומדקתמ VLSI יביכרל תוזירא
  היצזילרנימויב

315044 
315045 
315046 
315049 

 315050 םירבחמו םיקבד 2 1 - 2.5
 315053 םייאופר ויב םירמילופ 2 1 - 2.5
 315056 םישיבג לודיג 2 1 - 2.5
 315057 םירמוח לש יבושיח עדמ 2 1 - 2.5

 
2.0 

 
- 

 
- 

 
2 

 תועצמאב םירמוח חותינל תוטיש
 בשחמ

315058 

 תונוכת-םיילנויצקנופ םירמוח 2 1 - 2.5
 םינקתהו 

315059 

 315060 היסקיפאה תודוסי 2 1 - 2.5
 315242 םיבכורמ םירמוח תסדנה 2 1 - 2.5
 315721 םירמילופ לש תוגהנתהו הנבמ 2 1 - 2.5
 316240 היפרגולטסירקה תודוסי 2 - - 2.0
2.0 
2.0 
2.0 

 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

2 
2 
2 
 

 הקיציה תיגולונכטו תוקצמתה
 םירמוח תסדנהב םינותנ דוביע
 ינקתל היצזילטמו םיעגמ
 הקינורטקלאורקימ
 

316424 
317531 
317627 

 

 134058 1 היגולויב -םדק  שורד )*(    
 

 
 הימיכמ הריחב תועוצקמ
 םכותב לולכל םיכירצש וז תללוכ המישרמ תודוקנ 11 תוחפל רוחבל שי
 :תוחפל
 :תמדקתמ הדבעמ )א(

 וא תמדקתמ תילקיסיפ הימיכב הדבעמ       126600
 וא תמדקתמ תינגרוא הימיכ הדבעמ       126901
 וא תמדקתמ תילקיסיפ תינגרוא הימיכ הדבעמ       126902
 וא יתביבס רוטינב תמדקתמ תיטילנא הימיכ הדבעמ       126302
  תיתכתמ ונגרואו תינגרוא יא הימיכב תמדקתמ הדבעמ       126303

 
 המישרה ךותמ הריחב יסרוק ינש    )ב( 
 

 תודוקנ 6 הימיכב דחוימ רקחמ טקייורפ 124355
 וא

 תודוקנ 4 דחוימ רקחמ טקייורפ  124356
  תינגרוא יא ויב הימיכ 124210
 תינויע תמדקתמ תילקיסיפ הימיכ 126601
 תייוסינ תמדקתמ תילקיסיפ הימיכ 126602
 תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700
 הימיכב הירטמיס 127438

 
 הימיכ יסרוק- הריחב תעוצקמ
 היפוקסורטקפסו הזילנא

 2  יתביבס רוטינב תמדקתמ תיטילנא 'בעמ 126302
 2  םירזייל תועצמאב תיטילנא הימיכ 127206
 2  תמדקתמ תימושיי תיטילנא הימיכ 127207
 3  חטשה לש תילקיסיפ הימיכ 127403
 3.5  )בחרומ( םיאמיכל קצומ בצמ 127427
 2  חטשה יעדמב תוינויסינ תוטיש 127433
 3  תונטק תוכרעמב הקיסיפו הימיכ 127442

 

 הזילטקו היגרנא

 2 תימושיי הזילטק 127002
 3 םימושייו תונורקע הימיכורטקלא 127453
 2  תינגומוה הזילטקב םירחבנ םיאשונ 127735
 2  הזילטקוטופ 127437
 3  2 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 3  תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 127009

 
 ימיכ רקחמו תומזי

 4  הימיכב רקחמ טקיורפ 124353
 6  הימיכב דחוימ רקחמ טקייורפ 124355
 2  הימיכב רקחמל אובמ 124356
 2  הימיכב םיטנטפ טרפבו ינחור ןיינק 127100
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 3 התיכל רבעמש הימיכ 127744

 
 תיגולויב הימיכ

 2 תינבמ היגולויבב םירחבנ םיאשונ 126304
 3  תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 127009
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 2.5  תיגולויב הימיכוטופ 127441
 3  הקינורטקלאויבו םייגולויב םירמוח 127444
 2.5 םייגולויב םירמוח לש ירלוקלומ ןונכת 127456
 2.5 םיינורטקלאויב םינקתהו למשחמ עבט 127457
 2  םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741
 2  תוקיטויביטנא לש תילניצידמ הימיכ 127742
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 תיטנווק היגולונכט
 3.5  תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 127446
 2.0 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכט ימושיי 127447
 2.0 תיבושיח תיטנווק הימיכב הדבעמ 127449
 2.0  תויטנווק תועפותו הימיכוטופויב 127450
 3.0  םיטנווק םירמוח לש תילקיסיפ הימיכ 127451
 3.0  תילקיסיפ הימיכב תיטנווק הדידמו הטילש 127452
 3.0 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126604
 4.0 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126605
 2.0 תוחותפ תויטנווק תוכרעמל אובמ 127010

 
 תימיכ הזטניס

 3  מ 2  תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912
 3  תילקיסיפ תינגרוא הימיכ תמדקתמ הדבעמ 126902
 3   תיתכתמונגרואו תינגרוא-יא הימיכב .עמ 126303
 3  תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700
 3  תינגרוא הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126901
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 2  תינגרוא הימיכוטופ 127712
 2  תיביטקלסוארטס הזתניס 127729
 2.5  תוילקיסיפ תוטישב הנבמ תעיבק 127730
 2.5  תומימחפ לש הימיכויבו הימיכ 127731
 2  תיטתניס-ורטר הזילנא 127732
 3.5  בחרומ 3 תינגרוא הימיכ 127738
 2  תורוטקטיכראל הזתניסמ #םירמילופ 127740
 2 תינגרוא הזתניסב תויתכתמונגרוא תובוכרת 127727
 3 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 3  מ 2  תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912

 
 תילקיסיפ הימיכ

 3.0  םיאמיכל 2 תילקיסיפ הימיכב .עמ 124613
 3  תילקיסיפ הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126600
 3  תמדקתמ תינויע תילקיסיפ הימיכ 126601
 3  תמדקתמ תינויסינ תילקיסיפ הימיכ 126602
 2.5 תימיכ הקיסיפב תירמונ היצלומיס 127445

 
 םיבושיחו הירואת

 3  תימושיי תיבושיח הימיכ 126603
 3  ןמושיו תיטנווק הימיכב בושיח תוטיש 127415
 3  רגנידרש תאוושמ ןורתפל  תושיג האמ 127425
 2  תונטק תוכרעמ לש הקימנידומרת 127436
 4  הימיכב הישומישו הירטמיס 127438
 3  תירלוקלומ הקינורטקלא 127443
 3.0 תימיכ הקיסיפב תירמונ היצלומיס 127454
 3.5 תינגרוא הימיכב םיירלוקלומ םילטיברוא 127455
 1.0 םיימיכ םינשייחל אובמ 127458

 
 

 )תורחא תוטלוקפ( הריחב תועוצקמ
 .וז המישרמ תודוקנ 4 תוחפל רוחבל טנדוטסה לע

   'ה 'ת 'מ 'קנ
3.0 
2.5 

- 
- 

2 
1 

2 
2 

 תירמונ הזילנא
 יוסינ תוטישל אובמ

034033 
034044 

2.5 
3.0 

- 
- 

1 
- 

2 
3 

 דוביע יכילהת תזילנא
 לועפשל הקינכמ וטנגמו ורטקלא
 השיחו

035124 
036065 

 044099 למשח תסדנהל הדבעמ - - 2 1.0
 044109 למשח תסדנהל אובמ 3 1 - 3.5
 054369                      םירמילופ תסדנהל הדבעמ - - 6 2.5
3.0 
3.5 

- 
- 

- 
1 

2 
3 

 םידיאולוקו חטש תועפות
 הלכלכל אובמ

056166 
094591  

 314100 םירמוח תסדנהב הדימל יכרדו תונורקע  -     1    -              1.0    
  
 .)דבלב ןושאר רטסמסב םיטנדוטסל דעוימ סרוקה(
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 הימיכב רקחמו הארוה תמייקמ ךילוש ש"ע הימיכל הטלוקפה
 הימיכב ,תיטילנאו תינגרוא-יא הימיכב ,תינגרוא-ויבו תינגרוא
-וננבו תיגולויב הימיכב ,תיטרואית הימיכו תייוסינ תילקיסיפ
 .היגרנאבו הימיכורטקלאב ,םיעדמ
 
 ,םיבר רקחמ ימוחתב םיקסועה ,ריכב לגס ירבח 29 הנומ הטלוקפה
 :םהיניב

 הבוגת ינונגנמו הזתניס :תינגרוא-יא הימיכו תינגרוא הימיכ
 הימיכ ,תירטמיסא הזילטק , ,תינגרוא-יאו תינגרוא הימיכב
 הימיכ ,תיתכתמ-ונגרוא הימיכ ,תירלוקלומ-הרפוס
 ,הימיכ-ואירטס ,עבט ירמוח ,ןוקיליס לש הימיכ ,תיביטנידרואוק
 יטנא םירמוח ,תיתפורת הימיכ ,תינגרוא-ויב הימיכ ,הימיכוטופ
 םירמילופ לש הימיכ ,םידיניטקא לש הימיכ ,הזילטק ,םיינטרס
 תיבושיח תינגרוא הימיכ .תונרבממו

 תשגדהב תיטילנא הימיכב רושכמו תוטיש חותיפ :תיטילנא הימיכ
 ,.הקיטפוא-ורטקלאו םירזייל תוססובמ תויפוקסורטקפס תוטיש
 .הימיכורטקלא

 הימיכ ,םייפולח היגרנא תורוקמ :תילקיסיפ הימיכ
 ,תוזאפ ירבעמ לש הירואית ,קצומה בצמה לש היפוקסורטקפסו

 היפוקסורטקפסו הימיכ ,תירלוקלומ הקימנידו תימיכ הקיטניק
 לודיג ,תירלוקלומ הקינורטקלא , ,תוקד תובכשו םיחטשמ לש
 תיטנגמ הדוהת ,תירלוקלומ היפוקסורטקפס ,םולהי תובכש
-יא םיחטשמל תולוקלומ-ויב ןיב קשממה ,קצומבו לזונב תיניערג

 הקיטפוא ,תינורטקלא תיטנגמאראפ הדוהת ,םיינגרואו םיינגרוא
 הקיטפוא ,םירזייל תיפוקסורטקפסו הקיסיפוטופ ,תיראיניל-אל
-הרטלוא הקימניד תירלוקלומ הקיטפוא-ורטקלא ,תיטנווק
 הטילש ,תירטמוננ הלקסב ךוכיח ינונגנמ ,םיחטשמ לע הריהמ
 היפוקסורטקפס ,תוינשוטמפ לש רזייל יסלופ תרזעב תיטנרהוק
 ,הזילטקוטופ .םישיבג-וננו תולוקלומ לש )תוינשוטמפ( הריהמ
 יאת ,הזילטק-ורטקלא  ,הימיכורטקלא ,X ינרקב היפרגולטסירק
 ,תשדחתמ היגרנא ,הקינורטקלאויב .םייבובקנ םינמחפ ,קלד
 הקורי הימיכ

 לש םינבמ תעיבק ,םינובלח לש תימיכ הזיתניס :תיגולויב הימיכ
 היצזילרנימ-ויב ,תינבמ היגולויב ,תויגולויב תולוקלומ-ורקמ
 .םינבמ בוצייו תארשהל םייראלוקלומ םינונגנמו

 הקינכמ ,תירלוקלומ הימדהו תיבושיח הימיכ :תיטרואת הימיכ
 הימיכ .סננוזר יבצמ ,לקשמ יוושב ןניאש תוכרעמ לש תיטסיטטס
 הקימניד ,תירלוקלומ הקינורטקלא ,תוימניד תוירטמיס ,תיטנווק
 םירמוחב תויטנווק העסה תועפות ,תוחותפ תויטנווק תוכרעמ לש
 .םיירלוקלומ

 .הקינורטקלא-וננו םיקיקלח-וננ ,הימיכ-וננ :היגרנאו םיעדמ-וננ
 .םיירלוקלומ םינבמ-וננב םירוריעו םינורטקלא לש הקימניד
 תושדחתמ תורוקממ היגרנא תריציל תוטישו םירמוח חותיפ
 .תוקוריו

 

 תא םירחוב רוטקודו רטסיגמ םיראתל םימלתשמה םיטנדוטס
 רבדב עגונה לגסה רבח תמכסהב הלא םיחטש ךותמ םרקחמ אשונ
 .ותייחנהבו

 םתלבק ינפל לגסה ירבח ןיבמ החנמ אוצמל םישקבתמ םידמעומה
 םימדקתמ םיראת תוריכזמל תונפל אנ םיטרפ רבדב( .םידומילל
 .)הטלוקפב

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 .תוחפל 80 לש עצוממב ןושאר ראות ירגוב תודמעומ שיגהל ולכוי
 תדעוו ירבח םע הלבק ןויארל דמעומה ןמזוי םיגירח םירקמב
 הארוה
 שרדנ ל"וחב םייסש דמעומ םאה ןויאירה םותב עבקת הדעווה
 GRE – ה תניחבב ןחביהל
 

 דומילה תושירד
 :תודוקנ 52 לש ללוכ ךס ורבצי  יתנש תלת ראות ומייסש םיטנדוטס
 10 דע רובצל ןתינ( םימדקתמ םיסרוקב ז"נ 30 תוחפל ןכותמ
 תילגנא" רובע ז"נ 2 , )הכמסה יסרוקב 30-ה ךותמ תודוקנ

 וקסעיו םירנימסב ופתתשי ,)הזית( רקחמל תודוקנ 20 ו "תבחרומ
 תא רוחבל ולכוי םיטנדוטסה   .לגס רבח תייחנהב רקחמב
 לע םינתינה ,םיאשונ לש תנווגמ המישר ךותמ דומילה תועוצקמ
 רוחבל ולכוי ןכ ומכ  .םיחרוא םירוספורפו הטלוקפה לגס ירבח ידי
 רושיאב ,ןוינכטב תורחא תודיחי ידי לע םינתינה תועוצקמב
 .החנמה

 ןכותמ תודוקנ 38 -ל ושרדי יתנש עברא ראות ומייסש םיטנדוטס
 ז"נ 20 -ו "תבחרומ תילגנא" רובע ז"נ 2  ,םיכמסומ יסרוקב ז"נ 16
  .המלשה יסרוק דומלל ושקבתי םימיוסמ םירקמב )הזית( רקחמל

 לולסמל םתומלתשה ךלהמב רובעל ולכוי םינייטצמ םיטנדוטס
 .טרוטקודל רישי

 תרגסמב "תירלוקלומ תיטנווק היגולונכט"ב תוחמתה תינכות
 ינשה ראותה
 .תיטנווקה היגולונכטה םוחתמ היהי ראותל רקחמה אשונ
 תוחמתה תדועת םג ינש ראות תדועתל ףסונב ולבקי םירגובה

 .המולפידל חפסנכ "תירלוקלומ תיטנווק היגולונכט"ב

 :תוחמתהה תרגסמב תוידומילה תושירדה ןלהל
 'קמב תודוקנ 11.5 תוחפל םילשהל שרדיי יתנש תלת ראות רגוב
 .ינש ראותל שרדנ אוה ןהל תודוקנה  תרגסמב ,תוחמתהה םוחתמ
 'קמב תודוקנ 5.5 תוחפל םילשהל שרדיי )יתנש 4( יסדנה ראות רגוב
 יסרוקו הבילה יסרוק תא תושעל לכוי רשאכ תוחמתהה םוחתמ
 .םימיאתמה םימדקה תא ול שיו הדימב קר הריחבה
  
 "תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ" סרוקב ףתתשהל שי
 .ןושארה ראותה ידומיל ךלהמב
  :תושירדה טוריפ ןלהל
 4 ראות ירגובל תודוקנ 4 ( םיאבה "הבילה יסרוק"מ תודוקנ 7.5 .א

 :)יתנש
a . "ז.נ 3.5 – )127446( "תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ.  
 ידומיל תרגסמב הז סרוק תחקל ושרדיי יתנש 4 ראות ירגוב
 .ןושארה ראותה
b . "ז.נ 2 )127447(– "תוירלוקלומ תיטנווק היגולונכט ימושיי.  

  וא  ז"נ2  )126604( 'א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 ז"נ 4 )126605( * 'ב תויטנווק תויגולונכט הדבעמ
 ראות ירגובל תוחמתהה לולסמ תרגסמב החותפ וז הדבעמ •

 .דבלב יתנש תלתןושאר
 :םיאבה םיסרוקה דחא ךותמ הריחב לש תופסונ תודוקנ  4 .ב

a . "ז.נ 2 )127450( "תויטנווק תועפותו הימיכוטופויב.   
b. "ז.נ 3 )127452( "תילקיסיפ הימיכב תיטנווק הדידמו הטילש 
c. "ז.נ 3  )127451( "םיטנווק םירמוח לש תילקיסיפ הימיכ 
d. "1284292 ) (  "תיטנגמ הדוהתב תומדקתמ תוינויסנ תוטיש 

 .ז.נ
e. "ז.נ 2 )116037(  "שעור יטנווק בשחמ 
f.  "ז.נ 2 )116040(  "תמדקתמ תיטנווק היצמרופניא. 
g. "ז.נ 3.5 )118137( "יטנווק רמוחו הנירק. 

 

 הריחבה תודוקנמ קלחכ תחקל ןתינ הארוה תדעוו רושיאב -הרעה

 )ז"נ 3( תינויע תמדקתמ תילקיזיפ הימיכ-126601 :סרוקה תא
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 רישי לולסמל תנווכמ ,קנזה תינכות
 הימיכב ינש ראותל
 ראות תארקל םינייטצמ םיטנדוטס רישכהל איה לולסמה תרטמ
 םהל רשפאל תנמ לע םירטסמס 9 ךות )הזת םע( הימיכב ינש
 וא קנזה תורבחו תמדקתמ היישעתב עוצקמ ישנאכ טלקיהל
 םימוחתהמ דחאב תפסונ הרשכה תיינקה ךות ,טרוטקודל ךישמהל
 תויגולונכט וא ,תוימיכ תויגולונכט , תיתפורת הימיכויב :םיאבה
 ךכב םיניינועמה םידימלת ולכוי ,ףסונב .תוירלוקלומ תויטנווק
 .)ןושארה ראותה תרגסמב( תימזי תוגיהנמב הדועת םג לבקל
 :תורעה

 ינייפאמ ילעב םידמעומ .הובג םכסב תינתומ תינכתל שארמ הלבק )1
 )םיימדקא םיסרוקב ההובג החלצה תמגוד( םיקהבומ תוניוצמ
 )תירטמוכיספ הניחב רדעה תמגוד( הז ןוירטירקב םידמוע םניאש
 הארוהה תדעווב ישיא ןויאר ס"ע תינכותל לבקתהל ולכוי

 .תיטלוקפה
 40 לש תילמינימ תיתנש הריבצב הנתומ רישיה לולסמב ךשמהה )2

 ףיעסב םיטרופמ ינש ראותל רבעמל םיאנתה .85 לש עצוממב תודוקנ
6. 

 הטלוקפהו ןוינכטה ילהנ יפל ל"כש תגלמ ולבקי "אישנ ינייטצמ" )3
 .)ןושארה ראותה ךלהמב( הימיכל

 םילשי ,כ"הס 124 ,ןושאר ראותל תודוקנה תריבצ ידכ ךות )4
  .םימדקתמ םיראת ידומילל הריבצכ רקחמל הנכה יסרוק טנדוטסה

 ראותל םידומילכ רקחמל הנכה  יסרוק ורכוי םייקה להונל םאתהב )5
 םיראתל רפסה תיבל לבקתי טנדוטסהש רחאל קר םדקתמ
   .םילבוקמה םינוירטירקה פ"ע םימדקתמ

 תולדגומ תוגלמ ולבקי הלא םינוירטירק ואלמיש תינכתה ידימלת )6
 םתלבק רחאל .םהידומילל ישישה רטסמסהמ לחה ינש ראות ידומילל
 לע ,תוחפל 90 לש רבטצמ  עצוממב הנתומש, "ליבקמב" ינשה ראותל
 .ס"היב ילהנ יפ

 לש ףקיהב( תודקמתה ידומילל תמלשהל שדקוי יעיבשה רטסמסה )7
  )תופסונ תודוקנ 17

 הזתל ויתובוח תא טנדוטסה םילשי יעישתהו ינימשה םירטסמסב )8
   .ינש ראותל תירקחמ

 .ךליאו ותלבקמ ישיא ךנוח לגס רבח ידי לע הוולי המגמב דימלת לכ )9
 רובעל םיאשר ,איהש הביס לכמ ,תינכתהמ םירשונש םידימלת )10

 םושב ךרוצ אלל תאזו הימיכב ןושאר ראותל יתנש תלתה לולסמל
  .ילמרופ רושיא

 
 :אבה טוריפה יפל 'קנ 154.0 רובצל שי םיראתה ינש תא םילשהל תנמ לע
 'קנ 104.0   דוסיו הבוח תועוצקמ
 'קנ 10.0                     רקחמ יטקיורפ
 'קנ 15.0 :ינשו ןושאר ראות םיפתושמ תועוצקמ
 'קנ 2.0  :תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ 6.0   הרשעה תועוצקמ
 'קנ 17.0                                            תודקמתה ידומיל
    'קנ 154.0    כ"הס
 תודוקנ -'קנ ,תיב תודובע -ב"ע ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 

 1 רטסמס
  'קנ 'מ 'ת 'ה  

 5.0 - 2 4 'מ 1 א"ודח 104018
 4.5 - 2 4 'מ תיראניל הרבגלא 104019
 2.5 - 1 2 **1 הקיסיפ 114051
 3.0 - - 3 1 היגולויב 134058
 3.0 )1(1 1 2  'א הימיכה תודוסי 124117

      
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

 19 1 9 21  כ"הס 
 

 :תורעה
 ךלהמב . רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה )1(

 לוגרתה תעשל רבעמ םיליגרת רפסמ ומייקתי רטסמסה
 .העובקה תיעובשה

 סרוקב םג ומוקמב רוחבל םילוכיש הקינכמ-הקיסיפ גוויס ילעבל דעוימ סרוקה  **
 סרוקב רוחבל םילוכי גוויס ירסח .תוכז תודוקנ 3.5 הנקמש )114071( 'מ1 הקיסיפ

 םייתעשו האצרה תועש שולש לש דוקינ אלל תפסות ליכמש )114077( ׳ל1 הקיסיפ
  .ז״נ 2.5 לש ךס הנקמו תויעובש לוגרת
  'קנ 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס

 5.0 - 2 4 'מ 2 א"ודח 104022
 2.5 - 1 2 ** 'ח  תוליגר .רפיד תואוושמ 104131
114052 

 
 3.5 - 1 3 2 הקיסיפ

 3.0 )1(1 1 2 'ב הימיכה תודוסי 124118
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפשו בשחמל אובמ 234128
 3.0 - 1 2.5 'מ 1 תיטילנא הימיכ 124220
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

 22.0 3 8 15.5  כ"הס 
 
 רטסמסה ךלהמב . רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה      )1(           
 .העובקה תיעובשה לוגרתה תעשל רבעמ םיליגרת רפסמ ומייקתי
. 

 סרוקב םג ומוקמב רוחבל םילוכיש ,הקינכמ-הקיסיפ גוויס ילעבל דעוימ סרוקה ***
 רוחבל םילוכי למשח-הקיסיפ גוויס ירסח .ז״נ 5 הנקמש )114075( 'ממ2 הקיסיפ
 דועו האצרה תועש 2 דוע לש דוקינ אלל תפסות ליכמש ׳ל2 הקיסיפ סרוקב ומוקמב
 .ז״נ 3.5 לש ךס הנקמו תויעובש לוגרת תעש
 
  'קנ 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס

 5.0 - 2 4 1 תיטנווק הימיכ 124400
 –  תילקיסיפ הימיכ 124415

 תימיכ הקימנידומרת
3 2 - 4.0 

 5.0 - 2 4 'מ 1 תינגרוא הימיכ 124708
 2.5 - 1 2  תינגרוא יא הימיכ 124305
 2.0 5 - - 'מ1 תיטילנא הימיכ 'עמ 124212
 1.5 4 - - תימיכ הקיסיפל הדבעמ 124611
 3.0 - - 4 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 324033

 23.0 9 7 17 כ"הס 
 
  'קנ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס

 1.5 - 1 1 בחרומ 2 תיטילנא הימיכ 124213
 –  תילקיסיפ הימיכ 124417

 תירלוקלומ היפוקסורטקפס
3 1 - 3.5 

 2.5 - 1 2 תיטסיטטס הקימנידומרת 124413
 –  תילקיסיפ הימיכ 124414

 תימיכ הקיטניק
2 1 - 2.5 

 3.0 8 - - 1 תילקיסיפ הימיכ 'עמ 124610
 4.0 - 2 3 'כ2 תינגרוא הימיכ 124711
124911 
124356 

 1 תינגרוא הימיכ 'עמ
 )***(הימיכב רקחמל אובמ

- - 8 3.0 
2.0 

 22.0 16 6 11 כ"הס 
 
  'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס

 2.0 6 - -  2 תיטילנא הימיכ 'עמ 124214
 2.5 - 1 2 תינגרוא יא ויב הימיכ 124210
 2.5 - 1 2 רמוחו מ"א 124416
 2.5 - 1 2  תינגרוא הימיכ תוליעפו הנבמ 124703
 3.0 8 - - 2 תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912
134019 
124353 

 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ
 הימיכב רקחמ  טקיורפ

2 1 - 2.5 
4.0 

 3   3 תייוסינ תילקיסיפ הימיכ 124602
 22.0 14 4 11 כ"הס 

 
 הריחב לש תודוקנ 8 ללוכ ,ןושאר ראותל תודוקנ 116 ורבצנ ,הז רטסמס דע
 יאנתבו "ליבקמב" ינש ראותל הלבק רשפאמ הז ןינע .הרשעהו תישפוח
 תוחפל 90 אוה םינויצה עצוממש
 ידומל ךלהמב ומלשוי ״ןושארה ראותה תריגס״ רובע תורסחה תודוקנה 8
 .יעיבשה רטסמסב תודקמתהה
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  'קנ 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס
 3.0   3 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 6.0 - -  הימיכב דחוימ רקחמ  טקיורפ 124355
 3.0   3 תמדקתמ תינויסינ תילקיסיפ הימיכ  126602

 3.0   3 תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700
 3.0 8   תמדקתמ תינגרוא הימיכ הדבעמ 126901
 תינגרוא יא הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126303

 *תיתכתמונגרואו
  8 3.0 

 21.0 16  13 כ"הס 
  

 3.5  1 3 םיאמיכל קצומ בצמ 127427
  3.0  1 2 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ 236990

 ץלמומ ,"תוירלוקלומ תויטנווק תויגולונכט"ב תודקמתהב םיניינועמל
 .םיסרוקב הדבעמה תא ףילחהל
 

 ראותל םגו ןושאר ראותל םג תומיאתמש תודוקנ  21  ורבצנ ,הז רטסמסב
 םה ראות הזיא תבוטל )ךנוחה םע דחי( טילחהל ולכוי םיטנדוטסה .ינש
  .רחבנה תודקמתהה לולסממ רזגנב ,ולא םיסרוק םימשור
 
 

 7 רטסמס
 תיתפורת הימיכויבב תודקמתה

  'קנ 'מ 'ת 'ה  
 3.5  1 3 םיילובטמ םילולסמ 134113
 2.0   2 הימיכב םיטנטפ 127100
 3.5  1 3 תיללכ הקיטנג 134020
 2.0   2 םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741
126xxx תעצה -סיבאנק לש היגולונכטו הימיכ 

 עוצקמ
   2.5 

 2.0   2 תוקיטויביטנא לש תילניצידמ הימיכ 127742
 1.5 5   יחה םלועב הדבעמ 134134

 17.0 5 25 12 כ"הס 
 

 וא
 

  תוימיכ תויגולונכטב תודקמתה
 

 3.0  2 2 תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104228
 4.0  2 3 תורבתסהו הקיטסיטטסל אובמ 094481
 3.5  2 2 תימיכויבו תימיכ הסדנהל אובמ 054135
 2.0   2 היגולונכטויבל אובמ 054522
 2.0   2 םירזייל תועצמאב תיטילנא הימיכ 126206
126xxx תעצה קנזה תורבחב הזילטקו הזתניס 

 שדח עוצקמ
2   2.5 

 17.0  6 13 כ"הס 
 

 וא
 

  תוירלוקלומ תויטנווק תויגולונכטב תוחמתה
 תודוקנ 7.5 כ"הס – הביל יסרוק 3

      
  היגולונכטל אובמ 127446

 תירלוקלומ תיטנווק
3 2 - 3.5 

  היגולונכט ימושי 127447
 תירלוקלומ תיטנווק

2 - - 2 

 2 5   'א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126604
      וא

 4 10   'ב תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126605
 

 :םיאבה םיסרוקה ךותמ הריחב לש תופסונ תודוקנ  4
   .ז.נ 2 )127450( "תויטנווק תועפותו הימיכוטופויב" . א
 ז.נ 3 )127452( "תילקיסיפ הימיכב תיטנווק הדידמו הטילש" . ב
 ז.נ 3  )127451( "םיטנווק םירמוח לש תילקיסיפ הימיכ" . ג
 .ז.נ 1284292 ) (  "תיטנגמ הדוהתב תומדקתמ תוינויסנ תוטיש" .  ד
 ז.נ 2 )116037(  "שעור יטנווק בשחמ" . ה
 .ז.נ 2 )116040(  "תמדקתמ תיטנווק היצמרופניא"  . ו

 ז"נ 3.5  )118137(  "יטנווק רמוחו הנירק"   .ז
 

 לש הרדס ןושארה ראותה תרגסמב דומלל לכוי טנדוטסה ףסונב
 תימזי תוגיהנמב הדועת ול ונקיש םיסרוק
 

 ראותל םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 ,הירואיתב םיאשונ לולכמ ודמליי תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושארה
 טנדוטסה לע תוחמתהה תרגסמב .'תימזי תוגיהנמ' לש םושייו תוסנתה
 – ראשהו ראותהמ קלחכ הנבשוחת ןכותמ  5 ,תודוקנ 10 תוחפל דומלל
 םידומילל הקלחמה םע ףותישב תינכותה .ראותה תושירדל רבעמ
 .תויונמואו םייטסינמוה

 :הלבק יאנת

 .תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םויס .1
 .75 לעמ םינויצ עצוממ .2

 

 :תואבה תושירדה תא אלמל שי תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ לע

  :הבוח יסרוק ידומיל  .1

  )'קנ 2.0( תימזי תוגיהנמ    324528 .א
   )'קנ 2.0(  הימיכב םיטנטפ    127100 .ב

 
 

  :הריחב יסרוק 2

 )'קנ 2.0( תומזיה תודוסי    324527 .א
 )'קנ 2.0( תיקסע תומזי    324520 .ב
  )'קנ 2.0( תיקסעה תיגולוקאה תכרעמה סויג    324541 .ג
 )'קנ 2.0( תומגמו תויוחתפתה - םינוגראב תומזי    324521 .ד
  )'קנ 2.0( תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה    324540 .ה
 )'קנ 2.0( םימזיל קוויש    324526 .ו
  ) 'קנ 2.0( תימלוע ליבוהל דציכ – לארשיב קטייה    324536 .ז
 )'קנ 2.0( תיבוציע הבישחו תומזיל אובמ    324247 .ח
 )'קנ 2.0( רשואו תויתריצי ,תונשדח    324518 .ט
   )'קנ 2.0( םייגולונכט םיטקיורפ לוהינ    324533 .י
 )'קנ 2.0( תונשדחה תמליד    324534 .אי
    קטייהה תורבח ךות לא עסמ - קטייהל עסמ   324542 .בי

 )'קנ 2.0( תוילבולגה
 

 
 הדועתה תלבק

 תינכותה תושירד תמלשה רחאל הדועת קנעות תוחמתהה תא םימייסמל
 לכ תמלשה רחאל קר קנעות הדועתה .החלצהב תינשמ תוחמתהל
 .םאה תטלוקפב ראותל תושירדה

 
 
 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 
 הלבקה יאנת
 ראותב תוחפל 85 ןויצ ילעב םידמעומ ולבקתי רוטקוד ראותל
  .רטסיגמ

 
 דומילה תושירד
 וקסעי רוטקוד ראותה תארקל םידומילל ולבקתיש םידמעומ
 םימדקתמ םיסרוק ודמלי ןכ ומכו ,לגס רבח תייחנהב רקחמב
 םיראת תדעו לש התטלחה יפ לע( תודוקנ 10-6 לש ףקיהב
 דומעלו םירנימסב ףתתשהל םהילע .)תיטלוקפה םימדקתמ
 רפסה תיב תונקתב שרדנכ ,םרקחמ אשונ לע תודמעומ תניחבב
 ירגוב הטלוקפב םלתשהל ולכוי ןכ ומכ .םימדקתמ םיראתל
 םהמ דחא לכל רשא ,תויסדנה תוטלוקפו תורחא תויעדמ תוטלוקפ
 .תישיא םידומיל תינכת עבקית
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 ףסונ עדימ
 04-8293950 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ

chgalit@technion.ac.il לגסה ירבח לש רקחמה ימוחת לע עדימ 
   :הטלוקפה לש טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ

https://chemistry.technion.ac.il/ 
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 היגולויבל הטלוקפה
 

 ימדקאה לגסה ירבח
 ריכב הצרמ
 ריבד ןרא
 ףסא רטסב
 איגש יול
 ידד יריאמ
 דדוע דלפיילק
 הגנ לארה ןור
 יש ןרטש
 הליא רביש
 בדנ ןורש
 

 יטירמא םירוספורפ
 הירא ןומדא
 באז דרא
 ןועמש ןייטשפג
 ןד ןייטשרבליז
 רזעילא ץישפיל
 םייח רונמ
 הנוי ריסק
 ןד לסק
 הניד ןור
 

 הטלוקפה ןקיד
 לעי דניורפטוג-לדנמ

 םירוספורפ
 הדוהי ףרסא
 דדוע ה'זב
 לאכימ ןמקילג
 ןימינב ץיברוה
 יבד לדניל
 הפיליפ דמלמ
 לעי דניורפטוג-לדנמ
 ןימינב ץיבליבדופ
 יעור ינושיק
 םרוי רטייר
 דג רטסוש

 םירבח םירוספורפ
 היבנ בויא
 ןונרא ןח
 בהנש ןהכ
 תלייא םל
 לטימ ואדנל
 לגיס ןייטשדלוג-ידלבס
 באוי הברע
 לאירא ןלפק
 םות שמש
 

 
 הכמסה ידומיל
 היגולויבב  ןושאר ראות
 תינכת איה ")היגולויבב רגוב( ןושאר ראות"ל םידומילה תינכת
 היגולויבה ימוחת ללכל בחרו קומע סיסב הנקמה תיתנש תלת
 קזח סיסב ,ןושארה – םיכבדנ השולשמ היונב תינכתה .תיוושכעה
 רשפאמש )הימיכו הקיזיפ ,הקיטמתמ( םיקיודמה םיעדמב דואמ
 וניה ינשה ךבדנה .םייגולויב םיכילהת לש רתויב תמדקתמ הנבה
 רקיעב שכרנ הז עדי .תיאתו תירלוקלומ היגולויבב ףיקמ עדי
 תדיחי לש הנבה םידימלתל הנקמו היינשה םידומילה תנשב
 לש םוצע ןווגמ אוה ישילשה ךבדנה .אתה – תיגולויבה סיסבה
 עגונה עדמ וניה ,רחא עדמ לכמ רתוי ,היגולויבה .הריחב יסרוק
 םימדקתמה הריחבה יסרוק רשוע .םימוחת לש בחר ןווגמל
 םיאשונב תישילשה הנשה ךלהמב תוחמתהל טנדוטסל רשפאמ
 םירקוח לש בר רפסמ וטלקנ תונורחאה םינשב .ותוא םיניינעמש
 םיצרמכ םישמשמו ,דחמ עדמ תיזחב רקחמב םיקסועה םיריעצ
 םדקתמ עדיל םיכוז הטלוקפה ידימלת ,ןכל .ךדיאמ םינייטצמ
 ,היגולואוז םיללוכה ,םינושה היגולויבה ימוחת ללכב קימעמו

 היגולויב ,הקיזיפויב ,הימיכויב ,היגולויבורקימ ,חמצה יעדמ
 .דועו הקיטמרופניאויב ,תירלוקלומ
 
 

 הימיכו היגולויבב יגוח וד  ןושאר ראות
 הישעתבו רקחמב הרידא תומדקתהל םידע ונא תונורחאה םינשב
 החלצהל תוירקיעה תוביסה תחא .תיאופרויבהו תיגולונכטויבה
 - םילודג םייעדמ םיפנע ינש ןיב קדהתמו ךלוהה בוליש איה תאזה
 תויגולונכט לש ןתריציו תויעדמ ךרד תוצירפ .היגולויבו הימיכ
 המרב םייגולויבה םיכילהתה לש הנבה ךותמ ועבנ ,תושדח
 תורבחה בורבו תופורתה תורבח לכב טעמכ .תירלוקלומה
 קזח עקר ילעב םינעדמל השירדה תרבוג ,תויגולונכטויבה
 .הימיכו היגולויב ןיבש םימוחתב

 הימיכבו היגולויבב קצומ סיסב הנקמ םידומילה תינכות
 ךישמהל וא עדיה תוריתע תוישעתב בלתשהל רגובל תרשפאמו
 .ותריחב יפל הימיכב וא היגולויבב םיהובג םיראתל
 ראותה תארקל הליבומו תיתנש-תלת הניה םידומילה תינכות
 ."תירלוקלומ הימיכויבב םיעדמל רגוב"
 
 

 ירקחמ שגדב םינייטצמל תינכת
 תונייטצהב 'א הנש ומייסש םיטנדוטסל(
                                         )היגולויבה ילולסמב
 םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימה תיתנש-תלת םידומיל תינכת
 סיסב תיינקה איה תינכתה תרטמ .רקחמב םיניינעתמה
 השיגל םילכ תיינקהו ,הקיסיפו הקיטמתמ ,הימיכ ,היגולויבב
 חותיפו רקחמ ידיקפתל ןכו םיהובג םיראתל הנכהכ תירקחמ
 הדימעה .תיטבצמרפהו תיגולונכטויבה היישעתבו הימדקאב
 ,ןושארה ראותל ףסונב ,הירגובל הנקמ םינייטצמה תינכתב
 ידומילל הלבקו "םינייטצמ םיטנדוטסל תינכת רגוב" תדועת
 ,ןכ ומכ .החנמ תאיצמב הנתומ ,היגולויבל הטלוקפב ינש ראות
 תינכתב םיטנדוטסהמ קלחל קינעת היגולויבל הטלוקפה
 .דומיל רכש ןומימ םינייטצמה
 ןוינכטב תורחא תוטלוקפמ םיאתמ עקר ילעב םיטנדוטס
 .תודמעומ עיצהל םינמזומ ץראב םירחא םיימדקא תודסוממו
 
 

 תודקמתה םע בשחמה יעדמל המגמה
 הקיטמרופניאויבב
    )היגולויבל הטלוקפה םע ףותישב(
 בשחמה יעדמל הטלוקפב יתנש-עבראה לולסמה תרגסמב
 לש םימוחתה ןווגמב בחרנ עדי הנקמ םידומילה תינכת
 תיאתו תירלוקלומ היגולויבב יסיסב עדי ןכו בשחמה יעדמ
 תוכרעמו הנכות ילכו תיבושיח היגולויבב תודקמתהב
 םירגוב רישכהל איה תינכתה תרטמ .הקיטמרופניאויב
 ןכו ,הקיטמרופניאויב תוישעת ליבוהלו בלתשהל ולכויש
 םיבלשמה םימדקתמ םידומילל ךישמהל ולכויש םירגוב
 תדעוימ תינכתה .בשחמה יעדמבו םייחה יעדמב הנבה
 הטלוקפה ךרד ולבקתהש םיטנדוטס לש לבגומ רפסמל
 הנה םידומילל תימדקאה תוירחאה וליאו ,בשחמה יעדמל
   .בשחמה יעדמל הטלוקפלו היגולויבל הטלוקפל תפתושמ
 בשחמה יעדמב םיעדמל ךמסומ ראות ולבקי המגמה ימייסמ
)B.Sc.(. ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה 

 .בשחמה יעדמ גולטקב תינכתה טורי .םינויצה

 
 

 תימיכויב הסדנהב ראותל לולסמה
 )תימיכ הסדנהל הטלוקפה םע ףותישב(
 לש  (scale-up) ,ןולמיג לע תססובמ תימיכה היישעתהו תויה
 םיסדנהמל ,תיתיישעת הלקסל תיתדבעמ הלקסמ םיכילהת
 תחתפתמה תימיכויבה היישעתב יזכרמ דיקפת שי םיימיכויבה
 םיימיכ םיסדנהמ לש םבוליש .םלועבו ץראב ץאומ בצקב
 היגולויבבו הימיכויבב עדי לש היינקה שרוד תימיכויבה היישעתב
 רישכהל איה לולסמה תרטמ .ןושארה ראותה ךלהמב תירלוקלומ
 ןכו תימיכויבה היישעתה תא ליבוהלו בלתשהל ולכויש םירגוב
 םייחה יעדמב ןה םימדקתמ םידומילל ךישמהל ולכויש םירגוב
 ירגוב ולבקי )םינש 4( םהידומיל םותב .תימיכ הסדנהב ןהו

 ."תימיכויב הסדנה" -ב ךמסומ ראות תינכותה
 ,תימיכ הסדנהל הטלוקפה ךרד השעי םיטנדוטסה לש םושירה
 הטלוקפל תפתושמ הנה םידומילל תימדקאה תוירחאה וליאו
 .תימיכ הסדנהל הטלוקפלו היגולויבל
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  – בלושמ ראותל םידומיל תינכות
 היגולויבו םירמוח תסדנה
 לש הרשכה חיטבמ הסדנהו רקחמ ימוחת ינש לש הז בוליש
 הישעתב ןכו חותיפו רקחמב בלתשהל םילוכיש םירמוח יסדנהמ
 .היגולויבב קימעמ עדיב ךרוצ שי םהב םימוחתב תינרציה
 יכרעמ ליבקמב טנדוטסה דמול תבלושמה םידומילה תינכותב
 וז תינכות תרגסמב .םירמוח תסדנה לשו היגולויב לש ,םיסרוק
 .היגולויבו םירמוח תסדנהב )B.Sc.( בלושמ ראות רגובה לבקמ

 קימעמ דומיל לע שגד םייק םידומילה תינכות לש ןושארה דבורב
 .)םיבשחמו הימיכ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ( דוסיה תועוצקמ לש
 םירמוח תסדנה לש אובמה תועוצקמ תא טנדוטסה דמול 'א הנשב
 .היגולויבו

 תסדנהב הבוח תועוצקמ ללוכ םידומילה תינכות לש ינשה דבורה
 יחטשמ דחא לכל יעדמ סיסב טנדוטסה לבקמ םהבש ,םירמוח
 .היגולויבב םימדקתמ םיסרוקו םירמוח תסדנה לש קוסיעה

 

 :םיללוכ הבוחה תועוצקמ

 ,הקיטניק ,הקימנידומרת :ומכ םירמוחה יעדמ לש תועוצקמ .1
 .תינכמ תוגהנתה

 תונוש תונוכתו בכרה ,הנבמ ןויפיא תוטיש םידמלמה תועוצקמ .2
 .םירמוח לש

 ,הצחמל םיכילומ לש תונוכתו דוביע יכילהת דומילל תועוצקמ .3
 .םיימרק םירמוחו םייטסלפ םירמוח ,תוכתמ

 ,1 היגולויב :ןוגכ היגולויבב הבוחה תועוצקמ םידמלנ  ליבקמב
 םילולסמ ,תיללכ הקיטנג ,היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ
 .דועו םילובטמ

 דחאב החמתמ טנדוטסה ,םידומילה תינכות לש ןוילעה דבורב
 ,םירמילופ ,םיינורטקלא םירמוח :םיאבה םיישארה םימוחתהמ
 ידי לע רקיעב תישענ תוחמתהה .םיימרק םירמוח וא היגרולטמ
 תסדנהל הטלוקפה לש תומישר ךותמ( הריחב יסרוק דומיל
 .םימדקתמ םיטקיורפ עוציבו )היגולויבל הטלוקפה לשו םירמוח
 עצבמ ,דבוע טנדוטסה ןהב תודבעמ תבלשמ םידומילה תינכות
 יתלב ןפואב םיכילהתהו תועפותה תא ריכהל דמולו םייוסינ

 .יעצמא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רגוב ראות תלבקל תצלמומ םידומיל תינכת
 היגולויבב
 

 טרופמכ תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ 93.0 הבוח תועוצקמ
 'קנ  21.0 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ
 םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
  הרשעה תועוצקמ 'קנ 6
 תישפוח הריחב 'קנ 2

 'קנ 10.0

  ינפוג ךוניח תועוצקמ 'קנ  2
 'קנ 124.0 כ"הס

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 ץלמומה רטסמסב הדבעמה יסרוק לכ תא תחקל הבוח ,םוקמ תלבגמ לשב
 

  1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
5.0 
4.5 

6 
- 

- 
- 

2 
1 

4 
3.5 

 1 א"ודח
 'מ תיראניל הרבגלא

104003 
104019             

 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
 134058 1 היגולויב 3 - - - 3.0
 114077 * 'ל 1 הקיסיפ 4 2 - 8 2.5
 394807 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

21.0 14 -   9 18.5   
 
  דוקינ אלל תפסות ליכמו הקינכמ-הקיסיפ גוויס ירסחל דעוימ סרוקה   *
 רוחבל םילוכי גוויס ילעב .תויעובש לוגרת תעשו האצרה תועש שולש לש     
 .)114071( 'מ1 הקיסיפ סרוקב וא )114051( 1 הקיסיפ  סרוקב ומוקמב     
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 114078 * 'ל 2 הקיסיפ 5 2 - - 3.5
 134133 היצולובא 2 - - 2 2.0
 124122 **הימיכה תודוסיב הדבעמ - - 5 - 1.0
 125801 תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 134020 תיללכ הקיטנג 3 1 - 5 3.5
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 3 2.5

22.5 17 5 8 20   
 
 לש דוקינ אלל תפסות ליכמו למשח-הקיסיפ גוויס ירסחל דעוימ  סרוקה  *
 רוחבל םילוכי גוויס ילעב  .תויעובש לוגרת תעשו האצרה תועש שולש    
 .)114075( 'ממ2 הקיסיפ סרוקב וא )114052( 2 הקיסיפ  סרוקב ומוקמב    
 .תועובש 7  ךשמב תויעובש תועש 5 לש ףקיהב תמייקתמ הדבעמה**
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 124510 תילקיסיפ הימיכ 3 2 - - 4.0
 134111 היגולואוז 3 - - - 3.0
 134134 )1( יחה םלועב הדבעמ - - 5 - 1.5
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - 3 3.5
 134142 תירלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 1 - 5 5 2.5
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2 1 - 5 2.5
 134154 הקיטסיטטסויב 2 1 - 1 2.5
 394807 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5 14 10 7 14   

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 134040 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ 3 - - - 3.0
 134144 ** חמצה לש היגולויזיפב הדבעמ 1 - 5 - 1.5
 134128 אתה לש היגולויב 3 1 - 4 3.5
 134117 היגולויזיפ 3 1 - - 3.5
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2 1 - - 2.5
2.5 
3.0 

- 
- 

5 
- 

- 
- 

1 
3 

 םזילובטמו הימיכויבב הדבעמ
  היגולוריוו היגולויבורקימ

134143 
134121 

 324033 )2( 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - 3 3.0
22.5 7 10 3 20   
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 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
4.0 
2.5 

- 
2 

2 
- 

2 
1 

2 
2 

 )3( ןותייפ תפש בשחמל אובמ
  יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש
 םייחה

234128 
134158 

 134123 )8( 1 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134124 )8( 2 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134125 )8( 3 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134126 )8( 4 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
  הריחב תועוצקמ 6 3 2 2 8.5

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 134123 )8( 1 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134124 )8( 2 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134125 )8( 3 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134126 )8( 4 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
  הריחב תועוצקמ     

 יתש ךותמ םיצלמומ הריחב תועוצקמ 'קנ 21.0 םילשהל טנדוטסה לע
 :תואבה תומישרה
 .םיסרוק העבש ךותמ העברא רוחבל שי :'א המישר
 .תומישרהמ תחא לכמ רוחבל ןתינ תודוקנה ראש תא :'ב המישר

 'א המישר
   'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 134069 תוחתפתהה לש היגולויב 2 1 - 3 2.5
 134153 היגולוקא 2 1 - 5 3.0
 134039 תירלוקלומ היגולוריו 2 - - 4 2.0
 134156 תירלוקלומ הקיסיפויב 3 - - - 3.0
 134155  היגולונירקודנא 2 1 - - 2.5
 134157  היגולויבוריונל אובמ 3 - - - 3.0
  תיסיסב היגולונומיא 3 - - 3 3.0

 
276413 

 
 'ב המישר
 

 ףרוח רטסמס הריחב תועוצקמ
   'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 064615 הנוזת 2 - - - 2.0
 066418 םינגותפ לש היגולויבורקימ 2 - - - 2.0
 134049 )4( היגולויבב רקחמ טקיורפ - - 12 8 4.0
 134088 )4( היגולויבב תמדקתמ הדבעמ - - 4 2 2.0
 134129 ןטרסה  תלחמ לש היגולויבה 2 - - - 2.0
3.0 
2.5 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

3 
2 

 תירלוקלומ הקיזיפויב
 תיבושיח היגולויב

134156 
134141 

 134145 הפורתה יעדמ 2 - - - 2.0
2.0 
2.5 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

2 
2         

 םדאב תולחמו םזילובטמ
 היגולונירקודנא

134147 
134155 

 136022     םימזינגרואורקימב השיח ילולסמ 2 - - 2 2.0
 136042 היגולויבב םילדומ 2 1 - 3 2.5
 136088 םדאה לש תירלוקלומ הקיטנג 3 - - 2 3.0
 134069 תוחתפתהה  לש היגולויב 2 1 - 3 2.5
3.0 

 
3 
 

- 
 

- 
 

3 
 

 תיסיסב היגולונומיא
 

276413 
 
 
 ביבא רטסמס הריחב תועוצקמ

   'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 064413 )7( היגולויבורקימב הדבעמ - - 4 2 1.5
 134015 )5( חמוצהו יחה תרכה 1 - 4 5 2.5
 134039 תירלוקלומ היגולוריו 2 - - 4 2.0
 134049 )4( היגולויבב רקחמ טקיורפ - - 12 8 4.0
 134088 )4( היגולויבב תמדקתמ הדבעמ - - 4 2 2.0
 134122 תיטנג הסדנהב הדבעמ 1 - 5 3 2.0
 134140 םינובלח רוזחימו ןיטיווקיבוי 2 - - 3 2.0
 134151 א"נרה לש ינרדומה םלועה 2 - - - 2.0
 134157 היגולויבוריונל אובמ 3 - - - 3.0
 134153 היגולוקא 2 1 - 5 3.0
 136014 תוינרדומ תויגולויב תופורת חותיפ 2 - - - 2.0
 136037 תיתכרעמ היגולויב 2 1 - - 2.5

 יאטיסרבינואניבה ןוכמהמ םיסרוק     
 .םיסרוק ינש דע לבגומ – תליאב

 

 136202 )6( תומטסיסוקאל אובמ 1 2 3 1 3.0
 136206 )6( ןוטקנלפה תרכה 1 2 3 1 3.0
 תינושב ח"עב  לש םישוחו תוגהנתה 1 2 3 1 3.0

 )6( םיגומלאה
136207 

 
 תכרעמב םיביצי םיפוטוזיא 1 2 3 1 3.0

 )6( תיפרגונאיקואה
136200 

 136201 )6( היגולויטכאל אובמ 1 2 3 1 3.0
 136203 )6( תימי הזיתניסוטופ 1 2 3 1 3.0
 136204 )6( םיגומלא לש היגולויב 1 2 3 1 3.0
 136208  )6( תייוסינ הזויבמיס 1 2 3 1 3.0

 
 
 :תורעה         
  .יחה ןמ רמוח תללוכ הדבעמה )1(
 רטסמס דע םילשהל שי ךא רחא רטסמסב םג תחקל ןתינ ,םיבייחל )2(

 .ללוכ 4
 .רחא רטסמסב םג תחקל ןתינ )3(
 רבטצמ עצוממו תוחפל תודוקנ 76 תמלשה ,החנמ תאיצמב הנתומ )4(

 .תוחפל 80 לש
 .רויסב תוכורכה תואצוה ונכתי ,רויס ימי 7 )5(
 ןוכמב םישענ ,םהילא םושירהו םיסרוקה .םיסרוק ינש דע לבגומ )6(

 רושיאב הנתומ םישדח םיסרוקל םושיר .תליאב יאטיסרבינואניבה
 lat.ac.ilei-www.iui . יטלוקפה ץעויה

 .ינדי םושיר .הצרמה רושיאב הנתומ – היגולויב לולסמל )7(
 רפסמ .6 וא 5 רטסמסב העבראה ןיבמ דבלב דחא סרוק תחקל שי )8(

 .לבגומ סרוקב םיטנדוטסה
 

 

 
 
 
 

 
 רגוב ראות תלבקל תצלמומ םידומיל תינכת
 תירלוקלומ הימיכויבב
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
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 רגוב ראות תלבקל תצלמומ םידומיל תינכת
 הימיכו היגולויבב יגוח וד
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ   97.0 הבוחו דוסי תועוצקמ
 'קנ   17.0 םיצלמומ הריחב תועוצקמ
 :םיישפוח הריחב תועוצקמ
 הרשעה 'קנ 6
 תישפוח 'קנ 2

10.0      

  ינפוג ךוניח 2
 'קנ 124.0 כ"הס

 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 5.0 - 2 4 *1 א"ודח 104003
 4.5 - 1 3.5 'מ תיראניל הרבגלא 104019
 3.0 1 2 2 )1( 'א הימיכה תודוסי 124117
 3.0 - - 3 1 היגולויב 134058
 3.0 - - 3 תינכט תילגנא 324033
 2.5 - 2 4 * 'ל1 הקיזיפ 114077
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

  19.5 9 1 22.0 
 

 .רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה   )1(
 .תחא הרשעה תעשו תחא ליגרת תעש תמייקתמ       

  דוקינ אלל תפסות ליכמו הקינכמ-הקיזיפ גוויס ירסחל דעוימ סרוקה    *
  םילוכי גוויס ילעב .תויעובש לוגרת תעשו האצרה תועש שולש לש      
 'מ1 הקיזיפ סרוקב וא )114051( 1 הקיזיפ סרוקב ומוקמב רוחבל      
      )114071(. 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  2 רטסמס
 5.0 - 2 4 2 א"ודח 104004
 3.5 - 2 5 * 'ל2 הקיזיפ 114078
 3.0 1 2 2 )1( 'ב הימיכה תודוסי 124118
 4.0 2 - 3 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 094481
 2.5 - 1 2 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 134019
 3.5 - 1 3 תיללכ הקיטנג 134020

  19.0 8 3 21.5 
 
  תעש תמייקתמ   .רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה  )1(  
 .תחא הרשעה תעשו תחא ליגרת         

 אלל  תפסות ליכמו למשח-הקיזיפ גוויס ירסחל דעוימ הז סרוק    *
 .תויעובש לוגרת תעשו האצרה תועש שולש לש דוקינ         
  וא )114052( 2 הקיזיפ סרוקב  ומוקמב רוחבל םילוכי גוויס ילעב        
 .)114075(  'ממ2 הקיזיפ סרוקב        
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  3 רטסמס
 3.5 - 1 3  הימושייו םיטנווקה תרות 124408

     הימיכב 
124415 

  
 – תילקיסיפ הימיכ
 תימיכ הקימנידומרת

3 2 - 4.0 

 5.0 - 2 4 'מ1 תינגרוא  הימיכ 124708
 2.5 - 1 2 תירלוקלומ היגולויב 134082
 3.5 - 1 3 םיילובטמ םילולסמ 134113
 2.5 5 - 1 הקיטנגב הדבעמ 134142

  16 7 5 21.0 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס
 3.0 8 - - 1 תינגרוא הימיכב הדבעמ 124911
 – תילקיסיפ הימיכ 124414

 תימיכ הקיטניק
2 1 - 2.5 

 4.0 - 2 3 2 תינגרוא הימיכ 124711
 3.5 - 1 3 אתה לש היגולויב 134128
 2.5 - 1 2 יטנגה יוטבה תרקב 134119
 3.0 - 1 2.5 מ 1 תיטילנא הימיכ 124220
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

  12 9 16 19.5 

 

 
  'קנ 'מ 'ת 'ה  5 רטסמס

 2.0 5 - - בחרומ 1 תיטילנא הימיכב 'עמ 124212
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128

  2 2 7 6.0 
 

  'קנ 'מ 'ת 'ה  6 רטסמס
 2.5 5 - 1 םזילובטמו  הימיכויבב הדבעמ 134143
 3.5 - 1 3 היגולויזיפ 134117
 3.0 - - 3 היגולוריוו היגולויבורקימ 134121

  7 1 5 9.0 
 

   םיצלמומ הריחב תועוצקמ תמישר
 םיסרוק  2 תוחפלשכ ,המישרה ךותמ ׳קנ 17 רובצל טנדוטסה לע •

 הטלוקפהמ וחקליי םיסרוק 2 תוחפלו הימיכל הטלוקפהמ וחקליי
 .)וזה הריפסב ללכנ אל רקחמ טקיורפ( היגולויבל

 לכמ דחא ,םיטקיורפ ינש דע תושעל םיאשר לולסמב םיטנדוטסה •
  .הטלוקפ

 ישאר םע ץועיי תושיגפל תורשפא ןתנית יעיברה רטסמסה ךלהמב •
 תא תונבל טנדוטסל רוזעל ידכ תויטלוקפה הארוהה תודעו

 ימוחת י״פע ישישהו ישימחה םירטסמסל תילמיטפואה תכרעמה
  .טנדוטסה לש ןיינעה

 
 היגולויב תועוצקמ
   

 2 תירלוקלומ היגולוריו 134039
 3 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ 134040
 4 )1( היגולויבב רקחמ טקיורפ 134049
 2.5 תוחתפתה לש היגולויב 134069
 3 היגולואוז 134111
 2 היצולובא 134133
 2.5 תיבושיח היגולויב 134141
 3  היגולוקא 134153
 2.5  היגולונירקודנא 134155
 3 תירלוקלומ הקיזיפויב 134156
 3 היגולויבוריונל אובמ 134157
 2.5 םייחה  יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש 134158
 3.0 תיסיסב היגולונומיא 276413

 
 לש רבטצמ עצוממו תוחפל קנ 76 תמלשה ,החנמ תאיצמב הנתומ )1(

 .תוחפל 80
 הימיכ תועוצקמ

 2.5 תינגרוא יא ויב הימיכ 124210
 2.5 תינגרוא יא הימיכ 124305
 6.0 )ז"קנ 6 ( רקחמ טקייורפ 124355
 3.0 מ"ב תילקיזיפ הימיכב הדבעמ 124609
 3.0 תמדקתמ תינויע תילקיזיפ הימיכ 126601
 3.0 תמדקתמ תייוסינ תילקיסיפ הימיכ 126602
 3.0 תמדקתמ תינגרוא הימיכ הדבעמ 129901
 2.5 תיגולויב הימיכוטופ 127441
 3.5 3 תינגרוא הימיכ 127738
 3.0 םיינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741

 
  הריחב תועוצקמ
 היגולויב תועוצקמ

 2 תירלוקלומ היגולוריו 134039
 3 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ 134040
 4 )1( היגולויבב רקחמ טקיורפ 134049
 2.5 תוחתפתה לש היגולויב 134069
 3 היגולואוז 134111
 2 היצולובא 134133
 2.5 תיבושיח היגולויב 134141
 3  היגולוקא 134153
 2.5  היגולונירקודנא 134155
 3 תירלוקלומ הקיזיפויב 134156
 3 היגולויבוריונל אובמ 134157
 2.5 םייחה  יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש 134158
 3 תיסיסב היגולונומיא 276413
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 הימיכ תועוצקמ

 2.5 תינגרוא יא ויב הימיכ 124210
 2.5 תינגרוא יא הימיכ 124305
 6 )קנ 6( רקחמ טקייורפ 124355
 3 מ"ב תילקיזיפ הימיכב הדבעמ 124609
 3 תמדקתמ תינויע תילקיזיפ הימיכ 126601
 3 תמדקתמ תייוסינ תילקיזיפ הימיכ 126602
 3 תמדקתמ תינגרוא הימיכ הדבעמ 126901
 2.5 תיגולויב הימיכוטופ 127441
 3.5 3 תינגרוא הימיכ 127738
 2 םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741

 
 הימיכ יסרוק- הריחב תעוצקמ
 היפוקסורטקפסו הזילנא

 2  יתביבס רוטינב תמדקתמ תיטילנא 'בעמ 126302
 2  םירזייל תועצמאב תיטילנא הימיכ 127206
 2  תמדקתמ תימושיי תיטילנא הימיכ 127207
 3  חטשה לש תילקיסיפ הימיכ 127403
 3.5  )בחרומ( םיאמיכל קצומ בצמ 127427
 2  חטשה יעדמב תוינויסינ תוטיש 127433
 3  תונטק תוכרעמב הקיסיפו הימיכ 127442

 
 הזילטקו היגרנא

 2 תימושיי הזילטק 127002
 3 םימושייו תונורקע הימיכורטקלא 127453
 2  תינגומוה הזילטקב םירחבנ םיאשונ 127735
 2  הזילטקוטופ 127437
 3  2 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 3  תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 127009

 
 ימיכ רקחמו תומזי

 4  הימיכב רקחמ טקיורפ 124353
 6  הימיכב דחוימ רקחמ טקייורפ 124355
 2  הימיכב רקחמל אובמ 124356
 2  הימיכב םיטנטפ טרפבו ינחור ןיינק 127100
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 3 התיכל רבעמש הימיכ 127744

 
 תיגולויב הימיכ

 2 תינבמ היגולויבב םירחבנ םיאשונ 126304
 3  תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 127009
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 2.5  תיגולויב הימיכוטופ 127441
 3  הקינורטקלאויבו םייגולויב םירמוח 127444
 2.5 םייגולויב םירמוח לש ירלוקלומ ןונכת 127456
 2  םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ 127741
 2  תוקיטויביטנא לש תילניצידמ הימיכ 127742
 2.5 םיינורטקלאויב םינקתהו למשחמ עבט 127457
 2 תינבמ היגולויבב םירחבנ םיאשונ 126304

 
 תיטנווק היגולונכט

 3.5  תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ 127446
 2.0 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכט ימושיי 127447
 2.0  תויטנווק תועפותו הימיכוטופויב 127450
 2.0 תיבושיח תיטנווק הימיכב הדבעמ 127449
 2.0 תיבושיח תיטנווק הימיכב הדבעמ 127459
 3.0  םיטנווק םירמוח לש תילקיסיפ הימיכ 127451
 3.0  תילקיסיפ הימיכב תיטנווק הדידמו הטילש 127452
 2.0 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126604
 4.0 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ 126605
 2.0 תוחותפ תויטנווק תוכרעמל אובמ 127010

 
 תימיכ הזטניס

 3  מ 2  תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912
 3  תילקיסיפ תינגרוא הימיכ תמדקתמ הדבעמ 126902
 3   תיתכתמונגרואו תינגרוא-יא הימיכב .עמ 126303
 3  תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700
 3  תינגרוא הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126901
 2.0 םיניריפורפולטמו םיניריפורפ לש הימיכ 127107
 2  תינגרוא הימיכוטופ 127712
 2  תיביטקלסוארטס הזתניס 127729

 2.5  תוילקיסיפ תוטישב הנבמ תעיבק 127730
 2.5  תומימחפ לש הימיכויבו הימיכ 127731
 2  תיטתניס-ורטר הזילנא 127732
 3.5  בחרומ 3 תינגרוא הימיכ 127738
 2  תורוטקטיכראל הזתניסמ #םירמילופ 127740
 2 תינגרוא הזתניסב תויתכתמונגרוא תובוכרת 127727
 3 תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200
 3  מ 2  תינגרוא הימיכב הדבעמ 124912

 
 תילקיסיפ הימיכ

 3.0  םיאמיכל 2 תילקיסיפ הימיכב .עמ 124613
 3  תילקיסיפ הימיכב תמדקתמ הדבעמ 126600
 3  תמדקתמ תינויע תילקיסיפ הימיכ 126601
 3  תמדקתמ תינויסינ תילקיסיפ הימיכ 126602
 2.5 תימיכ הקיסיפב תירמונ היצלומיס 127445

 
 םיבושיחו הירואת

 3  תימושיי תיבושיח הימיכ 126603
 3  ןמושיו תיטנווק הימיכב בושיח תוטיש 127415
 3  רגנידרש תאוושמ ןורתפל  תושיג האמ 127425
 2  תונטק תוכרעמ לש הקימנידומרת 127436
 4  הימיכב הישומישו הירטמיס 127438
 3  תירלוקלומ הקינורטקלא 127443
 3.0 תימיכ הקיסיפב תירמונ היצלומיס 127454
 3.5 תינגרוא הימיכב םיירלוקלומ םילטיברוא 127455
 1.0 םיימיכ םינשייחל אובמ 127458

 
 היגולויב הריחב יסרוק

 2.0 היגולויבב תמדקתמ הדבעמ )1( 134088
 2 תיטנג הסדנהב הדבעמ 134122
 2 ןטרסה תלחמ לש היגולויבה 134129
 1.5 יחה םלועב הדבעמ 134134
 2 םינובלח רוזחימו ןיטיווקיבוי 134140
 1.5 )134040 -ל דומצ( חמצה לש היגולויזיפב הדבעמ 134144
 2 הפורתה יעדמ 134145
 2 א"נרה לש ינרדומה םלועה 134151
 2 תוינרדומ תויגולויב תופורת חותיפ 136014
 2 םימזינגרואורקימב השיח ילולסמ 136022
 2.5  תיתכרעמ היגולויב 136037
 2.5 היגולויבב םילדומ 136042

 
 תופסונ תוטלוקפמ םיצלמומ הריחב יסרוק

 2 םיינגרוא םימהזמ לש יגולויב קורפ 16327
 2 תישומיש הזילטקויב 66518

 2.5 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 104131
 2.5 'ח תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104218
 2 םירמוח-ויב 336401
 2.5 תופורת לש רקובמ רורחש 336528

 
 :תורעה

 לש רבטצמ עצוממו תוחפל 'קנ 76 תמלשה .החנמ תאיצמב הנתומ )1(
 .תוחפל 80

 הימיכה ימוחתב םיכמסומ ידומילב ךישמהל ןווכתמה טנדוטסל )2(
 2 הדבעמ סרוק רוחבל ץלמומ תיטילנא/תילקיסיפ/תינגרואה
  .םיאתמ

 ראותל םידומילה תינכתב הבוח עוצקמכ עיפומ עוצקמה )3(
 .הימיכב

 :תיללכ הרעה
 האבה תורשפאה ןתנית )הלעמו 85 לש עצוממ( םינייטצמ םיטנדוטסל
 הימיכויב לש תצלמומה תינכותה יפל םירטסמס השולש דומיל רחאל
  :תירלוקלומ
 

 ידומיל וא הימיכה ידומיל לע שגד םישל שקבי טנדוטסהו הדימב
 תינכות טנדוטסל עבקת ,תצלמומה תכרעמל האוושהב היגולויבה
 תדעו י"ע דרפנב תינכותה רושיא שרדיי .תישיא המיאתמ םידומיל
 .היגולויבל הטלוקפה לש הארוה תדעו י"עו הימיכל הטלוקפה לש הארוה

 

 טנדוטסה לש ותלבק ,היגולויב יסרוק לע שגד םישת תינכותהו הדימב
 תינכותמ המלשה יסרוק דומילב תינתומ היהת הימיכב ינש ראותל
 לש הארוה תדעו י"ע עבקת המישרה .ןושאר ראות לש םידומילה
 .הימיכל הטלוקפה
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 םינייטצמל תינכתב םידומילה הנבמ
 ירקחמ שגדב
 תונייטצהב 'א הנש ומייסש םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 תועוצקמ לכב החלצה :הלבק יאנת .היגולויבב דומילה ילולסמב
 ןויצב )תצלמומה םידומילה תינכת( הנושארה הנשה לש הבוחה
 רטסמסה לש 'א דעומבו ןושארה רטסמסב תוחפל 88 לש עצוממ
 :םידומילה ךלהמ .הלבק ןויאר ורבעי םידמעומה ,ףסונב .ינשה
 לש םינוילעה 15%-ל  םאותש רבטצמ עצוממ לע  הרימש
 החנממ יוויל לבקי טנדוטסה .בקעמ ןויארו הטלוקפב םיטנדוטסה
 ועצבי תינכותב םיטנדוטסה ,ןכ ומכ .ראותה לכ ךרואל )לגס רבח(

 רקחמ טקיורפ" תועוצקמה תרגסמב רקחמ טקיורפ יסרוק ינש
 הדובעה ."היגולויבב רקחמ טקיורפ"ו "םינייטצמ לולסמל
 רטסמסב םייקתת םיטקיורפה תרגסמב תודבעמב תייוסינה
 ןתינ הריחבה יסרוק תרגסמב  .םידומילה תנש ךלהמב וא .ץיקה
 םיראתה לשו ןושאר ראות לש הריחבה תומישרמ םיסרוק דומלל
 ץעויה רושיאב תורחא תוטלוקפמ וא היגולויבב םימדקתמה
 תארקל תודוקנ רובצל ליחתהל ןתינ ,ףסונב  .טנדוטסה לש ישיאה

 ראותה תושירדל רבעמ ,ינשה ראותל תושורדה תודוקנה 30
 .ןושארה
 
 
 

 םינייטצמל םידומילה תינכות
                    
 טרופמכ תודוקנ 124 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ 102.0 הבוח תועוצקמ
 'קנ  12.0 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ
 םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
  הרשעה תועוצקמ 'קנ 6
 תישפוח הריחב 'קנ 2

 'קנ 10.0

  ינפוג ךוניח תועוצקמ 'קנ  2
 'קנ 124.0 כ"הס

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

  1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
5.0 
4.5 

6 
- 

- 
- 

2 
1 

4 
3.5 

 1 א"ודח
 'מ תיראניל הרבגלא

104003 
104019             

 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
 134058 1 היגולויב 3 - - - 3.0
 114077 * 'ל 1 הקיסיפ 4 2 - 8 2.5
 394807 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

21.0 14 -   9 18.5   
 
  דוקינ אלל תפסות ליכמו הקינכמ-הקיסיפ גוויס ירסחל דעוימ סרוקה   *
 רוחבל םילוכי גוויס ילעב .תויעובש לוגרת תעשו האצרה תועש שולש לש     
 .)114071( 'מ1 הקיסיפ סרוקב וא )114051( 1 הקיסיפ  סרוקב ומוקמב     
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 114078 * 'ל 2 הקיסיפ 5 2 - - 3.5
 134133 היצולובא 2 - - 2 2.0
 124122 **הימיכה תודוסיב הדבעמ - - 5 - 1.0
 125801 תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 134020 תיללכ הקיטנג 3 1 - 5 3.5
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 3 2.5

22.5 17 5 8 20   
 
 לש דוקינ אלל תפסות ליכמו למשח-הקיסיפ גוויס ירסחל דעוימ  סרוקה  *
 רוחבל םילוכי גוויס ילעב  .תויעובש לוגרת תעשו האצרה תועש שולש    
 .)114075( 'ממ2 הקיסיפ סרוקב וא )114052( 2 הקיסיפ  סרוקב ומוקמב    
 .תועובש 7  ךשמב תויעובש תועש 5 לש ףקיהב תמייקתמ הדבעמה **

 
 

 
 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 124510 תילקיסיפ הימיכ 3 2 - - 4.0
 134111 היגולואוז 3 - - - 3.0
 134134 )1( יחה םלועב הדבעמ - - 5 - 1.5
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - 3 3.5
 134142 תירלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 1 - 5 5 2.5
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2 1 - 5 2.5
 134154 הקיטסיטטסויב 2 1 - 1 2.5
 394807 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5 14 10 7 14   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 134040 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ 3 - - - 3.0
 134144  חמצה לש היגולויזיפב הדבעמ 1 - 5 - 1.5
 134128 אתה לש היגולויב 3 1 - 4 3.5
 134117 היגולויזיפ 3 1 - - 3.5
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2 1 - - 2.5
2.5 
3.0 

- 
- 

5 
- 

- 
- 

1 
3 

 םזילובטמו הימיכויבב הדבעמ
  היגולוריוו היגולויבורקימ

134143 
134121 

 134049 ** היגולויבב רקחמ טקיורפ - - 12 8 4.0
 324033 )2( 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - 3 3.0

26.5 15 22 3 20   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 134150 **םינייטצמ לולסמל רקחמ טקיורפ - - 15 - 5.0
4.0 
2.5 

- 
2 

2 
- 

2 
1 

2 
2 
 

  ןותייפ תפש בשחמל אובמ
 יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש
 םייחה

234128 
134158 

 134123 *1 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134124 *2 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134125 *3 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134126 *4 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0

13.5 2 17 3  6   
  הריחב תועוצקמ     

 
 .6 וא 5 רטסמסב העבראה ןיבמ דבלב דחא סרוק תחקל שי*
 .5-ל 4 רטסמס ןיב ץיק רטסמסב לעופב ןתינ סרוקה **

 
 6 רטסמס*  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 134123 *1 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134124 *2 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134125 *3 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0
 134126 *4 היגולויבב רנימס 2 - - - 2.0

       
  הריחב תועוצקמ     
       

 .6 וא 5 רטסמסב העבראה ןיבמ דבלב דחא סרוק תחקל שי *
 

 הריחב תועוצקמ
 הריחבה יסרוק ךותמ תוחפל 'קנ 12 םילשהל טנדוטסה לע ראותה ךלהמב
 .ץעויה רושיאב ,םימדקתמ םיראתו ןושאר ראות לש
 .םיסרוק העבש ךותמ העברא רוחבל שי :האבה המישרהמ
 

   'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 134069 תוחתפתהה לש היגולויב 2 1 - 3 2.5
 134153 היגולוקא 2 1 - 5 3.0
 134039 תירלוקלומ היגולוריו 2 - - 4 2.0
 134156 תירלוקלומ הקיסיפויב 3 - - - 3.0
 134155  היגולונירקודנא 2 1 - - 2.5
 134157  היגולויבוריונל אובמ 3 - - - 3.0
 276413  תיסיסב היגולונומיא 3 - - 3 3.0

 
   לש דוסיה יסרוק ינשמ רתוי וא דחא ,תישילשה הנשב תחקל ץלמומ
 :ינשה ראותל הבוח םהש ,ינשה ראותה

 138038 ןיערג תוצמוחב תוייוסינ תושיג     5.0
 138039 םינובלח הנבמו דוקפתב םדקתמ סרוק     5.0

 
 .םירטסמסה ןיב וא ץיקב תונתינ הלאה םיסרוקב תודבעמה
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  תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה

 ראותל םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 ,הירואיתב םיאשונ לולכמ ודמליי תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושארה
 טנדוטסה לע תוחמתהה תרגסמב .'תימזי תוגיהנמ' לש םושייו תוסנתה
 – ראשהו ראותהמ קלחכ הנבשוחת ןכותמ  5 ,תודוקנ 10 תוחפל דומלל
 םידומילל הקלחמה םע ףותישב תינכותה .ראותה תושירדל רבעמ
 *.תויונמואו םייטסינמוה

 :הלבק יאנת

 .תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םויס .1
 .75 לעמ םינויצ עצוממ .2

 :תואבה תושירדה תא אלמל שי תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ לע

 :הבוח יסרוק ידומיל 
  )'קנ 2.0( תימזי תוגיהנמ 324528
 תטלוקפב תוחמתה סרוק ,ןיפוליחל וא )'קנ 2.0(  תומזיה תודוסי 324527

 .)'קנ 2.0(  שרדנה עדיה םוחתב םאה

 :הריחב יסרוק

 )'קנ 2.0( תיקסע תומזי 324520 .א
  )'קנ 2.0( תיקסעה תיגולוקאה תכרעמה סויג 324541 .ב
 )'קנ 2.0( תומגמו תויוחתפתה - םינוגראב תומזי 324521 .ג
  )'קנ 2.0( תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה 324540 .ד
 )'קנ 2.0( םימזיל קוויש 324526 .ה
  ) 'קנ 2.0( תימלוע ליבוהל דציכ – לארשיב קטייה 324536 .ו
 )'קנ 2.0( תיבוציע הבישחו תומזיל אובמ 324247 .ז
 )'קנ 2.0( רשואו תויתריצי ,תונשדח 324518 .ח
   )'קנ 2.0( םייגולונכט םיטקיורפ לוהינ 324533 .ט
 )'קנ 2.0( תונשדחה תמליד 324534 .י
 קטייהה תורבח ךות לא עסמ - קטייהל עסמ 324542 .אי

 )'קנ 2.0( תוילבולגה
 

 
 הדועתה תלבק

 תינכותה תושירד תמלשה רחאל הדועת קנעות תוחמתהה תא םימייסמל
 לכ תמלשה רחאל קר קנעות הדועתה .החלצהב תינשמ תוחמתהל
 םאה תטלוקפב ראותל תושירדה

 ,ןיינעו רבד לכל ג"למ יסרוק םניה תינכותב םידמלנה םיסרוקה *
  .תויונמואו םייטסינמוה םידומילל הקלחמב םידמלנה    
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 םיהובג םיראתל תומלתשה תוינכת תמייקמ היגולויבל הטלוקפה
 תודעוימ תוינכתה ."היפוסוליפל רוטקוד" -ו "םיעדמל רטסיגמ"
 ןושאר ראות ילעבל ןכו םייחה יעדמב ינש וא ןושאר ראות ילעבל
 ולאו ןכתיי יכ םא ,הסדנהבו םירחא םייעדמ םיימוחתב ינש וא
  .המלשהל ושרדיי

 איה  "רוטקוד" וא " רטסיגמ" םיהובג םיראתל תומלתשהה רקיע
 םישגופ םידימלתה תומלתשהה תרגסמב .תיעדמ רקחמ תדובע
 תוטישב םיסנתמ ,ןנורתפל תושיג םידמול ,תוירקחמ תולאש
 ןודלו יוסינה תואצות תא חתנל םידמולו ,תונווגמ תוייוסינ
 רחא בקעמ ,תיאמצע הבישחו חותינ לע םשומ שגדה .ןתועמשמב
 םינושה םימוחתב םיחתפתמה םיאשונ תרכהו תפטוש תורפס
 .היגולויבב

 יעדמב תולאש לש בחר ןווגמב םיקסוע הטלוקפב רקחמה ימוחת
 :הטלוקפה רתאב אורקל ןתינ םהילע ,םייחה

on.ac.il/?cmd=staff.47ihttp://biology.techn 
 
 

 םיעדמל רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת

  .תוחפל 80 לש עצוממב ןושאר ראות ירגוב .1

 דמעומה לע( הטלוקפב לגסה ירבח ןיבמ החנמ תאיצמ .2
   .)םידומילל המשרהה ינפל החנמ אוצמל

 לש הלבקה תדעווב ךרענש ןויארב החלצהב הדימע .3
  .הטלוקפה

 

 :םיאבה םיטביהה תא ןחבת הלבקה תדעו

 ת/שקבמ הילא הדבעמב רקחמה אשונל רושקה יללכ עדי •
 הלאשב ןודל תי/טנדוטסה תלוכיו לבקתהל תי/טנדוטסה
 .ה/ותוא תניינעמה תיעדמ

 םוחתב תוחפל דחא יעדמ רמאמב ןודל תי/טנדוטסה תלוכי •
 רמאמה תא איבהל תי/טנדוטסה לע( תרקוח הדבעמהש
 .)הדעווה םע השיגפה ינפל עובשכ תוריכזמל

 ה/עצב םאב ,רקחמ טקיורפב ןודל תי/טנדוטסה תלוכי •
 .)הדובעב וא ןושאר ראות תרגסמב לשמל(

 

 דומילה תושירד
 ביתנ רובע רפסה תיב רתאב טרופמה יפ לע ןה דומילה תושירד
  :אבה רושיקב ,רקחמ לש דומיל

.il/Heb/Current_students/acp://www.graduate.technion.htt
Magister_degree.asp 

 רקחמ עוציבל שרדית/שרדיי תי/טנדוטסה תומלתשהה תרגסמב 
  .רוביח תשגהו םצמוצמ ףקיהב יעדמ
 :תואבה תושירדה היגולויבל הטלוקפל ,ףסונב
 טוריפה יפל ראותל תודוקנ 52 רובצל ושרדיי יתנש 3 ראות ירגוב
 רובע ןה תוחפל תודוקנ 20 ןהמ םיסרוקב תודוקנ 30 דומלל :אבה
 ךרע הווש הבוח דחא לוכשא םיללוכה ,םימדקתמ םיראתל םיסרוק
 ,םינובלח ימוחתב תולוכשא שולש ךותמ ,דחא לכל תודוקנ 5-כל
  .ימונגה םינותנה עדמו ןיערג תוצמוח

 4-ו ,דחא לכ תודוקנ 2.5 לש ףקיהב "רקחמ תדובע" תועוצקמ ינש
 לכל הדוקנ יצח לש ףקיהב "היגולויבב םיינכדע םיאשונ" תועוצקמ
 תועוצקמה תמישרמ רוחבל ןתינ תודוקנה תרתיי תא .עוצקמ
 10-מ רתוי אל םכותמ רשאכ ,החנמה רושיאב םימדקתמ םיראתל

 "תבחרומ תילגנא"ב הניחב ,הכמסה תועוצקממ ויהי תודוקנ
 .'קנ 20 ףקיהב רקחמ תדובע תשגהו 'קנ 2 הנקתש
 :אבה טוריפה יפל ראותל 'קנ 43 רובצל ושרדיי יתנש 4 ראות ירגוב

 לש תודוקנ 12 ןהמ םימדקתמ םיראתל םיסרוקב תודוקנ 21
 הניחב ,הריחבל תודוקנ 9 - ו ליעל וניוצש הבוחה תועוצקמ
 20 ףקיהב רקחמ תדובע תשגהו 'קנ 2 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב
 .'קנ

 תא החלצהב רובעל םיטנדוטסה לע םידומילה ךלהמב ,ףסונב
 ."רטסיגמל תילגנאב תימדקא הביתכ" השירדה סרוקה

 : בל ומיש
 ינש ךות תושרדנה תודוקנהמ 75% תוחפל רובצל הבוח -

  .תומלתשהה תליחתמ םינושארה םירטסמסה
 רטסמס ךות "רטסיגמל רקחמ אשונ תעצה" שיגהל הבוח -

  .תומלתשהה תליחת דעוממ דחא
 
 רפסה תיב רתאב טרופמש יפכ ,הגלמ תלבקל םיאנתהמ קלחכ תאזו
 :אבה רושיקב םימדקתמ םיראתל

_and_shttp://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarship
.aspips/Conditions_for_scholarshhousing/Scholarship 

 
 רוטקודל בלושמ לולסמב םינייטצמ םיטנדוטסל היצטור תינכת
 תדעוימ היגולויבל הטלוקפה לש תאז תיתרקוי תינכת
 ןוינכטהמ ןושאר ראות ירגוב םיניוצמ םיטנדוטסל
 םינוירטירקה לע םינועש ,ל"וחבו ץראב תואטיסרבינואמו

 :םיאבה
 .ןוינכטהמ ןושאר ראותב 90 לעמ םינויצ עצוממ ילעב •
 הלכשהל תודסוממ הובג גרדמו 90 לעמ עצוממ ילעב •

 .ץראב ההובג
 ל"וחב תואטיסרבינואמ םינייטצמ ןושאר ראות ירגוב •

  .יאחנש גורידב הובג תוגרודמה

 לולסמב םיעדמל רטסיגמ ראותל היצטורה תינכותל הלבקה
 תדעוו לש תיבויח הצלמהב תינתומ היהת רוטקודל בלושמ
 םיטנדוטס .היגולויבל הטלוקפה לש םימדקתמ םיראתל הלבקה
 הטלוקפהמ תונייטצה תגלמב וכזי תאז תינכותל ולבקתיש
 תודבעמ שולשב תירקחמ תוסנתה לולכת תינכתה .היגולויבל
 ירבח םע םוכיסב שארמ רחבי טנדוטסה םתוא הטלוקפב תונוש
 הדעווה ר"וי םהב ,םישדוח 3 היהת תוסנתה לכ ךשמ .לגסה
 םותב .וז הפוקת ךלהמב יערא החנמכ שמשי םימדקתמ םיראתל
 הב הדבעמה תא רחבי טנדוטסה ,םישדוח 9 ,היצטורה תפוקת
 ראותל בלושמה לולסמל ותומלתשה תא ךישמהל הצור אוה
 השעש טנדוטס .םימי שדוח ךות רקחמה אשונ תא שיגיו רוטקוד
 יתשב קפתסהל לכוי ,ןוינכטב ןושארה ראותה ךלהמב טקיורפ
 תא השע הב הדבעמהמ תונוש תודבעמב דבלב תויוסנתה
  .טקיורפה

 םיראת תזכרמ ,לדיו ןרק םע רשק רוציל שי םיפסונ םיטרפל
 .kerenv@technion.ac.il  :היגולויבל הטלוקפב םימדקתמ

 

 )PhD( רוטקוד ראותל םידומיל
 

 הלבקה יאנת
 וא )הזת םע ירקחמ ינש ראות( "םיעדמל רטסיגמ" ראות ילעב .1
 םידמעומה .הלעמו 88 לש רבטצמ םינויצ עצוממ ילעב ,MD ראות
 .םיצילממ ינש לש תומש תתל ושקבתי
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 אוצמל דמעומה לע( הטלוקפב לגסה ירבח ןיבמ החנמ תאיצמ .2
 .)םידומילל המשרהה ינפל החנמ

 
 דומילה תושירד
 רושיקב ,רפסה תיב רתאב טרופמה יפ לע ןה דומילה תושירד
 :אבה

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Current_students/
Doctor_degree.asp 

 
  - ל  שרדית/שרדיי תי/טנדוטסה

 השיגה תשגדה ךות בחרנ ףקיהב תירוקמ רקחמ תדובע עוציב •
 ה/ותורישכ תא חיכוהל ת/דמעומה לע .תיטילנאהו תיעדמה
 ןכ ומכ .ךרע לעב ירוקמ רקחמ עצבל ה/ותלוכי תאו ,רקחמל
 ,ןוימדה ,המזויה תולוגסב ת/ןחינ איה/אוהש חיכוהל ה/וילע
 ת/רקוחמ םישרדנה הדמתההו טופישה רשוכ ,תוקמעתהה
 תרשפאמה המרב אוה םא ךרע לעבל בשחי רקחמה .ת/יאמצע
 אוה םאו ימואלניב ןיטינומ לעב יעדמ תע בתכב ומוסרפ תא
 .רקחמב םוחתב הנבההו עדיה תא תרכינ הדימב םדקמ

 2 םיללוכה ,םימדקתמ םיראתל תועוצקמ לש תודוקנ 6 •
 הדוקנ יצח "היגולויבב םיינכדע םיאשונ" לש הבוח תועוצקמ
 .עוצקמ לכ

 רקחמ תעצה שיגהל שי .תודמעומה תניחב לש החלצהב רבעמ •
 שמשת רקחמה תעצה .תומלתשהה תליחתמ םישדוח 11 ךות
 לכב הטלוקפהו ןוינכטה תושירד .תודמעומה תניחבל סיסבכ
 :רושיקב דרפנ ספוטב תומכוסמ תודמעומה תניחבב רושקה

• =students.288logy.technion.ac.il/?cmdohttp://bi 
 

 :תואבה תושירדה היגולויבל הטלוקפל ,ףסונב

 דעוממ רחואי אל תושרדנה תודוקנה תריבצב ליחתהל הבוח
  .תודמעומה תניחבב הדימעה

 םע MBA)( םיקסע להנמב הזת אלל ינש ראות
 ידומילל ליבקמב ינשמ ראותכ םייחה יעדמב תוחמתה

PHD  

 דעוימ MBA ראותה תרגסמב םייחה יעדמב תוחמתה לולסמ
 ,םייחה יעדמב םיפסונ םימוחתו היגולויבה םוחתמ םיטנדוטסל
 םימזימו םינוגרא ליבוהל ידכ תילוהינ הרשכה לבקל םיניינועמה
 עדי םיטנדוטסל תונקהל :תיזכרמה הרטמה .םייחה יעדמ םוחתב
  תויונמדזה רותיא לע שגד ךות ,םיילוהינ םילכו תוטיש ,הנבהו
 ,תונקת תרכה .ןעוציבל ךרדהו יסיסבה עדמב תוילגת םושייל
 ,םיבאשמו םיפסכ סויגל םילכ ,קטויבל םייטנבלר םייתומכ םילכ
 לוהינ ,םידבוע לוהינ ,ןתמו אשמ לוהינ ,ינחורה ןיינקה לוהינ

 יעדמ לש ידוחייה םטסיס-וקאה םע תורכהו ,םיינוגרא םיכילהת
 .םייחה

 /c.il.ahttps://mba.technion :תינכתל רושיק
 
 רוטקוד ראותל םיטנדוטס וז תינכתל תודמעומ שיגהל ולכוי
 ,ראותל דומילה תודוקנמ 50% ורבצש ,תודמעומה תניחב רחאל
 םיראתל רפס תיב ילהנל םאתהב ,החנמה רושיאל ףופכ
 :אבה רושיקב ינשמ ראותל םידומילל םימדקתמ

es/anothhttps://graduate.technion.ac.il/potential_candidat
degree-graduate-er/ 

  
 

 תוגלמ
 הכזמה( םויק תגלמב וכזי רוטקודו רטסיגמ יראותל םימלתשמה
 תוגלמה ךשמ ,תואכז אשונב טוריפ .)דומיל רכשמ רוטפב םג
 םיראתל רפסה תיב ילהונל םאתהב ונה ןתקנעה יאנתו

 םידימלת רשאכ ,דיחא וניה תיסיסבה הגלמה הבוג .*םימדקתמ
 .םתומלתשה ךלהמב הגלמ תפסותב תוכזל םייושע םינייטצמ

 :תוגלמ אשונב ףסונ עדימל *

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and
ps/Scholarships_main_menu.asp_housing/Scholarshi 

 

 
 
 
 
 ףסונ עדימ
 לדיו ןרק 'בג :היגולויבל הטלוקפב םימדקתמ םיראת תזכרמ

 04-8294255 :'לט
  :הטלוקפה רתא

http://biology.technion.ac.il 
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1 

 הרוטקטיכראל הטלוקפה
 םירע יוניבו
 

 ימדקאה לגסה ירבח
 
 
 
 

 הצרמ
 איג ןרטסוא
 הריש ףוקליו

 באוי ןמרטש
 

 ריכב הארוה רבח
 לאירא יביט
 ינד ןשוש
 

 סוטירמא רוספורפ
 טרבור ןמסקוא
 לחר ןמרתלא
 לאכימ טרוב
 הלאירבג טדימשדלוג
 ימענ ןומרכ
 לואש רימע
 סיריא תוברע
 ןונמא לקנרפ
 הזרא ןמ'צר'צ
 לחר שולק
 הדוהי יעלק
 לאינד רפש
 הנדע ביבש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 הטלוקפה ןקיד
 ידג קחצי וטולפק
 

 רוספורפ
 לט סזומ ןולא
 )חרוא( יאמש ףיסא
 )תחרוא( הכרב ןיטויח
 ירזע יזרט
 לרק סנטרמ
 הנולא ןטפיש-ןצנ

 )חרוא( ןתיא למיק
 

 רבח רוספורפ
  לאינד ןייטשנרוא
 תרפא גרבנזיא
 לעי ליאולא
 ףסוי ןיראב'ג
 השאי בקעי ןמבורג
 )תחרוא( הנפד ןייטשנירג
 )חרוא( ירוא יולה
 )חרוא( רינ ןח
   תירונ יקסבוסיל
 רינ םלעומ
 לשימ ןמטרופ
 הנפד ןמצריבג רשיפ
 הנינפ טואלפ
 )חרוא( םייח סנרפ
 יבג ץרוש
 ףסא ץרווש
 ןורהא רכרפש
 

 ריכב הצרמ
 ברימ ןורהא
 רוא 'ץיבורדנסכלא
 ינד ןמטיורב
 ינש טרב
 הינתמ ק"ז
 םהרבא ורואיזי
 לימא לארשי
 ירוא ןהכ
 תור ולש -יטרביל
 לאינד ףלקטמ
 ןתנוי ןאינתנ
 ןד סיירפ
 יבצ ןרוק
 הדיוד ןמואש
 

 
 
 

 הדיחיה רואת
 ונחנא םא ןיב ,ונייח לש דממ לכב תדמתמ תוחכונ ןונכתו בוציעל
 הרוטקטיכראל הטלוקפב רקחמו םידומיל .אל וא ךכב םיניחבמ
 תמדקל םאיבהל ,הלא םידממ ףושחל ודעונ ןוינכטב םירע יוניבו

 םייוניש תריציו ישונא חותיפ תבוטל רצונה עדיה תא םותרלו המבה
 .םייחה תוכיאב תכל יקיחרמ
 רשאכ ,1924 תנשב הדסונ םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה
 רקחמו הארוה לש בולישל תלעופו וירעש הנושארל חתפ ןוינכטה
 רצותה לש הדימה הנק תניחבמ םימילשמ םימוחת העבראב
 ,תולכירדא ,יתיישעת בוציע :בוציעו רקחמ תוטישב שומישהו

 .םירוזאו םירע ןונכתו ,ףונ תולכירדא
 שומיש םימשיימו םידמלמ וב ןפואב אוה הטלוקפה לש הדוחיי
 םייבוציע תונורתפב תיבוציע תונשדחו ךרד תוצרופ תויגולונכטב
 םייתרבח םיכילהת לש הנבה לע םיססובמה םיינונכתו
 תודבעמ לע תססבתמה ,הרפמה רקחמה תביבס .םיירוטסיהו

 ססובמ רוציי ,הקיטובור ,הימדה תודבעמ ןוגכ רקחמו הארוה
 הארוה ןיבל םדקתמ רקחמ ןיב ימוימויה קשממהו ,דועו בשחמ
 הטלוקפל םירשפאמ ,םיננכתמו םילכירדא ,םיבצעמ תרשכהו
 םיימוקמה םירגתאה לומ לא הרורב תיעוצקמ הדמע ביצהל
 .בורקה דיתעב הירגוב ינפב ודמעיש םיילבולגהו
 םילולסמה לכב םידומילה תוינכת תא ונשדיח תונורחאה םינשב
 םירגובה תרשכה ךות היישעתהו הקיטקרפל קשממ לע שגדב
 הלועפ יפותיש ,תוימאניד הדובע תוביבס םע תודדומתהל
 תימואלניבה הרכהה לע תססבתמה הפישחו םיירנילפיצסידרטניא
 ןוינכטה לש תוחולשה םע הדובעהו הטלוקפב םירקוחה םיכוז הל
 .ןיסבו קרוי וינב
 סייגל בר ץמאמ םישוע ונא הטלוקפה לש הדנ'גאה תא םדקל תנמ לע
 ,םינייטצמ םיטנדוטסו לגס ישנא הטלוקפהו ןוינכטה תחפשמל
 תא ליבוהל ךישמהל ונתנווכב םתיא דחי .ןוזח ילעבו םיליבומ
 םידמלנה ןונכתהו בוציעה תועוצקמ לש הרשכההו רקחמה
 .םלועבו לארשיב תישונאה תומלשלו חותיפל םורתלו הטלוקפב
 .)ןוירדה( רדה סופמקבו ןנאש הוונ סופמקב תמייקתמ הארוהה
 
 

 הכמסה ידומיל
 תיעוצקמ הכמסה תנתונ םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה
 .ישילשו ינש ,ןושאר ראותל דומיל ילולסמ תמייקמו

 :ןושאר ראותל דומיל ילולסמ ינש תמייקמ הטלוקפה
 .B.Sc -"הרוטקטיכראה יעדמב םיעדמל ךמסומ" ראותל לולסמ .1
 .B.L.A - "ףונ תולכירדאב ךמסומ" ראותל לולסמ .2
 
 

  הרוטקטיכראל לולסמה
 ןונכתל תללוכ השיג לע תססובמ הז לולסמב הארוהה תינכות
 תריציל שורדה לכ לע ,םדאה לש תיעבטהו היונבה תיסיפה הביבסה
 םיביצמה ,םיצאומ םייונישב תנייפואמה הפוקתב םייח תוכיא
 םיילכלכו םייגולונכט ,םייתוברת ,םייתרבח ,םייתביבס םירגתא
 .םידקת ירסח
 

 םושיר תלבקל ןוינכטב הרוטקטיכרא לולסמב םידומילה תינכות
 ינויע ןושאר ראות :םיראת ינש לש בולישמ תבכרומ תי/לכירדאכ
 יעוצקמ ינש ראותו ,)B.Sc( "הרוטקטיכראה יעדמב ךמסומ"
 ואר :טוריפל .)M.Arch1(  ,"1 םירע יונבו הרוטקטיכראל רטסיגמ"
 ."הרוטקטיכראל לולסמה - םימדקתמ םיראתל םידומיל" ףיעס
 

 לככ בחר ינויע עדי ךמסומל תונקהל םידעוימ הכמסהה ידומיל
  תונווגמ  ןונכת תויעב לש ןנורתפלו ןחותינל ,ןתנבהל שורדה ,רשפאה
 תועוצקמ םידומילה תינכותב םיבלושמ ןכל .הריציה רשוכ חותיפלו
 תוינונכתה תויעבה לש םינוש םיטביהל םירושקה םיינויע
 תועוצקמה תיברמ .ןנורתפבו ןחותינב םיקסועה ,ןונכת תועוצקמו

 יעדמב שורדה עדיה תא םינקמ ,םינושארה םירטסמסב םיינויעה
 תוברתה תודלותב יללכ עקרו הביבסהו הסדנהה ,דוסיה
 םינושארה םירטסמסב םידמלנ ,ליבקמב .הרוטקטיכראהו
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 ןונכתב םיסיסבה םילכה תא ךמסומל םינקמה ,םיישעמ תועוצקמ
 יוהז דעו ,בוציעו ןונכת יכילהת ךרד דוסי יגשוממ לחה ,ילכירדא
 ידומיל ךשמהב .תיתרוקיבה םתכרעהו ,תונורתפ חותפו תויעב
 רקחמל ןונכת ןיב םירשוק םיינויעה תועוצקמה תיברמ הכמסהה
 ןיב םיידדהה םירשקה חותינבו הרוטקטיכראה תרוקיבב םיקסועו
 ןמ רכינ קלח .תיסיפה הביבסה תונוכתו הרבחהו םדאה יכרצ
 םיטקייורפ .םיינונכת םיטקייורפב  אטבתמ םיישעמה תועוצקמה
 םרישכהלו םיטנדוטסה לש הריציה תלוכי תא חתפל םידעוימ ולא
 םימוחתב וא הרוטקטיכראב יעוצקמ ינש ראותל םידומיל ךשמהל
 יתיישעת בוציע ,םירוזאו םירע ןונכת ,ףונ תולכירדא ןוגכ( םירחא
 .ןונכת ידרשמב תווצ תדובעל וא ,)דועו
  תינושאר תוסנתה םירשפאמ םיינונכתה םיטקייורפה יאשונ
 םיניינב ןונכת :םיללוכ ולא .טקטיכראה לש קוסיעה ימוחתב
 ,האיחהו םוקיש תולועפו םיינוריע םיעטקמ ןונכת ,םיניינב תוצובקו
 ןתינ תשקה לש ינשה הצקב .םינוש םייתביבסו םייתרבח םירשקהב
  .רצומה בוציעו ,טוהירו םינפ בוציע ,ןיינב יטרפ :אוצמל
 

  םידומילה תינכות הנבמ
-א םינש( הביל ידומיל :אוה םידומילה תינכות לש יסיסבה הנבמה
 םידומילו )ד-ג הנש( )םיירנילפיצסיד( םיימוחת םידומיל ,)ב
 יעדמב םיעדמל ךמסומ״ ראותל םידומילה תמלשה םע :םייעוצקמ
 יעוצקמה ינשה ראותל ךישמהל ןתינ הרוטקטיכראה
 םילולסמה דחאב דומלל  ךישמהל וא )M.Arch1( הרוטקטיכראב
 םידומיל" ףיעסב םושרל םאתהב הטלוקפב םדקתמ ראותל םינושה
 ."םימדקתמ םיראתל
 ןונכתב םיישעמהו םיינויעה תודוסיה תא םינקמ הבילה ידומיל
 םידומילה .הבוחה תועוצקמ תמלשהל רקיעב םידעוימו ,ילכירדא
 םתבחרהו הבילה ידומיל תקמעה תא םירשפאמ םיימוחתה
 םיטנדוטסה ינפב םיחתופה הריחב יסרוק ןווגמ תועצמאב
 ראותה ידומיל .םהיתויטנו םהיתופדעה יפ לע תוחתפתה תויורשפא
 ראותה תרגסמב םייעוצקמה םידומילל סיסב םיווהמ ןושארה
          .)ךשמהב ״םימדקתמ םיראתל םידומיל ״ ףיעס ואר( .ינשה
 :םניה םיירקיעה דומילה ימוחת
 תולכירדא ,ינוריע בוציע ,םינבמ לש הרוטקטיכרא :יסיפ ןונכת
 ,רצומה בוציע ,טוהירו םינפ בוציע ,םיניינב שודיח רומיש ,הקורי

 .םייעבט םיבאשמו ףונ ןונכת
 ,הביבס-םדא יסחי ,יסיסב בוציע :בוציעו ןונכתל עקר תועוצקמ
 הרוטקטיכראו יסיפ ןונכתב בשחמ ישומיש,היגרנאו םילקא
 םייגולויצוס ,םיילכלכ םיטביה ,הנבמה לש היגולופרומ ,תילאטיגיד
 .ןונכתב םייגולוכיספו

 ,ןיינב ירמוח ,ןיינב יטרפו הנבמ :היינבה לש היגולונכט
 ירזיבאו םירצומ ,םייבחרמ םינבמ ,תשעותמ היינב ,תויצקורטסנוק
 תימילקא הרקב לש היגולונכט ,ןיינב תוריש תוכרעמ ,היינב
 .תיתביבסו

 :םירע יוניבו הרוטקטיכרא לש תרוקיבו הירוטסיה ,הירואית
 תוירואית ,השדחה תעבו קיתעה ןמזב הרוטקטיכראה תודלות
 הרוטקטיכראה תודלות ,תינרדומה הרוטקטיכראב םימרזו
 תרוקיבו הירואית ,תחאו םירשעהו םירשעה האמב לארשיב
 .םלועבו ץראב ינוריעה בוציעהו הרוטקטיכראה
 .דבלב ףרוח רטסמסב תחתפנ תינכתה
 
 

  דומילה תושירד
 יעדמב םיעדמל ךמסומ" ראותל םידומילה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 160 רובצל שי  "הרוטקטיכראה

  
    הבוח תועוצקמ 'קנ 123
 *הריחב תועוצקמ 'קנ 33
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ 4
  

 הכמסהל םיחותפ םימדקתמ םידומיל לש תועוצקמ דומלל ןתינ*
 .עוצקמה הרומ רושיאבו תודוקנ 80 תריבצ רחאל ,)206,207(
 
 
 
 

 :םירטסמס יפל תודוקנה סמוע לש תצלמומה הקולחה ןלהל
 רטסמס הבוח תועוצקמ הריחב תועוצקמ כ"הס

20.0 0.0 20.0 1 
20.0 0.0 20.0 2 
22.0 0.0 22.0 3 
20.0 0.0 20.0 4 
23.0 .08 15.0 5 
22.0 6.0 16.0 6 
16.0 11.0 5.0 7 
12.0 12.0 0.0 8 
3.0 
 

2.0 
 

3.0 
 

2.0 

 'ב תילגנא*
)324033( 
  ינפוג ךוניח*

 כ"הס 123.0 37 160.0
* 
 

 םידומילה תינכות
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,טקיורפ -'פ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

  1 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205574 1 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 205012 הרוטקטיכראב חורו הרבחל אובמ 2 2 - 3.0
 205922 1 גוצייו םוגיד ,תוננובתה 1 2 - 2.0
 204000 ףונ תולכירדאל אובמ 2 - - 2.0
 205543 תירואית הירטמואיג - 2 - 1.0

 ידימלתל הקיטמתמב םיאשונ 3 - - 3.0
 הרוטקטיכרא

104277 

 205878 1 יסיסב בוציע 1 4 - 3.0
.002 - 18 11     

  'א םימדקתמ תילגנא םילשהל שי* 
 

 2 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205575 2 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 

4.0 
 
- 

 
- 

 
4 

 הקיתעה תעהמ תולכירדאה תודלות
 השדחה תעל

205102 

 014518 1 םירמוח 2 - 1 2.5
 114014 םילגו הקינכמ 3 - - 3.0
 205430 1 תיסדנה תיגולנכט אנדס 1 3 - 2.5
  םייסיסב םילכ - - - 2.0

20.0 1 11 12   
 'ב םימדקתמ תילגנא םילשהל שי*
 

  'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 3 רטסמס

 205576 3 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 205257 ינוריע בוציעל אובמ 2 2 - 3.0
 205017 ינרדומה ןדיעב תולכירדאה תודלות 2 2 - 3.0
 205501  הרואתו רוא 1 2 - 2.0
 205923 *2 גוצייו םוגיד תוננובתה 1 2 - 2.0
 205458 1 םינבמ ןכת 2 2 - 3.0
 205304 בוציע וידוטס ינימ 1 4 - 3.0

22.0 - 22 11   

 תילגנאה הפשב ןתניי סרוקה*    
 

 
 4 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205577 4 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 205492 הרוטקטיכראב היגרנאו םילקא 2 2 - 3.0
      
 205000 רומישל אובמ 2 - - 2.0
 205426 1 היינב תויגולונכט 2 2  3.0
 205886 2 יסיסב בוציע 1 4 - 3.0
  םימדקתמ םילכ - - - 3.0

20.0 - 16 9   
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3 

 5 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

  יאשונ וידוטס 2 8 - 6.0
 205459 2 םינבמ ןכת 2 2 - 3.0

 תולכירדא לש הירואיתו הירוטסה 3 2 - 4.0
  ונימי דעו היינשה ע"החלממ

205104 

 205542 טסקטו בחרמ תוניירוא 1 2 - 2.0
  הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 6.0

23.0 - 14 8    
      

 
 6 רטסמס 'ה   'פ/'ת 'מ 'קנ

  יאשונ וידוטס 2 8 - 6.0

 205460 3 םינבמ ןכת 2 2 - 3.0
 

 205028 *םילכו הירואית ,בוציעב תוטיש 2 2 - 3.0
 205105                                          )תחאו( םירשעה האמה :לארשיב 'רדא 3 2 - 4.0

 היגולונכט תועוצקמ ךותמ הריחב  - - - 3.0
 םיעדמו

 

  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 3.0
22.0 - 14 9   

 
 תילגנאה הפשב ןתניי סרוקה*
 

 
  7 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205427    2 הינב תויגולונכט 2 2 - 3.0
 205510 םתביבסו םינבמב תושיגנו תוחיטב 2 - - 2.0
  הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 9.0

16.0 - 2 4   
      

 
  8 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 12.0
12.0 - - -   

 
 
 :םייסיסב םילכ
  םיסרוק ינש דומלל טנדוטסה לע
 

 :ילטיגיד
 1.0                                    )דקוטוא( 'ב 1 הידמ תואנדס 205818
 1.0     )ונייר( 'ג 1 הידמ תואנדס 205819

 
 :םימדקתמ םילכ
 גוציי דחא סרוקו םימדקתמ םיילטיגד םיסרוק ינש דומלל טנדוטסה לע
 .םדקתמ ילכירדא
 

 :ילטיגיד
 1.0                                    )טיוור( 'ג 2 הידמ תואנדס 205826
 1.0    )רפוהסרג( 'ה 2 הידמ תואנדס 205828

 
 :ילכירדא גוציי

 1.0                                      )ואדיו( 'א 2 הידמ תואנדס 205824
 1.0                                       )םושיר( 'ב 2 הידמ תואנדס 205825

 
 :יאשונ וידוטס

 

 
 
 
 
 
 
 

 :תורהבה
 "הרוטקטיכראה יעדמב םיעדמל ךמסומ" B.Sc ראותל םידמולה .1

 ראותל םהידומיל םיכישממה .וידוטס יסרוק 5 תמלשה םיבייח
 םיבייח "1 םירע יונבו הרוטקטיכראל רטסיגמ" M.Arch1 יעוצקמה
  .וידוטס יסרוק 6 כ"הס ,ףסונ וידוטסב

 יפל תופפוח תועשב םינתינה תועוצקמ דומילב תופתתשה רתות אל .2
 .תועשה תכרעמ

 ינפל םדק עוצקמ םייק םהיבגל רשא תועוצקמל המשרה השרות אל .3
 .םדקה עוצקמ לש תושירדב החלצהב דמע טנדוטסהש

 .דחא רטסמסב תינמז וב וידוטס תועוצקמ ינש דומיל השרוי אל .4
 ףסונ ןולשכ .דבלב תחא םעפ וידוטס סרוקב לשכנ ןויצ רפשל ןתינ .5

 .םידומיל תקספהל  ליבוי וידוטסה ותואב
   .וידוטסה תועוצקמב 100% לש תוחכונ תבוח תמייק .6
 

 הריחב תועוצקמ
 :האבה הקולחה יפל הריחב תודוקנ 37 םילשהל טנדוטסה לע
 

 :הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב
 .םיסרוק ינש דומלל טנדוטסה לע
 

 205152 תינברוא היגולויצוסב תויגוס 2.0
 205154 םילכירדאל היגולוכיספב תויגוס 2.0
 205571  הינבהו בחרמה תלכלכ 2.0
 205598 ריעהו הרובחת 2.0

 
 :םיעדמו היגולונכט תועוצקמ ךותמ הריחב
 .דחא סרוק דומלל טנדוטסה לע
 

 205071 1 היגולופרומ 3.0
 205599 תשעותמ הינבל אובמ 3.0

 
 :תישפוח וא תיטלוקפ הריחב
 םיסרוקה ןווגמ ךותמ הריחב תודוקנ 30 םילשהל טנדוטסה לע
 הטמ בותכל םאתהב תורחא תוטלוקפב וא הטלוקפב םיעצומה
 .2 ףיעסב
 

 :יסיסב בוציע תועוצקמ
 .ולא תועוצקממ תודוקנ 10 דע רוחבל ןתינ
 

 205885 3 יסיסב בוציע 3.0
 205873 4 יסיסב בוציע 3.0
 205877 5 יסיסב בוציע 3.0
 205874 1 תייוסינ תונמוא 2.0
 205875 2 תייוסינ תונמוא 2.0
 204950 םיפונ םושיר 2.0
 205814 ילכירדא םושיר 2.0
 205837 תורצואב תויוושכע תויגוס 3.0
 205838 תילכירדא הקיטקרפכ תורצוא 2.0
 206813 םדקתמ תילכירדא הקיטקרפכ תורצוא 3.0
 206819 םדקתמ תורצואב תויוושכע תויגוס 3.0

 
-24 ןיב המשרהה .רטסמסל תודוקנ 24-ל לבגות תועוצקמל המשרהה .1

 עצוממ לעב הלעמו 4 רטסמסב טנדוטסל קר רשפאתת תודוקנ 27
 .יונפ םוקמ סיסב לעו םייונישה תפוקתב הלעמו 90 לש רבטצמ

 )"תישפוח הריחב"( תודוקנ 4 דע לש ףקיהב דומלל יאשר טנדוטס .2
 הלא( תרחא הטיסרבינואב וא ןוינכטב תורחא תוטלוקפמ תועוצקמ
 תוריכזמ םע םואתבו םיטנדוטסל ןקיד ןגס רושיאב םינורחאה
 .)ןוינכטה לש הכמסה ידומיל תוריכזמו הטלוקפה לש הכמסה ידומיל

 10 לש ףקיהב ,ןוינכטב תורחא תוטלוקפב דומלל יאשר טנדוטס .3
 םיינויע וא םיינכט הריחב תועוצקמ ,)2 ףיעסבש הלאל ףסונב( תודוקנ

 ןגס רושיאב ףונ תולכירדאל וא םירע יוניבו הרוטקטיכראל םירושקה
 .םיטנדוטסל ןקיד

 תועוצקמ דומלל יאשר ,תודוקנ 80 רבצש הכמסה ידומילמ טנדוטס .4
 המשרה .)206,207( הכמסהל םיחותפ םימדקתמ םידומיל לש
 תועוצקמל .עוצקמה הרומ רושיאב קר רשפאתת ולא תועוצקמל
 ילעב קר םשריהל ולכוי ,רמגה טקיורפל טרפ ,ינשה ראותה לש הבוח
 .90-מ הובג עצוממ

 8 רטסמסב דומלל ץלמומ  M.Arch1ראותל םיכישממה םיטנדוטסל .5
 .םימדקתמ םיראתל הריחב תודוקנ 9-כ

 205578 תושדחתהו רומיש ,תשרומ יאשונ וידוטס 6.0
 205579 םיבשחוממ רוצייו בוציע יאשונ וידוטס 6.0
 205580 תרוקיבו הירואית ,הירוטסיה יאשונ וידוטס 6.0
 205581 אמייק תב תולכירדא יאשונ וידוטס 6.0
 205582 יללכ יטמת וידוטס 6.0
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 ףונ תולכירדאל לולסמה
 יטרואית עדי םיטנדוטסל הנקת ףונ תולכירדאב םידומילה תינכת
 חותיפ ןיב ןוזיאל הריתח ךות ,הביבסה ןונכתבו בוציעב יעוצקמו

 ךות השעת הארוהה .תיעבטה הביבסה רומיש ןיבל היונבה הביבסה
 ,םייתרבח ,םייתוברת ,םייגולוקא ,םייבוציע םיטביה לע שגד תמיש
 תושיג לש תיתרוקיב הניחבו ,בחרמה ןונכתב םיילכלכו םייסדנה
 .ןונכתלו הכרעהל ,חותינל ,הריקחל
 ןונכתו בוציע :םיירקיע עדי ימוחת השימח תללוכ םידומילה תינכת
 לשו ףונה לש הירוטסיהו הירואית ,החותפהו הייונבה הביבסה
 ףונ לש היגולוקא ,הב שומישהו הייחמצ תרכה ,ףונה תולכירדא
 םיסרוקל ליבקמב .תויתשתו יסדנה ןכת ,עבט יבאשמ לוהינו
 םינתינה םינוש םיסרוקל ףשחיי טנדוטסה ,ףונ תולכירדאב
 ,ןוינכטבו םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפב םירחא םילולסמב
 עבטה יעדמב ,תונמואבו הרוטקטיכראב ,הרבחהו חורה יעדמב
 הלועפ יפותישו ,ייוסינו ירטואית רקחמ תדדועמ תינכתה .הסדנהבו
 .םייגולונכט םיחותיפב שומישו תונשדח לע םשומ שגד .םיימוחתניב
 

  דומילה תושירד
 "ףונ תולכירדאל ךמסומ" ראותל םידומילה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 160 רובצל שי
 

  הבוח תועוצקמ 'קנ 128
 *הריחב תועוצקמ 'קנ 28
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ 4
  

 הכמסהל םיחותפ םימדקתמ םידומיל לש תועוצקמ דומלל ןתינ*
 .עוצקמה הרומ רושיאבו תודוקנ 80 תריבצ רחאל ,)206,207(
 

 :םירטסמס יפל תודוקנה סמוע לש תצלמומה הקולחה ןלהל

 רטסמס הבוח תועוצקמ הריחב תועוצקמ כ"הס

20.0 0.0 20.0 1 
21.0 1.0 20.0 2 
20.0 0.0 20.0 3 
21.0 2.0 19.0 4 
21.0 7.0 14.0 5 
19.0 7.0 12.0 6 
19.0 8.0 11.0 7 
14.0 8.0 6.0 8 

 'ב תילגנא* 3.0  3.0
)324033( 

 ינפוג ךוניח* 2.0  2.0
 כ"הס 127.0 33.0 160.0

 

 

 םידומילה תינכות
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,טקיורפ -'פ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוחה תועוצקמ

 
 1 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205574 1 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 205012 הרוטקטיכראב חורו הרבחל אובמ 2 2 - 3.0
 205922 1 גוציו םוגיד תוננובתה 1 2 - 2.0
 204000 ףונ תולכירדאל אובמ 2 - - 2.0
 205543 תירואית הירטמואיג - 2 - 1.0
 ידימלתל הקיטמתמב םיאשונ 3 - - 3.0

 הרוטקטיכרא
104277 

 205878 1 יסיסב בוציע 1 4 - 3.0
20.0 - 18 11   

 
 2 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 204060 10 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 114014 םילגו הקינכמ 3 -  3.0
 204004 ןג יטרפל אובמ 1 4  3.0
 204150 ףונה לש היגולוקאל אובמ 2 2 - 3.0

 204006  1 ףונב הייחמצ 2 2 - 3.0
  םייסיסב םיילטיגיד םילכ - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 1.0

21.0 - 16 10   
 םידומילל 2-ה רטסמסה םות דע 'א םימדקתמ תילגנא םילשהל שי*
 

 3 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 204061 20 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 204204  ג"ממל אובמ 2 2 - 3.0
 204090 1 ףונ תולכירדא תודלות 3 - - 3.0
 204007 1 ןג יטרפו הנבמ 1 4 - 3.0
 205257 ינוריע בוציעל אובמ 2 2 - 3.0
 205923 *2 גוצייו םוגיד ,תוננובתה 1 2 - 2.0

20.0 - 20 11   
 תילגנאה הפשב ןתניי סרוקה*    

 
 

 4 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 204062 30 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 204401 2 םינג יטרפו הנבמ 1 4 - 3.0
 204094 2 ףונ תולכירדא תודלות 2 2 - 3.0
 204202  2 ףונב הייחמצ 1 4 - 3.0
 205886 2 יסיסב בוציע 1 4 - 3.0
  םימדקתמ םיילטיגיד םילכ - - - 1.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 2.0

21.0 - 24 7   
 םידומילל 4-ה רטסמסה םות דע 'ב םימדקתמ תילגנא םילשהל שי*

 
 5 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

6.0 
2.0 

- 
- 

8 
- 

2 
2 

 40 ףונ ןונכת
 הינבהו ןונכתה תקיחת

204063 
206963 

 204007 3  ףונב  הייחמצ 1 4 - 3.0
 207041 *ןונכתב םייגולוקא תונורקע 3 - - 3.0
  הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 5.0

21.0 - 12 8   

 תילגנאה הפשב ןתניי סרוקה*    
 

 6 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 204064 50 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 204406 ףונ ילכירדאל הנבמה תרות 2 2 - 3.0
 207457 ףונ 'רדאב 'ונורכו םייטמת םיטביה 3 - - 3.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 7.0

19.0 - 10 7   
 

 7 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 204065 60 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 204408 םכסמ טקיורפ - 3 םינג יטרפו הנבמ 1 4 - 3.0
 204626  תרקוח ףונ תולכירדא 1 2  2.0

      
  הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב - - - 2.0
  תומדקתמ תוירואית ךותמ הריחב - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 4.0

19.0 - 13 4   
      

 
 8 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 204066 70 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
      

  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 8.0
14.0 - 8 2   

  
 :םייסיסב םיילטיגיד םילכ
 

 1.0                                    )דקוטוא( 'ב 1 הידמ תואנדס 205818
 1.0     )ונייר( 'ג 1 הידמ תואנדס 205819

 
 :םימדקתמ םיילטיגיד םילכ
 

 1.0      'ד 2 הידמ תואנדס 205827
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 :תורהבה
 יפל תופפוח תועשב םינתינה תועוצקמ דומילב תופתתשה רתות אל .1

 .תועשה תכרעמ
 ינפל םדק עוצקמ םייק םהיבגל רשא תועוצקמל המשרה השרות אל .2

 .םדקה עוצקמ לש תושירדב החלצהב דמע טנדוטסהש
 .דחא רטסמסב תינמז וב וידוטס תועוצקמ ינש דומיל השרוי אל .3
 ףסונ ןולשיכ  .דבלב תחא םעפ וידוטס סרוקב לשכנ ןויצ רפשל ןתינ .4

 .םידומיל תקספהל ליבוי וידוטסה ותואב
   .וידוטסה תועוצקמב 100% לש תוחכונ תבוח תמייק .5
 
 

 הריחב תועוצקמ
 :האבה הקולחה יפל הריחב תודוקנ 32 םילשהל טנדוטסה לע
 

 :הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב
 .םיסרוק ינש דומלל טנדוטסה לע
 

 205152 תינברוא היגולויצוסב תויגוס 2.0
 205154 םילכירדאל היגולוכיספב תויגוס 2.0
 205571  הינבהו בחרמה תלכלכ 2.0
 205598 ריעהו הרובחת 2.0

 
 :תומדקתמ תוירואית ךותמ הריחב
 .דחא סרוק דומלל טנדוטסה לע
 

 207569 תוברת יפונ 3.0
 207460 תיוושכעה ףונה תולכירדאב תוירואית 2.0

 
 :תישפוח וא תיטלוקפ הריחב
 םיסרוקה ןווגמ ךותמ הריחב תודוקנ 25-26 םילשהל טנדוטסה לע
 הטמ בותכל םאתהב תורחא תוטלוקפב וא הטלוקפב םיעצומה
 .2 ףיעסב
 

 ןיב המשרהה .רטסמסל תודוקנ 24-ל לבגות תועוצקמל המשרהה .1
 עצוממ לעב הלעמו 4 רטסמסב טנדוטסל קר רשפאתת תודוקנ 24-27

 .יונפ םוקמ סיסב לעו םייונישה תפוקתב הלעמו 90 לש רבטצמ
 )"תישפוח הריחב"( תודוקנ 4 דע לש ףקיהב דומלל יאשר טנדוטס .2

 הלא( תרחא הטיסרבינואב וא ןוינכטב תורחא תוטלוקפמ תועוצקמ
 תוריכזמ םע םואתבו םיטנדוטסל ןקיד ןגס רושיאב םינורחאה
 לש הכמסה ידומיל תוריכזמו הטלוקפה לש הכמסה ידומיל
 .)ןוינכטה

 10 לש ףקיהב ,ןוינכטב תורחא תוטלוקפב דומלל יאשר טנדוטס .3
 וא םיינכט הריחב תועוצקמ ,)8 ףיעסבש הלאל ףסונב( תודוקנ
 ףונ תולכירדאל וא םירע יוניבו הרוטקטיכראל םירושקה םיינויע
 .םיטנדוטסל ןקיד ןגס רושיאב

 תועוצקמ דומלל יאשר ,תודוקנ 80 רבצש הכמסה ידומילמ טנדוטס .4
 המשרה .)206,207( הכמסהל םיחותפ םימדקתמ םידומיל לש
 .עוצקמה הרומ רושיאב קר רשפאתת ולא תועוצקמל

 
 

 :ףסונ עדימ
 
 ,04-8294006 .לט ,הטלוקפב ןושאר ראות תזכר

ar.ug.ad@technion.ac.il 
 
 הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://architecture.technion.ac.il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 ראותל םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 םיאשונ לולכמ ודמליי תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושארה
 תרגסמב .'תימזי תוגיהנמ' לש םושייו תוסנתה ,הירואיתב
 ןכותמ  5 ,תודוקנ 10 תוחפל דומלל טנדוטסה לע תוחמתהה
 .ראותה תושירדל רבעמ – ראשהו ראותהמ קלחכ הנבשוחת
 .תויונמואו םייטסינמוה םידומילל הקלחמה םע ףותישב תינכותה
 

 הלבק תושירד
 .תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םויס .1
 .75 לעמ םינויצ עצוממ .2

 תושירדה תא אלמל שי תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ לע
 :תואבה

  :הבוח יסרוק ידומיל  .1

  )'קנ 2.0( תימזי תוגיהנמ 324528 .א
 סרוק ,ןיפוליחל וא )'קנ 2.0(  תומזיה תודוסי 324527 .ב

 .)'קנ 2.0(  שרדנה עדיה םוחתב םאה תטלוקפב תוחמתה
 

  :הריחב יסרוק .2

 )'קנ 2.0( תיקסע תומזי 324520 .א
  )'קנ 2.0( תיקסעה תיגולוקאה תכרעמה סויג 324541 .ב
 )'קנ 2.0( תומגמו תויוחתפתה - םינוגראב תומזי 324521 .ג
  )'קנ 2.0( תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה 324540 .ד
 )'קנ 2.0( םימזיל קוויש 324526 .ה
  ) 'קנ 2.0( תימלוע ליבוהל דציכ – לארשיב קטייה 324536 .ו
 )'קנ 2.0( תיבוציע הבישחו תומזיל אובמ 324247 .ז
 )'קנ 2.0( רשואו תויתריצי ,תונשדח 324518 .ח
   )'קנ 2.0( םייגולונכט םיטקיורפ לוהינ 324533 .ט
 )'קנ 2.0( תונשדחה תמליד 324534 .י
 קטייהה תורבח ךות לא עסמ - קטייהל עסמ 324542 .אי

 )'קנ 2.0( תוילבולגה
 

 הדועתה תלבק
 תושירד תמלשה רחאל הדועת קנעות תוחמתהה תא םימייסמל
 רחאל קר קנעות הדועתה .החלצהב תינשמ תוחמתהל תינכותה
 .םאה תטלוקפב ראותל תושירדה לכ תמלשה
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 הרוטקטיכראל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל דומילה ילולסמ
 :םה םירע יוניבו

 הרוטקטיכרא
 םירוזאו םירע ןונכת
 יתיישעת בוציע
 ףונ תולכירדא
 

 הרוטקטיכראל לולסמה
 ראות תלבקל דומיל ילולסמ  רפסמ םימייק הרוטקטיכראל לולסמב
  :ישילשו ינש

 הרוטקטיכראל רטסיגמ" ראותל ,הזת אלל םידומיל לולסמ 
  .יעוצקמ ראות הווהמה "1 םירע יוניבו

 :ראותה תרגסמב תויוחמתה רפסמ תומייק
 אמייק תב תולכירדא •
 ינוריע בוציע •
 תושדחתהו רומיש ,תשרומ •
 תרוקיבו הירואית ,הירוטסיה •
 םיבשחוממ רוצייו בוציע •

 

 הרוטקטיכראל רטסיגמ" ראותל ,הזת אלל םידומיל לולסמ 
 .)יעוצקמ אל ראות( "2 םירע יוניבו

 :ראותה תרגסמב תוחמתה תמייק
o הקורי הרוטקטיכרא 
o םירתאו םינבמ רומיש 

 רמג תדובע וא ,הזת טקיורפ ,תירקחמ הזת םע םידומיל לולסמ 
 "םירע יוניב - הרוטקטיכראב םיעדמל רטסיגמ" ראותל
 אלל ,ראותל רמג תדובע וא ,תירקחמ הזת םע םידומיל לולסמ 

  ."םיעדמל רטסיגמ" הרוטקטיכראב עקר
 .הרוטקטיכראב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל לולסמ 
 .הביבסה ידומילב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל לולסמ 

 
 "1 םירע יוניבו הרוטקטיכראל רטסיגמ" ראותל םידומיל

Master of Architecture and Urbanism 1 
 ינכדע ירקחמ עדיו םדקתמ ינונכת עדי תבלשמ םידומילה תינכת
 ןידכ ומשרי רשא ,הרוטקטיכראב יעוצקמ ראות ילעב רישכהל הרטמב
 .םילכירדאה םשר י"ע
 יעדמב יעוצקמ אל ןושאר ראות ילעבל תדעוימ וז תינכת
 תחתפנ תינכתה .יעוצקמ ינש ראותב םיניינועמה ,הרוטקטיכראה
 .דבלב ףרוח רטסמסב
 

 הלבק תושירד
 יעדמב יעוצקמ אל יתנש עברא ןושאר ראות ילעב םיכמסומ ולבקתי

 ולבקתי ,ןכ-ומכ .80 עצוממ ילעב ןוינכטהמ הרוטקטיכראה
 רכומ דסוממ הרוטקטיכראה יעדמב B.Sc ראות ילעב םינייטצמ
 רכומ דסוממ ילכירדאה בוציעה םוחתב ראות ילעב וא ,ל"וחב
 עבקתו םלבקל םא טילחתש הלבק תדעווב ונודי םידמעומה .ץראב
 .תשרדנ םא תומלשהה תמישר תא
 

 ודמליו ,תוכז תודוקנ 40 לע הלעי אל תושרדנה תומלשהה ףקיה
  .ראותל הלבקה ינפל תומלשה תנש תרגסמב
 :אבה טוריפה יפל 'קנ 82 ראותל תודוקנה תשירד

  .םיסרוקב תודוקנ 80 לש הריבצ •
 .'ז"נ 2 ב הכזתש ,"תבחרומ תילגנא"ב הניחב •

 
 :םירטסמס יפל תודוקנה סמוע לש תצלמומה הקולחה ןלהל

 רטסמס  הבוח תועוצקמ הריחב תועוצקמ  כ"הס
21.0 3.0** 18.0 1 
15.0 
17.0 
18.0 

0.0 
3.0 
6.0 

15.0 
14.012.0 

2 
3 
4 

 כ"הס 59.0 *9.0+12.0  80.0
 לש 8 רטסמסב דומלל ץלמומ  M.Arch1ראותל םיכישממה םיטנדוטסל*
 .םימדקתמ םיראתל הריחב תודוקנ 9 ןושארה ראותה
 .רטסמסב 2 וא 1 רטסמסב דומלל ןתינ**

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,טקיורפ -'פ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

  1 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 208174 *ינוריע בוציע וידוטסב טקיורפ 2 8 - 6.0
  *ינוריע בוציע ביתנהמ הקיז עוצקמ 3 - - 3.0
3.0 
3.0 

- 
- 

2 
2 

2 
2 

 *םיננכתמל ג"ממל אובמ
 ללוכ םינבמ ןכת

207020 
206577 

 206567  הביבסה תרקב - ןיינב תוכרעמ 2 2 - 3.0
18.0 - 14 11   

 .2 וא 1 רטסמסב ליבקמב םיסרוקה תא דומלל שי*
 .1 רטסמסב תבחרומ תילגנאב הניחבה תא םילשהל שי**

 
 2 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 208171   *יביטרגטניא וידוטסב טקיורפ 2 8 - 6.0
 206013 *2 תיסדנה תיגולונכט אנדס 2 2 - 3.0
 206968 3 ןיינב יטריפו הינב תויגולונכט 2 2 - 3.0
 206044 2 היינב תוטישו ןיינב ירמוח 3 - - 3.0

15.0 - 12 9   

 .2 וא 1 רטסמסב ליבקמב םיסרוקה תא דומלל שי*
 

 3 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 206963 הינבהו ןונכתה תקיחת 2 - - 2.0
 206964 הינבו יושיר יכילהת 2 - - 2.0
     206577 

6.0 
2.0 

- 
- 

8 
2 

2 
1 

 1 קלח - רמג טקיורפ וידוטס
 תוינילופורטמו תוינוריע תויתשת

208111 
206403 

 206101 תרקוח תולכירדא 1 2 - 2.0
14.0 - 12 8   

 
 4 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 בשחמ תוססובמ רוציי תוטיש 2 2 - 3.0
 תולכירדאב

206840 

 208112 2 קלח - רמג טקיורפ וידוטס 2 8 - 6.0
 208800 םירע יוניבו 'כראב רנימס - 6 - 3.0

12.0 - 16 4   
 

 :תורהבה
 יפל תופפוח תועשב םינתינה תועוצקמ דומילב תופתתשה רתות אל .1

 .תועשה תכרעמ
 ינפל םדק עוצקמ םייק םהיבגל רשא תועוצקמל המשרה השרות אל .2

 .םדקה עוצקמ לש תושירדב החלצהב דמע טנדוטסהש
 .דחא רטסמסב תינמז וב וידוטס תועוצקמ ינש דומיל השרוי אל .3
 ףסונ ןולשכ .דבלב תחא םעפ וידוטס סרוקב לשכנ ןויצ רפשל ןתינ .4

 .םידומיל תקספהל ליבוי וידוטסה ותואב
  .וידוטסה תועוצקמב 100% לש תוחכונ תבוח תמייק .5
 
  הריחב תועוצקמ
 םידומילב םיסרוקב הריחב תודוקנ 21 םילשהל טנדוטסה לע
 הטלוקפב םירחאה םילולסמב ,הרוטקטיכראל לולסמב םימדקתמ
 םילהנל םאתהב ,ןוינכטב םימדקתמ םידומילל םירחא םילולסמבו

 .םימדקתמ םידומילל רפסה תיב לש
 

 תוחמתה
 ןתינ "1 םירע יוניבו הרוטקטיכראב רטסיגמ" ראותה תרגסמב
 לבקל יאכז היהי טנדוטס .תויוחמתה יגוס 5-מ דחאב תוחמתהל
 יסרוקב תודוקנ 26 רבצ םא תוחמתהה ןויצ םע המולפידל חפסנ
 עיפומה טוריפה י"פע ,*םיוסמ ביתנ תרגסמב םימדקתמ םידומיל
  .הטלוקפה רתאבו םימדקתמ םיראתל ס"היב רתאב
 יסרוקו הריחב יסרוק תחיתפ רשפאל תנמ לע ץמאמ השוע הטלוקפה*

 ךכב תוארל ןיא םלוא ,תוחמתה תלבקל תודוקנ תריבצ ורשפאיש וידוטס
 .תובייחתה
 תוחמתהל תודוקנכ בשחיי אל ינוריע וידוטסב טקיורפל הקיז עוצקמ**
 .ינוריע בוציעל ביתנב
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                            תוחמתה יפל םיסרוק תמישר
 

 'קנ    'מ   'פ/'ת     'ה                                               :אמייק תב תולכירדא
 206561 הרוטקטיכראב הרואת 3 - - 3.0
 206563 םייביסאפ םיירלוס םינבמ ןונכתב רנימס 2 2 - 3.0
 206564 היינבה ןונכתב םיימילקא םיטקפסא 3 - - 3.0
 206566 היחמצ תרזעב ריעב םילקאורקימ 3 - - 3.0
 רב ינוטקטיכרא ןונכת תכרעהב רנימס 3 - - 3.0

  אמייק
206570 

 206571  'כרא ןונכתל םיבשחוממ םילדומ 2 2 - 3.0
 206075 תללוכ הייארב תומייק 3 - - 3.0
 206007    1 הקורי תולכירדאב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206008 2 הקורי תולכירדאב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 207830 תוקורי תויתשת 2 1 - 2.5

 
 'קנ    'מ  'פ/'ת      'ה                                                           :ינוריע בוציע

 תולובג -ןונכת ,'רדא -בחרמה לע קבאמה 3 - - 3.0
 םייתוברתו ג"ג 

206730 

 206912 וננמז ןב םירע יוניבב עוריא ירקח 3 - - 3.0
 206931 ינוריע בוציעל תויוושכע תושיג 3 - - 3.0
 207343 ינוריעה בוציעה תודוסי 3 - - 3.0
 םילכ ,םיגשומ :הליהקה םע ןונכת 3 - - 3.0

 הלועפל תויגטרטסאו
207440 

 206080  ינוריעה בחרמה לש תיתוברת האירק 3 - - 3.0
3.0 
3.0 

- - 3 
3 

 בוציעו ןונכת :םירוגמ
 ריעהו אמייק רב בוציע

207420 
207461 

 206012 1 ינוריע בוציעב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206011 2 ינוריע בוציעב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 207006 תומכח םירע 3 - - 3.0
 207342 תירוזיאו תינוריע היפרגואיג 2 - - 2.0
 207955 םיננכתמל הביבסה יעדמ 3 - - 3.0

 
 'קנ    'מ  'פ/'ת      'ה                                      :תושדחתהו רומיש ,תשרומ

 206142 םירתא חותיפו רומיש 1 2 - 3.0
 206945 םיירוטסיה םינבמ בוציי 3 - - 3.0
 206946 היגולונכט ,רמוח ,תוברת 3 - - 3.0
 206955 רתאהו ןויכראה 3 - - 3.0
 206960 ןוחבאו הדידמ תוטישו ירוטסיה דועית 3 - - 3.0
 206574  םימייק םינבמב שדחמ שומיש 3 - - 3.0
 206948 רומישה לש היפוסוליפו הירוטסיה 3 - - 3.0
 206985 חותיפו רומישב תוקיטקרפו םיטביה 3 - - 3.0
 206003 1 רומיש -'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206004 1 רומיש -'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0

 
 'קנ    'מ  'פ/'ת      'ה                                          :םיבשחוממ רוצייו בוציע

 רב ינוטקטיכרא ןונכתל םיבשחוממ םילדומ 3 - - 3.0
 אמייק

206571 

3.0 
3.0 

- 
- 

- 
- 

3 
3 

 תולכירדאב ירטמרפ ןכת
 הביטקפסרפ לש ןיינע

206841 
206829 

 206835 תילטיגיד 'רדאב םיעוציב -םזילמרופרפ 3 - - 3.0
 206911 2 בשחמ תרזעב ןונכת 3 - - 3.0
 206808 תילטיגיד תולכירדא לש תוירואית 3 - - 3.0
 019627 עוציבבו ןונכתב םדקתמ ןיינב עדימ לודימ 3 - - 3.0
 206006 1 תילטיגיד 'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206005 2 תילטיגיד 'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206824 ילטיגיד טפארקו בוציע 3 - - 3.0
 207469 יביטקארטניא בוציע 3 - - 3.0
 206846 בוציעו הרוטקטיכראב תושבשמ תויגולונכט 3 - - 3.0
 רוצייו בוציע - 'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0

 3 םיבשחוממ
206016 

 
 'קנ    'מ  'פ/'ת      'ה                                :תרוקיבו הירואית ,הירוטסיה

 206070 'כרא היפוסוליפ יסחי תוחתפתה 2 1 - 2.5
 206095 תילארשיה תולכירדאה לש הקיטילופה 3 - - 3.0
 206100 ילכירדאה םזינרדומב םייתרוקיב םיטביה 3 - - 3.0
 206140 20-ה האמב םימרזו תוירואיתב רנימס 3 - - 3.0
 206143 תינוכית םיה 'כראה תודלותב רנימס 3 - - 3.0
 206144 'כראב שדחה ןדיעה לש תוירואיתב רנימס 3 - - 3.0
 206145 20-ה האמב םימרזו תוירואיתב רנימס 3 - - 3.0
 206404 רקחמ רנימס - ריעהו םירוגמ 3 - - 3.0
 206160  םיאשונ 20-ה האמב םיטלוב םילכירדא 3 - - 3.0
 206170 לארשיב ירוביצה ןוכישב יתרוקיב ןויד 3 - - 3.0

 206954 ריעה לש הירוטסיהה 3 - - 3.0
 תולובג -ןונכת ,'רדא -בחרמה לע קבאמה 3 - - 3.0

 םייתוברתו ג"ג 
206730 

 דע הקיתעה תעהמ י"אב 'כרא תודלות 3 - - 3.0
 18-ה האמה

206920 

 206930 םירוטסיהו םיינויער םיטביה -םינפ ללח 3 - - 3.0
 206940 ינוטקטיכרא רשקהב תויפוסוליפ תויגוס 3 - - 3.0
 206951 לארשיב 'רדאה לש הירוטסיהב רנימס 3 - - 3.0
 206952 םירוגמה לש הירוטסיהה 3 - - 3.0
 206010 1 הירואיתו הירוטסיהב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206009 2 הירואיתו הירוטסיהב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206014 3 הירואיתו הירוטסיהב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206015 4 הירואיתו הירוטסיהב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0

 
 :ףסונ עדימ
 
 ,04-8295549 .לט ,הטלוקפב יעוצקמ ינש ראות תזכר

ar.gpro.ad@technion.ac.il 
 
 הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://architecture.technion.ac.il 
 
 

 2 םירע יוניבו הרוטקטיכראל רטסיגמ
Master of Architecture and Urbanism 2 

 םיניינועמה הרוטקטיכראב יעוצקמ ראות ילעבל תדעוימ וז תינכת
 .תיעוצקמה םתלכשה תא קימעהלו ביחרהל
 

 הלבק יאנת
 לולסמב הרוטקטיכראב ןושאר ראות יכמסומ ולבקתי תינכתל
 עצוממ רשא ,הרוטקטיכראב ינש יעוצקמ ראות ילעבו ,יתנש שמח
  .הלעמו 85 אוה םהיגשיה
 

 דומילה תושירד
 :אבה טוריפה יפל ,ראותל 'קנ 42 רובצל שי
 רנימס תדובע ללוכ ,תודוקנ 40 לש ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ 

 םיטקיורפ/םיסרוקה דחאל תפסותכ תודוקנ 3 לש ףקיהב תבחרומ
 .םידמלנה
 .'קנ 2 ב הכזתש ,"תבחרומ תילגנא"ב הניחב
 
 יוניב הרוטקטיכראל רטסיגמ רוחבל תורשפא תמייק וז תרגסמב
  הקורי הרוטקטיכראב תוחמתה םע )M.Arch2( -  םירע
 

 םירע יוניב הרוטקטיכראב םיעדמל רטסיגמ
  ירקחמ ראות

MSc in Architecture and Urban Design 
 ראות וא יתנש שמח יעוצקמ ןושאר ראות ילעבל תדעוימ תינכתה
 ךרע יווש םיראת ילעבל וא( ןוינכטהמ הרוטקטיכראב יעוצקמ ינש
 םדקתמ ילכירדא עדי תונקהל התרטמ .)םירחא םירכומ תודסוממ
 .םירע יוניב הרוטקטיכראב םירחבנ םימוחתב תירקחמ תלוכיו
 רטסיגמ ראותל רקחמ תדובע תללכנ דומילה תועוצקמל ףסונב
 יביתנב  )תודוקנ 12 ףקיהב( רמג תדובע וא  )תודוקנ 20 לש ףקיהב(

 ראות הנקמ הניא וז םידומיל תינכת. לולסמב רקחמהו תוחמתהה
 .הרוטקטיכראב יעוצקמ
 

 הלבק יאנת
 לולסמב הרוטקטיכראב ןושאר ראות יכמסומ ולבקתי תינכתל
 עצוממ רשא ,הרוטקטיכראב ינש יעוצקמ ראות ילעבו יתנש שמח
 עצוממ ילעב םיטנדוטס( הלעמו  85 אוה ראותה ידומילב םהיגשיה
 ורבעויש "םילשמ" דמעמב םיטנדוטסכ לבקתהל ולכוי  85-ל 80 ןיב
 רטסמסב 85 תוחפל לש עצוממ תגשה רחאל "ןיינמה ןמ" דמעמל
 ןוינכטב םהידומיל ומייס אלש ימ .)תודוקנ 8 םומינימב  ןושארה
 רוזחמל סחיב םינוילעה 30% -ב םתוא םקממה גוריד גיצהל ושרדי

 .םהלש
 אל לש ףקיהב תונווכ תורהצה ךמסמ שיגהל םישקבתמ םידמעומה
 תויפיצו תונווכ טרפמ ,דמעומה עקר תא ריבסמה ,דחא דומעמ רתוי

 .ןנכותמה תוחמתהה םוחת תאו םידומילהמ
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 דומילה תושירד
  :אבה טוריפה יפל ,ראותל 'קנ 46 רובצל ושרדיי ןושאר ראות ילעב
 תדובע עצבלו תודוקנ 24 לש ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ דומיל
 תודוקנ 32 ףקיהב תועוצקמ דומלל וא( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ
 ושרדיי ינש יעוצקמ ראות ילעב.)תודוקנ 12 לש ףקיהב רמג תדובעו
 םימדקתמ תועוצקמ דומיל :אבה טוריפה יפל ראותל 'קנ 38 רובצל
 וא( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ תדובע עצבלו תודוקנ 16 לש ףקיהב
 12 לש ףקיהב רמג תדובעו תודוקנ 24 ףקיהב תועוצקמ דומלל
  תודוקנ
 ,"תבחרומ תילגנא""ב הניחבה תא רובעל שי םירקמה ינשב
  .'קנ 2 ב הכזתש
 
 ןתינ הרוטקטיכראל לולסמב םיעצומה דומילה תועוצקמ דבלמ
 תוטלוקפב דומיל תועוצקמ ןכו ,הטלוקפב םירחא תועוצקמ רוחבל
 םיראתל רפסה תיב ילהונל םאתהב ,ןוינכטה לש תורחא תודיחיבו

 ןפואבו םיחנמה תנווכהב דומילה תועוצקמ תריחב .םימדקתמ
 םלתשמה לש ותוחמתהו ימדקאה וניינע ילוקיש יפל ,ינטרפ
 הבוח תמייק .טקיורפה וא רקחמה תדובע אשונל תישיא המאתהבו
 יוניבו הרוטקטיכראל לולסמה תועוצקמב תודוקנ 8 תוחפל רובצל
 . םירע
 

  םיעדמל רטסיגמ
Master of Science  

 יעוצקמ ראות ילעב םניאש םירקוח רישכהל תינכתה תרטמ
 - הרוטקטיכראב םמוחתל קישמה רקחמב הרוטקטיכראב
 . םירע יוניב
 

 הלבק יאנת
 ,הרוטקטיכראה יעדמב ןושאר ראות ילעב ולבקתי תינכתל
 דואמ םיהובג םיגשיה ילעב ,םיעדמב וא הסדנהב ,ףונ תולכירדאב
 גורידב( חורהו הרבחה יעדמב ןושאר ראות ילעבו ,)85 לעמ עצוממ(

 .)םהלש רוזחמב םירחא םיטנדוטסל סחיב םינוילעה  15%
 
 דומילה תושירד
 ,חורהו הרבחה ,תולכירדאה יעדמב יתנש 4 ןושאר ראות ילעב
 46 רובצל םישרדנ ,תויונמאב וא םיעדמב ,הסדנהב ,ףונ תולכירדאב
 ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ דומיל :אבה טוריפ ה יפל ראותל 'קנ

 דומלל וא( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ תדובע עצבלו תודוקנ 24 לש
 .)תודוקנ 12 לש ףקיהב רמג תדובעו תודוקנ 32 ףקיהב תועוצקמ
 טוריפה יפל ראותל 'קנ 52 רובצל םישרדנ יתנש 3 ןושאר ראות ילעב
 עצבלו תודוקנ 30 לש ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ דומיל :אבה
 38 ףקיהב תועוצקמ דומלל וא( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ תדובע
 .)תודוקנ 12 לש ףקיהב רמג תדובעו תודוקנ
 הכזתש ,"תבחרומ תילגנא"ב הניחבה תא רובעל שי םירקמה ינשב
 .'קנ 2 ב
 
 תומלשה
 יעדמ איצוהל( םיעדמבו הסדנהב יתנש 4 ראות יכמסומ
 -  הכמסה ידומילב תומלשהל םישרדנ  )הרוטקטיכראה
 . תודוקנ 10 לש ףקיהב הרוטקטיכראב
 תומלשהל םישרדנ תויונמאבו חורהו הרבחה יעדמב ראות יכמסומ
 םכותמ ,תודוקנ 15  לש ףקיהב הרוטקטיכראב הכמסה ידומילב
 .הכמסה תודוקנ 6 דומלל ןתינ

 20 לש ףקיהב ל"נכ תומלשהל םישרדנ יתנש 3 ראות יכמסומ
 .דמעומה לשעקרל םאתהב תופסונ המלשה תושירד ונכתיי .תודוקנ

 
  רוטקוד ראותל םידומיל

PhD - Doctor of Philosophy 
 
 
  (PhD)  םירע יוניב הרוטקטיכראב רוטקוד ראות
 ירוקמו יאמצע רקחמ רשוכו ההובג המרב עדי יגשיה ןייצמ ראותה
 ילעבל םידעוימ - םידומילה .םירעה יוניב הרוטקטיכראה םוחתב
 וא ,ןוינכטהמ "םירע יוניב הרוטקטיכראב םיעדמל רטסיגמ" ראות
 םימדוק םיימדקא םיגשיה ילעב ,לוקש ירקחמ ינש ראות ילעבל
 םיטלוב םיגשיה וא 90 לעמ ללוכ עצוממ שרדנ ללכ ךרדב( םילועמ
 םידומילל המשרהל יאנתה .)לולסמה תדעו ידי לע ורשואיש םירחא
 םוחת תא ראתמה ךמסמ תנכהו ,החנמ תאיצמ אוה רוטקוד ראותל
 רושיא רחאל קר .לולסמה תדעו ינפב ןוידל אבוי הז ךמסמ .רקחמה

 ידומילל םידמעומה ולבקתי הדעווה ידי לע החנמהו רקחמה םוחת
 . טרוטקודה
 תנכהבו רקחמה תדובעב תדקוממ רוטקוד ראותל תומלתשהה
 ימצע דומיל ךרדב םירקמה בורב תישענ ףסונ עדי תשיכר .רוביחה
 אשונ ידי לע םינתומה םיחטשבו םימוחתב תכרדומ האירקו החנומ
 . ותינכתו רקחמה
 םימדקתמ םיראתל ס"היב ידי לע תועבקנה תושירדל ףסונב
 ,םימייוסמ תועוצקמ לש ילמרופ דומילל השירד תמייק ,ןוינכטב
 . תוחפל דומיל תודוקנ 6 לש ףקיהב ,הרקמה יפלו ךרוצה יפל
 תשק ךותמ ורחביי ,ףסונה עדיה יאשונ דבעידבו ,רקחמה יאשונ
 .םיחטשו םימוחת לש הבחר
 

  (PhD) הביבסה ידומילב רוטקוד ראות
 םימוחתמ ,םיהובג םיגשיהב ינש ראות ילעב םיטנדוטס םילבקתמ
 םמוחתל קישמה רקחמב קוסעל םיניינועמה ,םינוש
 .הביבסה םוחתלו
 
 
 

  םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה
 ינשו ינש ראותל םיביתנ ינש םימייק םירוזאו םירע ןונכתל לולסמב
 :ישילש ראותל םילולסמ

 ןונכתב םיעדמל רטסיגמ" ראותל ליבומה ,הזת םע םידומיל ביתנ §
 ."םירוזאו םירע

 םירע ןונכתל רטסיגמ" ראותל ליבומה ,הזת אלל םידומיל ביתנ §
 ."םירוזאו

 .םירוזאו םירע ןונכתב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל לולסמ §
 .הביבסה ידומילב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל לולסמ §

 
 םירוזאו םירע ןונכתב םיעדמל רטסיגמ
 MSc in Urban and Regional Planning 
 איה ינש ראותל םידומילה תינכת תרטמ - הזת םע םידומיל ביתנ
 תתלו םירוזאו םירע ןונכתב תיעוצקמ הרשכה םיטנדוטסל תונקהל
 תוינידמ בוציעל םישורדה םייעוצקמה םילכהו עדיה תא םהידיב
 ינוריעה ןונכתה קסוע םהבש םינושה םימוחתב תוטלחה תלבקו
 .ירוזאהו

 ןונכתב תינללוכ הרשכה קינעמ םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה
 ,ן"לדנ ,תינוריע הלכלכ לש םימוחתב תועוצקמ לש ןווגמ עיצמו

 ,תינוריע היגולויצוס ,הביבסה תוכיאו היגולוקא ,תיעקרק תוינידמ
 עקרק ישומיש ,םייטפשמו םיילהנמ םיטביה ,תיתביבס היגולוכיספ
 לש בחר ןוגמ עצומ .ןונכתב היגולואידיאו הירואית ,הרובחתו
 יחטשל םיאתהל םייושעה ןונכת ימוחתב רקחמ תודובעל םיאשונ

 .םיטנדוטסה לש םינוש תוניינעתה
 ,םייטרפו םיירוביצ םיפוג ידי לע םיקסעומ לולסמה יכמסומ
 יעקרקמ להנמ ,תוימוקמ תויושר ,הלשממ ידרשמ :םהיניבש
 חותיפ ימזי ,הביבסה תוכיאל םינוגרא ,תידוהיה תונכוסה ,לארשי
 וטלקנ םירחא םיכמסומ .םייטרפ ןונכת ידרשמו םייטרפ
 הנקמ לולסמב הרשכההש ןוויכמ .רקחמ ינוכמבו תואטיסרבינואב
 אוצמל ןתינ ,םינוש םיגוסמ תוטלחה תלבקל םיישומיש םילכ
 ,הביבס ,הלכלכ יאשונב ןונכת לש םינווגמ םימוחתב םיכמסומ
 .דועו ךוניח ,החוור
 

 הלבקה יאנת
 ןושאר ראותל םהידומיל תא ומייס רשא םידמעומ םילבקתמ
 ,הלכלכ ,הסדנה ,הרוטקטיכרא :םהיניבש םינווגמו םיבר םיחטשב
 ,םיטפשמ ,היגולוכיספ ,הנידמה יעדמ ,היגולויצוס ,היפרגואיג
 םיאיבמה םירחא םיחטשו תואלקח ,היגולויב ,תילאיצוס הדובע
 םירע ןונכת עוצקמ לש ירנילפיצסיד-ברה ויפוא תא יוטיב ידיל
 לולסמל הלבקה  .תוחפל 85 עצוממ ןויצ אוה הלבקה יאנת .םירוזאו

 לבקל איה הפיאשהו ,לבגומ תומוקמה רפסמ ,תיתורחת איה
 יושע הלבקה ףס,לעופב ,םיעקר לש בחר  ןווגמםיגציימה םידמעומ
 .רתוי הובג תויהל
 

 דומילה תושירד
 שי . ,ימדקאה עקרב היולת רטסיגמ ראותל תודוקנה תשירד .א
 .ךשמהב הלבטב טרופמל םאתהב ראותל 'קנ 26-32 רובצל
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 .)דוסי יסרוק( םדק תועוצקמכ תועוצקמ ינש ורדגוה תינכתב .ב
 .ינשה ראותל תושרדנה תודוקנה ןיינמב ובשחי אל הלא תועוצקמ
 3 ,)תודוקנ 12 כ"הס( הבוח יסרוק 4 תוללוכ תוידומילה תושירדה .ג
 לש הנתשמ רפסמו )תודוקנ 12 כ"הס - םיטקיורפ( "םינפלוא"
 .הריחב יסרוק
 20 לש ףקיהב הזת-רקחמ ןיכהל שרדנ הז ביתנב טנדוטס לכ .ד
 תבייחמ הב הריחבו תודוקנ 12 הלקשמש( רמג תדובע וא תודוקנ

 .)תודוקנ 8 לש ףקיהב םיפסונ םיסרוק
 .'קנ 2 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחבה תא רובעל שי ,ףסונב .ה
 
 

 םירוזאו םירע ןונכתל רטסיגמ
Master of Urban and Regional Planning 

 
  - הזת אלל ביתנב
 שי .ימדקאה עקרב היולת רטסיגמ ראותל תודוקנה תשירד .א
 .ךשמהב הלבטב טרופמל םאתהב ראותל 'קנ 46-52 רובצל
 .)דוסי יסרוק( םדק תועוצקמכ תועוצקמ ינש ורדגוה תינכתב .ב
 .ינשה ראותל תושרדנה תודוקנה ןיינמב ובשחי אל הלא תועוצקמ
 3 ,)תודוקנ 12 כ"הס( הבוח יסרוק 4 תוללוכ תוידומילה תושירדה .ג
 םיטקטיכרא טעמל )תודוקנ 12 כ"הס - םיטקיורפ( "םינפלוא"
 רפסמו  )תודוקנ 8( םינפלוא 2 קר דומלל ושרדי רשא ףונ ילכירדאו

  .הריחב יסרוק לש הנתשמ
 

 לע הבוח ,ליעל רומאכ ,הזת אלל ביתנב ללוכה תודוקנה ןיינמב
 ."רמג תשירד" הווהמש – תודוקנ 5-6 ןיב סרוק דומלל םיטנדוטסה
 דחא תייחנהב רמג טקיורפ תביתכ תרגסמב השעיש לוכי דומילה
 לש הבחרהמ בכרוי ןיפולחל וא ,תודוקנ 5-6 לש ףקיהב םירומה
 תדובע רשאכ ,טנדוטסה ידי לע דמלנש ינוירנימס הריחב סרוק
 ,תודוקנ 2-3 לש ףקיהב היהת עוצקמה הרומ לש ותיחנהב הבחרהה
 )209300 רפסמ( "םירוזאו םירע ןונכתב םדקתמ רנימס" תועצמאב
 .הז ביתנל דחוימה
 

 םירע ןונכת"ב ינש ראותל לולסמב תוידומילה תושירדה
 "םירוזאו
 

 ידומיל עקר
 תודוקנ

 תועוצקמב
 *)םדק( דוסי

 םימדקתמ תודוקנ
 םיסרוקב

 הזת אלל הזת םע

 יעדמ( יתנש 3 ראות
 50 30 4 )'וכו עבטה ,הרבחה

 47 27 4 םיטפשמ

 יתנש 4 ראות
 ,הרוטקטיכרא(

 ,הסדנה ,ףונ תולכירדא
 )'וכו

4 24 44 

 יתנש 5 ראות
 44 24 4  )הרוטקטיכרא(

 .'קנ 2 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחבה תא רובעל שי ,ףסונב 
 .'קנ 20 הנקמ רקחמ תקובע
 .םדוקה עקרל םאתהב המלשה תושירד ונכתיי* 
 

 **)םדק( דוסי יסרוק
   'ה  'פ/'ס 'ת 'קנ

 205152 םיננכתמל היגולויצוס 2 - - 2.0
 205571 היינבהו בחרמה תלכלכ 1 2 - 2.0
4.0 - 2 3 

 
 
 ךלהמב "תיתומכ הבישח" אשונב הניחבב דומעל םיבייח םיטנדוטסה לכ**
  .םהידומילל הנושארה הנשה
 

  הבוח יסרוק
   'ה  'פ/'ס 'ת 'קנ

 207001  ןונכתה תוירואית 3 - - 3.0

 207070 עקרק ישומיש ןונכת 3 - - 3.0
 209050  תינוריע הלכלכ 2 2 - 3.0
 207806 ןונכתב םיילהנימו םייטפשמ םיטביה 3 - - 3.0
 207700 ינוריע ןונכת ןפלוא 2 4 - 4.0
 207701 יתנוכש ןונכת ןפלוא 2 4 - 4.0
 209700 ינילופורטמו ירוזא ןונכת ןפלוא 2 4 - 4.0

21.0 - 14 17   
 

  רוטקוד ראותל םידומיל
PhD - Doctor of Philosophy 

 
 .רוטקוד ראותל תומלתשה םג תעצומ םימדקתמ םיראת תרגסמב
 רקחמ תכירעל רשוכו תונייטצה תמרב ידומיל גשיה ןייצמ הז ראות
 ראות ילעב תויהל םידמעומה לע .תוחמתהה םוחתב יאמצע
 לוקש ראות וא ןוינכטה לש םירוזאו םירע ןונכתב םיעדמל רטסיגמ
 דואמ ההובג המר וגישהש ,רחא רכומ ימדקא דסומ לש
 יולימל םרשוכ תא וחיכוהשו רטסיגמ ראותל םתומלתשהב
 .רוטקוד ראותל תושירדה
 לולסמב רוטקוד ראותל םידומילל לבקתהל יאנתה ללכ ךרדב
 לולסמב םירומה ןיבמ החנמ תאיצמ אוה םירוזאו םירע ןונכתל
 רוטקוד ראותל םשריהל תושקב .רקחמה םוחת לע ה/ומע המכסהו

 .הנשה לכ ךשמב תולבקתמ
 

 הביבסה ידומילב רוטקוד ראותל לולסמ
 ,םיהובג םיגשיהב ירקחמ ינש ראות ילעב םיטנדוטס םילבקתמ
 ,)םירוזאו םירע ןונכתב ינש ראות ילעב םניאש( םינוש םימוחתמ
 אשונב רקחמ ךורעל ךא ,םה םהימוחתב ךישמהל םיניינועמה
 לכל תודוקנה רפסמ .םירע ןונכת ןיבל םהלש םאה םוחת ןיב רבחמה
 יאנת רקחמה אשונל םאתהב ,לולסמה תדעו י"ע עבקי דמעומ
 המכסהו םירומה ןיבמ החנמ תאיצמ אוה לולסמל הלבקל םידקמ
 רוטקוד ראותל םשריהל תושקב .רקחמה םוחת לע ה/ומע
 .הנשה לכ ךשמב תולבקתמ
 
 

  יתיישעת בוציעל לולסמה
 

 רישכהל תדעוימ יתיישעת בוציעב םדקתמ ראותל תינכותה
 ,יתיישעת בוציעב חותיפהו רקחמה ,הריציה ימוחתב םיטנדוטס
 קשממה ךותמ תויעוצקמה תורזגנהו ,הסדנהו בוציעו ,הידמו בוציע
 בוציע ,תיבוציע הבישח :ומכ םימוחתב עדמו היגולונכטל ולש
 בוציע ,)UX, UI( םיקשממ בוציע ,הכירצ ירצומ בוציע ,ידירביה
 םירצומ בוציע ,רגתא יראתמל בוציע ,)IoT( םיתשורמ םיטקייבוא
 בוציע ,תיתוכאלמ היצנגילטניאו םירטמרפ ססובמ בוציע ,םייאופר
 ,השיבל היגולונכט בוציע ,יתרבח בוציע ,ןוזמ בוציע ,ילאוטריו

 בוציע ,םישדח םירמוח בוציע ,הרובחת בוציע ,ילטיגיד טפארק
 בוציע ,ללחו בוציע ,ימי בוציע ,יגולויב בוציע ,ישילשה םלועל
 עדיה תא קינעהל תינכותה תרטמ .ינדיתע בוציעו היגולוקאו
 עוציבל םישורדה םיירקחמהו םייעוצקמה ,םייטרואיתה םילכהו

 ךרד תצרופ תונשדח תריציל ,דיתע יכרצל הנעמו יוניש יכילהת
 םיראת תיינקה ךות ,םלועה יבחרב םדא ינב לש םשומישל תדעוימה
 .)ישילשו ינש ראות( םימדקתמ
 ידומילל לארשיב הדיחי תימדקא תרגסמ העיצמ תינכותה •

 .PhD – בוציעב טרוטקוד
 ,תוליעפ בוציע תודבעמ לש ףסוא לע היונב םידומילה תינכות •

 ,םמוחתב םיליבומה םירצויו םירקוח לגס ירבח לע תססובמה
 םע קשממבו הידמו בוציע לש םוחתב קימעמ עדי םיבלשמה
 תוטלוקפ םע בולישבו ,תיעדמ הדותמב רקחמו השדח היגולונכט
 .רקחמ תודבעמו ןוינכטב תומייקה עדמו הסדנהל
 יתיישעתה ,יקסעה רזגמהמ חותיפ יפוג תבלשמ תינכותה •

 חותיפה ,רקחמה ימוחתב תויונמדזה שוביג ךות ,יגולונכטהו
 םימרזל הבושק תינכותה .תיתרבחה וא תיגולונכטה תומזיהו

 הליהקכ ,םידיחיכ ונילע םיעיפשמה םיכילהתה לש םיקומעה
 םילגתמה םיינויח דיתע יכרצל תסייגתמו ,ילבולג גראמכו
  .דיתעל םיחותפ שופיח יכילהתב
 ימוחת ןיב שגפמ לש )HUB( ׳רבחמ תמוצ׳ הווהמ תינכותה •

 חותיפ ,רקחמ תוצובק שוביגלו ,תונוש תונילפיצסידו תוחמתה
 ,תווצ תדובעל םילכ הקינעמ תינכותה .םינוש םימוחתמ תומזיו
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 השיפתב תונשדח לש היגולודותמלו ,תונשדח תווצ תדובע לוהינל
 .תישעמו תיטרואית תיתשתכ ׳תיבוציע הבישח׳ לש
 

 
 הלבקה יאנת
 יתיישעת בוציעב *ןושאר ראות ילעב םיטנדוטסל החותפ תינכותה
 ןושאר ראות ילעב וא ,)רכומ ימדקא דסוממ יתנש עברא ראות(
 ,תיתוזח תרושקת בוציע ומכ בוציע ימוחתב )רכומ ימדקא דסוממ(

 בוציע ,םיטישכת בוציע ,הנפוא בוציע ,םינפ בוציע ,הרוטקטיכרא
 הסדנהה ימוחתב ןושאר ראות ירגוב .תונמאו ליטסקט בוציע ,ימרק
 ,םיבשחמ תסדנה ,לוהינו היישעת תסדנה ,תונוכמ תסדנה ומכ
 .דועו ללחו בכר תסדנה ,ןוזמ תסדנה
 ויגשיה יפ לע דמעומ לכ יבגל לבקתת תינכותל הלבק לע הטלחהה
 םיראתל ס"היב י"ע הלבקל ףופכבו ולש יעוצקמהו ידומילה עקרהו

 ראותב םינויצה עצוממש םיטנדוטס ולבקתי ללכ ךרדב .םימדקתמ
 לש הלבקה תדעו לוקשת ,םיגירח םירקמב .הלעמו 80  אוה ןושארה
 75 -מ לפונ וניאש ךא ,רתוי ךומנ עצוממב םיטנדוטס תלבק לולסמה
 לע הטלחהה .)םימדקתמ םיראתל רפסה תיב לש הלבקה ףס(

 ,תונווכ תרהצה :םיאבה םיביכרמה לש לולקש לולכת הלבקה
 ואבוי רשא םינויצ ןויליגו )וילופטרופ( תודובע קית ,םייח תורוק
 ונמזוי םימיאתמה םידמעומה .לולסמה לש הלבקה תדעו ינפל
  .הלבק ןויארל
 הנשה ךלהמב םתודמעומ תא ושיגי רשא ןושארה ראותה ידימלת*
 םיאנתב הדימעב תינתומ היהת םתלבק ,םהידומילל תיעיברה
 .םישרדנה םייפוסה
 

 םידומילה  תינכת
 תורגסמב דומיל תוינכת ךמס לע ועבקנ הינכתו תינכתה הנבמ
 ויפוא ,םידמעומה לש ימדקאה עקרה ,םלועה יבחרב תוליבקמ
 הווהב ,הז םוחתב היישעתה יכרצ ךמס לעו ןוינכטה לש דחוימה
  .דיתעבו
 

 :ןה יתיישעת בוציעל לולסמב ינש ראותל םידומילה תוינכת
 בוציעב םיעדמל רטסיגמ" ראותל ליבומה ,הזת םע ביתנ §

 .הזת טקיורפ ,תירקחמ הזת םע (.M.Sc) יתיישעת
 "יתיישעת בוציעל רטסיגמ" ראותל ליבומה ,הזת אלל ביתנ §

(M.Id) רמג טקיורפ םע. 
 

 
  :לולסמב דומיל יאשונ
-Design תודבעמ ףותישב – ילטיגיד פארקו 4.0 היישעתל בוציע §

Tech, םיפתושו ןוינכטבו הטלוקפב תוילטיגידה תודבעמה 
 .תימלועה קט-יהה תיישעתב
 תליאב יאטיסרבינוא-ןיבה זכרמה ףותישב – ימיו יגולויב בוציע §

 .היגולונכטויבו ןוזמ תסדנהל הטלוקפהו
 תואיצמ בוציע ,םיקשממ בוציע – UX\UI יקשממ בוציע §

 תדבעמ ,Vizlab תדבעמ םע ףותישב – תילאוטריוו תדבורמ
 הטלוקפהו ,לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפב שונא תסדנה
 .בשחמה יעדמל
 ףותישב - (IoT) םיתשורמ םיטקייבואו יביטקארטניא בוציע §

 תדבעמ ףותישב ,םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפב תודבעמ
IoT תומזיו תונשדח ,תיבוציע הבישח .בשחמה יעדמל הטלוקפב 

 הצינורב זכרמ ,ןוינכטב תונשדחו תומזיל t-Hub זכרמ ףותישב –
 פאטראטסתינכתו לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה ,תומזיל

MBA. 
 
 "יתיישעת בוציעב םיעדמל רטסיגמ"

Master of Science in Industrial Design 
(with thesis) 

 תוהובג תולוכיו היצביטומ ילעב םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה
 תא םדקל ןוצר ילעבו ילאוטקלטניאו יעוצקמ רגתא םישפחמה
 רקחמה לש םיוסמ טקפסא קמועל רוקחלו עוצקמב עדיה ימוחת
 .תיבוציעה הקיטקרפהו
 
 :אבה טורפה יפל תוימדקא תודוקנ48 לש ףקיהב הזת םע ביתנ

 'קנ 17         הבוח תועוצקמ 
 'קנ 9  הריחב תועוצקמ 
 'קנ 2  "תבחרומ תילגנא" 
 'קנ 20 הזת תדובע /טקיורפ 
 'קנ 48   כ"הס 

 "יתיישעת בוציעל רטסיגמ"
Master of Industrial Design - MID 

 הישעת ישנא ,םיטקטיכרא ,םיסדנהמ ,םיבצעמל תדעוימ תינכתה
 עדיה תא קימעהל םיניינועמ רשא ,היישעתב םידבועה לוהינו

 םוחתב תיעוצקמה המרה תא רישעהל ,םהלש ימדקא-יעוצקמה
 עדיה תפלחה ירשק תא קזחלו ץראב היישעתב יתיישעתה בוציעה
 .תירקחמ הניא וז תינכת .היישעתל הימדקאה ןיב
 
 :אבה טורפה יפל תוימדקא תודוקנ47  לש ףקיהב הזת אלל ביתנ

 'קנ 17         הבוח תועוצקמ 
 'קנ22   הריחב תועוצקמ 
 'קנ 2  "תבחרומ תילגנא" 
 'קנ6    רמג טקיורפ 
 'קנ 47   כ"הס 

 
 :הבוח יסרוק

   'ה 'פ/'ס 'ת 'קנ
      

 206842  בוציעו חותיפ ,רקחמ 3 - - 3.0
 206827 **1 תונשדחו היגולונכט ,בוציע 2 - - 2.0
 207045 **רקחמ ךילהתל הנכה 2 - - 2.0
 208310 1 יתיישעת בוציע וידוטס 1 - 4 3.0
 208320 2 יתיישעת בוציע וידוטס 1 - 4 3.0
 208314 3 יתיישעת בוציע וידוטס 1 - 4 3.0
 208315 4 יתיישעת בוציע וידוטס 1 - 4 3.0

 דמעומה עקרל םאתהב הלבקה תדעווב ועבקיי םיפסונ הבוח יסרוק*
 תועוצקמהמ דחא םילשהל שרדנ**
 
 

  רוטקוד ראותל םידומיל
PhD - Doctor of Philosophy 

 
 עיצמה לארשיב דיחיה אוה ןוינכטב יתיישעת בוציעל לולסמה
 רשאמו ,PhD יתיישעת בוציעב רוטקוד ראותל םידומיל תינכות
 .תישדוח םויק תגלמב םידומיל םימיאתמל
 

 הלבקה יאנת
 וא ,יתיישעת בוציעב הזת םע ינש ראות ירגובל תדעוימ תינכותה
 לש םימדקתמ םיראתל רפסה תיב יללכ יפ לע ,ימוחת-בר בוציעב
 רחאל קר ךא ,הזת אלל ינש ראות ירגובל החותפ תינכותה .ןוינכטה
 )ראותל אל םידומיל תרגסמב( שושיג רקחמל הלבקה יאנתב  ודמעש
 :םיאבה םיאנתה תא םיללוכ םהו ,ס"היב י"ע ורשואי רשא
 תוחפל 90 ןויצו ,ינשה ראותה תועוצקמב תוחפל 90 עצוממ ןויצ )1
 וא ןוינכטהמ םיצרממ ,תוחפל תוצלמה יתש )2 .רמגה תזתב
 .הובג ימדקא ראות ילעב יוצר עוצקמב םיחמומ וא ,םירחא תודסומ
 ילעב םידמעומ )3 .רטסיגמה תזתב החנמה היהי םיצילממה דחא
 ולבקתי רקחמל תויטנוולר ילעב םירחא םימוחתב ירקחמ ינש ראות
 הדיחיה תרגסמב תודוקנ 15 לש ףקיהב המלשה ידומיל רחאל קר
 .ךשמה ידומילל
 

 םידומילה תינכת
 הזתה םוחתל םאתהב תוחפל 10 היהי שרדנה תודוקנה רפסמ
 סרוק תוחפלו רקחמה תיירואיתב סרוק וללכי תועוצקמה .תעצומה
 םוחתלו עציהל םאתהב( הקיטסיטטסו רקחמ תוטיש לש דחא
 םוחתל םאתהב םיסרוק 2-3 דועו )תודוקנ 3 – יפיצפסה רקחמה
 לכב םיטנדוטסה ושרדיי ףסונב .דמעומה לש םדוקה עדילו רקחמה
 רפסה תיב תונקתל םאתהב ,טרוטקודה ידומילב תורחאה תושירדה
 .םימדקתמ םיראתל
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 ףונ תולכירדאל לולסמה
 

 המדקה
 ילבולגה שגדה .םלועה יבחרב הבר הפונת תרבוצ ףונה תולכירדא
 חיש תיזחב ףונה תולכירדא תא םקימ תומייקה אשונ לע יחכונה
 .םישדח םייעוצקמו םיירקחמ םירגתא תבצה ךות ,יוושכעה ןונכתה
 הרשכהו ,החמתמ םדא חוכ תרשכה השיגדמ תעצומה תינכתה
 .ףונה תולכירדא םוחתב תירקחמ

  ףונ תולכירדאב םיעדמל רטסיגמ
MSc in Landscape Architecture 

 
 הינכתו תינכתה ידעי
 םישבגתמה םיישעמהו םייטרואתה םישודיחב קוסעת תינכתה
 הז עדי עימטהל הרטמב ףונה תולכירדא םוחתב םלועב םויכ
 םידחוימה םיאנתל תוסחייתה ךותו ימוקמה רקחמבו הקיטקרפב
  .ץראה לש
 יכרעהו יטרואיתה סיסבה תא םיווהמה םימוחת שיגדת תינכתה
 ווהיש ףונ תולכירדאב רקחמ ימוחת ההזתו ,ץראב ףונה תולכירדאל
    .תימוקמה הקיטקרפל תיתועמשמ המורת
 

 ילארשיה בחרמה רוציי לש הירואתו הירוטסיה
 ,הרוטקטיכראה ימוחתב רקחמל יזכרמ אשומל ךפוה ףונהש העשב
 אל ןיידע ,תויונמואהו הביבסה יעדמ ,היגולופורתנאה ,היפרגואיגה
 לכו ףונה תולכירדא םוחתב המוד רקחמל תימדקא תרגסמ תמייק
 לש הירוטסיהב דקמתת תינכתה .ילארשיה בחרמה לע שגדב ןכש
 עדי ימוחתו ףונה בוציע ןיבש ןילמוגה ירשקבו ,ימוקמה ףונה רוציי

  .םירחא
 תינכתב םיליבקמה םיביתנה םע הלועפ ףותיש ךות לעפת תינכתה(

 יפותיש תריציל ףאשתו ,הטלוקפב הרוטקטיכראב ינשה ראותה
 .)ןוינכטל ץוחמ היפרגואיגו תוברת ידומילל תוינכת םע הלועפ
 
 תמייקמ הביבס תריציל סיסבכ תויעבט תוכרעמ
 רקחמל סיסב הווהי ןתועיגפו ןתויכרע ,תויעבטה תוכרעמה דומיל
 יתבו םינימ ןווגמ רומיש ,ףונה לש היגולוקא :ןוגכ םינווגמ םיאשונב
 המרב תוירוזאו תויצרא תיתשת תוכרעמ בולישו ,לודיג
  .תיסיפהו תיגטרטסאה
 םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה םע הלועפ ףותיש ךות לעפת תינכתה(

 הסדנהל הטלוקפה םעו םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפב
 .)ןוינכטב תיתביבסו תיחרזא
 

 ירוביצה בחרמה בוציעו ןונכת
 ,םלועב תיטננימודה םייחה תרוצל תכפוה תוינוריעה וב ןדיעב
 .םייתרוסמה וידיקפת םג ומכ ירוביצה בחרמה תומד הנתשמ
 ךות ,תוברעתהלו רקחמל הריזכ ירוביצה בחרמב דקמתת תינכתה
 תוינוריעה הרבחהו היגולוקאה ןיב ןילמוגה יסחיל תוסחייתה
  .תילארשיה תואיצמב
 תינכתב םיליבקמה םיביתנה םע הלועפ ףותיש ךות לעפת תינכתה(

 םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה םע ,הרוטקטיכראב ינשה ראותה
 .)ןוינכטב תיתביבסו תיחרזא הסדנהל הטלוקפה םעו הטלוקפב
 

 תינכתה הנבמ
 םידומילל השירדהו דעיה להק
 ראות ילעב ףונ תולכירדאל לולסמה יכמסומל תדעוימ תינכתה

B.L.A ראות ילעב הרוטקטיכראל לולסמה יכמסומ םיטנדוטסלו   
B.Arch..  הסדנהה תועוצקמב ןושאר ראות ילעב ולבקתי ןכ ומכ 

 .ףונ תולכירדאל הקיז ילעב םירחא תועוצקמו
 

 םדק תושירד
 2 )204000( ףונ תולכירדאל אובמ סרוק דומלל שרדי טנדוטסה
 םאתהב הלבקה תדעו י"ע ועבקיי המלשה יסרוק  2 ףסונב ,ז"קנ
 .רקחמה םוחתלו דמעומה עקרל
 דומילה תושירד
 תועוצקמ ;הביל תועוצקמ :םיביכרמ 3 לע תתתשומ תינכתה
 הזת טקיורפ וא תירקחמ הזת ;תוחמתהה ימוחת יפ לע הריחב
 .יבוציע/ינונכת שגדב
 

 :אבה טורפה יפל תוימדקא תודוקנ 46 תינכתה ףקיה
 'קנ 10         הביל תועוצקמ 
 'קנ 14  הריחב תועוצקמ 

 'קנ 2  "תבחרומ תילגנא" 
 'קנ 20  הזת טקיורפ /הזת 
 'קנ 44   כ"הס 

 
 
 
 

  רוטקוד ראותל םידומיל
PhD - Doctor of Philosophy 

 
 םישבגתמה םיישעמהו םייטרואתה םישודיחב קוסעת תינכתה
 הז עדי עימטהל הרטמב ףונה תולכירדא םוחתב םלועב םויכ
 םידחוימה םיאנתל תוסחייתה ךותו ימוקמה רקחמבו הקיטקרפב
  .ץראה לש
 יכרעהו יטרואיתה סיסבה תא םיווהמה םימוחת שיגדת תינכתה
 ווהיש ףונ תולכירדאב רקחמ ימוחת ההזתו ,ץראב ףונה תולכירדאל
    .תימוקמה הקיטקרפל תיתועמשמ המורת
 

 הלבקה יאנת
 ןוינכטב לבוקמל םאתהב הלבקה יאנתו םידומילה תינכת •

 .םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפבו
 לוקישל( רחא יטנוולר םוחתב וא ףונ תולכירדאב ינש ראות ילעב •

 .רחא רכומ ידומיל דסומ לכמ וא ןוינכטהמ )לולסמה תדעו
 .)הלעמו 85 םינויצ עצוממו הזית ןויצ( םידומילבו רקחמב תוניוצמ •
 תואצות גישהל ושקבתי ל"וחב הטיסרבינואב ודמלש םידמעומ •

 .GRE (general test) תניחבב תובוט
 .הלבק תדעוו •
 ,יעוצקמה םוחתהמ וא תורחא תואטיסרבינואמ םיצילממ 2-3 •

 .ינש ראותל הזיתה החנמ םהמ דחא .הובג ימדקא ראות ילעב יוצר
 

 החנמ
 תומלשהל ושרדי םירחא םימוחתב ינש ראות ילעב םידמעומ •

 .םהלש ימדקאה עקרלו רקחמה אשונל םאתהב
 ברקמ החנמ תאיצמ אוה רוטקוד ראותל םידומילל הלבקל יאנתה •

 רקחמה םוחת תא ראתמה ךמסמ תנכהו ,הטלוקפב לגסה ירבח
 .ףונ תולכירדאל לולסמה תדעו ידי לע רשואי רשא )םוחת תעצה(

 
 

 םידומילה ףקיה
 :עצומה רקחמה םוחתל םאתהב ,תוחפל תודוקנ 12

 )'קנ 2 עדמה לש היפוסוליפ( רקחמה תירואיתב סרוק •
 רקחמ תוטישב )רתוי וא( דחא סרוק •
 )רחא וא תכרדומ האירק( ףונ תולכירדאב םיטנרוטקודל רנימס •
 ,דמעומה לש םדוקה עדילו רקחמה םוחתל םאתהב םיסרוק 1-4 •

 .לולסמה תדעו תטלחה יפלו
 שושיג רקחמב וביוחי ירקחמ אל ינש ראות ילעב םיטנדוטס
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב רושיאב
 

 :ףסונ עדימ
 
 ,04-8294285 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תזכר

ar.g.ad@technion.ac.il 
 
 הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://architecture.technion.ac.il  
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 ךוניחל הטלוקפה
  היגולונכטו עדמל
 
 ימדקאה לגסה

 תינקיד
 לט ילט
 

  רוספורפ
 תליא ירבצ-םערב
 תירוא ןזח
 ילט לט
 

 רבח רוספורפ
 ירימ קרב
 תניע םינייוצמ-דה
 יפיצ סוארק-ץיבורוה
 )ילוש( תימלוש ןופק
 ודע לור
 
 

 ריכב הצרמ
 ילריש ל'גרבא
 ןורהא ורג
 תיבהז ןהכ
  הניד יקסלוביצ
 
 הצרמ
  'גירא יסאומ
 תניר-המיק גרבנזור
 

 סוטירמא רוספורפ
  תידוהי ירוד
 המלש סקו
 רוגיא רנרו
 ןבואר ץיבורזל
 ירוא ןוריל
 הצנ רדה-ץיבושבומ
 

 םיאלמג לגס תו/ירבח
 תירוא יקסבלסז
 םירמ רנייר
 

 
 תוינכת יזכרו םיליבומ םירומכ םיבלתשמ הטלוקפה תורגובו ירגוב
 ,ההובג הלכשהל תודסומב םירקוחו םיצרמכ ,ךוניחה תכרעמב
 ,תוילאטיגיד הדימל תוביבס יחתפמ ,הכרדהו דומיל ירמוח תו/יחתפמכ
 תא םידמול םיטנדוטסה .ישילשה רזגמבו הישעתב םידיקפת ןווגמבו

 תוטלוקפהמ םיטנדוטס םע הסדנההו עדמה ,הקיטמתמה תועוצקמ
 ינכדעו קימעמ ,בחר עדי םישכורו ןוינכטב תויסדנההו תויעדמה
 ,ךוניחב םיסרוק םידמול םיטנדוטסה הטלוקפב .הלא םימוחתב
 הדימלב םיימוחת בר םיסרוק ןכו ,הארוהב תוסנתהו היגוגדפ
 לש םיישגרו םייביטינגוק םיטביה ,עדמה תרושקת ,הכרעה ,תילאטיגיד
  .חומו הדימל ,הדימל
 םישכור םיטנדוטסה )רוטקודו רטסיגמ( םימדקתמ םיראתל םידומילב
  .םידומיל תוינכת חותיפבו יכוניח רקחמב ןויסינו עדי

 ,יעדמה ךוניחה ימוחתב םיאבה הרשכהה ילולסמ תא העיצמ הטלוקפה
 :יגולונכטהו יטמתמה

 יתנש-עברא ןושאר ראות )1
 הארוה תדועתו ראות רחאל גוח )2
  הארוה תדועת )3
 )הזת ילב וא הזת םע( ינש ראות )4
 טרוטקוד )5

 

 םיאסדנהל  םירוטפ
 יאסדנהל רוטפה תועוצקמ תמישר תא לבקל ןתינ הטלוקפה תוריכזמב
  .תונוכמו הרקב רושכמ ,הקינורטקלא ,למשח
 

 :תונפל אנ ,םיפסונ םיטרפל
 .לט ,היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב הכמסה ידומיל תוריכזמ •

 edu.ug.ad@technion.ac.il :ליימ  ,8292169-04
 עדמל ךוניחל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל םידומיל תוריכזמ •

  edu.g.ad@technion.ac.il :ליימ  ,8293108-04 .לט ,היגולונכטו
 http://edu.technion.ac.il  הטלוקפה רתא

 
 

 םידומילה תינכת
 :תואבה תומגמה עבשמ תחאב דומלל ןתינ
 הקיטמתמ תארוה .1
 הקיזיפ תארוה .2
 הימיכ תארוה .3

 הביבסה יעדמ-היגולויב תארוה .4
 בשחמה יעדמ תארוה .5
 תונוכמ-היגולונכט תארוה .6
 למשח-הקינורטקלא תארוה .7
 

 הקיטמתמ תארוה תמגמב םידומיל תינכת .1
 וב םידמולה תויטנדוטסהו םיטנדוטסה תא רישכמ הקיטמתמ תארוה לולסמ
 תינכת .)ןוכיתו םייניב תביטח( םיידוסי לע רפס יתבב הקיטמתמ תארוהל
 הקיטמתמל הטלוקפב םיסרוק ,דוסי תועוצקממ תבכרומ לולסמב םידומילה
 הטלוקפב םידמלנה םיסרוקה .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב םיסרוקו
 םידקוממה םיסרוק ,םייללכ םייגוגדפ םיסרוק םה היגולונכטו עדמל ךוניחל
 לש הז הנבמ .יטמתמ ךוניחב רקחמב םידקוממ םיסרוקו הקיטמתמ תארוהב
 ןה תועוצקמ ןווגמב בלתשהל תורגובלו םירגובל רשפאמ םידומילה תינכת
 .םימדקתמ םיראתל דומלל ךישמהל ןכו ,הל ץוחמ ןהו ךוניחה תכרעמב
 

  :אבה טוריפה יפל תודוקנ  155.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ .94.0 דוסיו הבוח תועוצקמ
 'קנ 49.0 תצלמומ הריחב תועוצקמ
 'קנ 6.0  הרשעה תועוצקמ
 'קנ 4.0 תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ 2.0 ינפוג ךוניח

  :תורעה

 .ףרוח רטסמסב םידומילה תא ליחתמ טנדוטסש ךכ לע ססובמ ץובישה .

 א םימדקתמל תילגנא( תילגנאב דוסי תועוצקמ םילשהל שרדנש טנדוטס .2
 .וידומילל ןושארה רטסמסב תאז תושעל שרדנ )324032(

 .םייביטנרטלא םיסרוק רפסמ העיצמ םידומילה תינכות םימיוסמ םיאשונב.3
 תא קודבלו םיסרוקה לש םדקה תא הרקמ לכב קודבל םיטנדוטסה לע
 תינכתהמ הגירח לש הרקמב .ורחבי ןהבש דומילה תוארשרש תונכתייה
 .ץועיל תונפל הבוח תצלמומה

 ןוישיר תקנעה ךרוצל ךוניחה דרשמ תושירד תא תמאות םידומילה תינכת .4
 ,ןמזל ןמזמ ולא תושירדב םייוניש תונכתה רואל ,תאז םע דחי .ב"י-'ז הארוה
 .ךוניחה דרשמ לע קרו ךא תלטומ ןוישירה תקנעהל תוכמסה

 
 תודוקנ-'קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 'קנ 'מ 'ת 'ה 1 רטסמס
     ךוניח

 3.0 - - 3 1 ךוניחל אובמ 214011
 2.0   2 ךוניחב םיכרעו קוח 214114

      הקיטמתמ
 5.5 - 3 4 'מ1 ילמיסיטיפניא ןובשח 104031

      וא
 5.5 - 3 4 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 104195
 5.0 - 2 4 'מא הרבגלא 104166

     היגולונכטו עדמ
 4.0 2 2 2  ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394901

 20.5  10 11 כ"הס 
 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס
     ךוניח

 3.0 - - 3 2 ךוניחל אובמ 214012
 2.0   2 םיעדמו הקיטמתמב הדימל יישק 216014

      הקיטמתמ
 5.0 - 2 4 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 104032

      וא
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 5.0 - 2 4 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 104281
 4.0 - 2 3 'ת תיטרקסיד הקיטמתמ  094345

      יללכ
 3.0 - - 4 ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 324033

 2.0     הריחב תועוצקמ 
 1.0  2  ינפוג ךוניח 394901

 20.0  10 19 כ"הס 
 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
     ךוניח

 3.0 - 2 2  ב"טחב הקיטמתמה תארוה יכרד 214132
 תארוהב תומדקתמ תויגוס 216135

  הקיטמתמה
2 2 - 3.0 

      הקיטמתמ
 תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 104221

 תוילרגטניא
3 2 - 4.0 

 2.5 - 1 2 ח תינרדומ הרבגלא 104134
     היגולונכטו עדמ

 3.0 - 1 2 םימתירוגלאו םינותנ ינבמל אובמ 044268
      יללכ
 5.0 - - - הריחב תועוצקמ 
 20.5 2 9 12 כ"הס 

 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
     ךוניח

 3.0 - 2 2 ע"טחל הקיטמתמ תארוה 214137

 ויתוכלשה-יטמתמ ךוניחב רקחמ 216133
 הארוהל

2 1  2.5 

      הקיטמתמ
 3.5 - 1 3 'ח תורבתסהל אובמ 104034

      וא
 3.5 - 1 3 תורבתסהה תרות 104222
 3.5 - 1 3 'א תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 104285

      יללכ
 2.5 - 1 2 1 הקיזיפ 114051

 5.0    הריחב תועוצקמ 
 20.0  4 8 כ"הס 

 
'קנ 'פ  'מ  'ת  'ה   5   רטסמס
ךוניח       

'א הארוהב תינילק תוסנתה 2 6 - 1 5.0  214092 
הקיטמתמ        

)ףידע( םירומל םירפסמה תרותל אובמ 3 - -  3.0  214213 
וא        

םירפסמה תרות 3 - -  3.0  106397 
םיעוציב רקחב םיטסינימרטד םילדומ  3 2   3.5  094313 

וא        
םיעוציב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3 1   3.5  094314 

יללכ       
םינותנ חותינל אובמ 3 - 2  3.5  94202 
   הריחב תועוצקמ - - - - 5.0
הרשעה תועוצקמ - - -  2.0   

כ"הס 7 4   22.0   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 ךוניח     

 214093 'ב הארוהב תינילק תוסנתה 2 6  1 5.0
 הקיטמתמ     

 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 -  3.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 יללכ     

  הריחב תועוצקמ - - -  4.0
   הרשעה תועוצקמ - - -  4.0
  כ"הס 5 3   20

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 ךוניח     
 216013 תוסנתהו בוליש – םידחוימ םיכרצ 2 1 1 - 3.0
 יללכ     
  הריחב תועוצקמ     15
  כ"הס     18

 8 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 ךוניח      

 תארוהל תמדקתמ אנדס 2 1   2.5
 הקיטמתמה

216112 

 ךוניחב הכרעהל תומדקתמ תושיג 2 1   2.5
 יטמתמ

216125 

 יללכ      
  הריחב תועוצקמ 14.5
  כ"הס 19.5

 
  תצלמומ הריחב תועוצקמ
 תארוהב םירחא תועוצקמ וא 'א המישרמ תודוקנ 10.0 תוחפל דומלל שי

 תמישרמ וא 'ב המישרמ תוחפל תודוקנ 24-ו ,ץעויה רושיאב הקיטמתמה
 אלש יאנתבו ,ץעויה רושיאב )םש 'א המישר( הקיטמתמל הטלוקפה לש הריחבה
 תוחפל תודוקנ 10 ,דמלנש רחא עוצקמ ליכמה וא עוצקמב לכומה עוצקמ רחביי

   .'ד המישרמ תוחפל 'קנ 5.0 -ו ,'ג המישרמ
 םהירפסמש תועוצקמ( םיכמסומלו הכמסהל םיפתושמ תועוצקמ דומילל יאנת
 םג 'ר( 'קנ 80-100 תוחפל לש הריבצו ןיקת ימדקא בצמ אוה )216 -ב םיליחתמ
 .)עוצקמ לכל םיאנת
 

  ךוניחב תועוצקמ :'א המישר
   :הבוח

 2.0 ךוניחב תיגולונכט תומזי 216022
   וא

 2.0 תידומיל הביבסכ תשרה 216034
  :)'קנ 8 תוחפל( הריחב

 2.0 םידליב הדימל תויוקל 216003
 2.5 יסיסב םינותנ דוביעו תויתומכ רקחמ תוטיש   216033
 2.0 הקיטמתמונתאב תויגוס 216143
 2.0 הדימלב תונגוהו תוהז ,תושגר 218003
 2.0 יתתיכ חיש 218006
 2.0 יטמתמ ךוניחב רקחמ רנימס 218125
 1.0 יגולונכט יעדמ ךוניחב רקחמל הפישח 214116
 2.0 תיטמתמה הבישחה תודלותב ךרד תוצירפ 326005
 3.0 1 הקיזיפה תארוה יכרד 214301
 3.0 2 הקיזיפה תארוה יכרד 214302
 3.0 1 הימיכ תארוה יכרד 214401
 3.0 2 הימיכ תארוה יכרד 214402
 3.0 1 היגולויב תארוה יכרד 214501
 3.0 2 היגולויב תארוה יכרד 214502
 3.0 1 בשחמה יעדמ תארוה יכרד 214901
 3.0 2 בשחמה יעדמ תארוה יכרד 214902
 3.0 הסדנה תארוה יכרד 214807
 3.0 יסדנה ןכת תארוה יכרד 214806
 3.0 ב"טחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד 214607
 3.0 ע"טחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד 214409

 
 הקיטמתמב תועוצקמ :'ב המישר
 תועוצקמ תרגסמב דמלנ אל םא קר תצלמומ הריחבכ בשחיי 'ב המישרמ עוצקמ
 תועוצקמה ןיב הפיפחו הלכהלו םדק תועוצקמל בל םישל בושח( ,הבוחה
 .)'ב המישרבש

   'קנ
 094313 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד םילדומ  3.5
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3.5
 104142 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ 3.5
 097317 םיפותישה םיקחשמה תרות 2.5
 104030  תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמל אובמ 3.5
 104114 הירטמואגה תודוסי 3.5
 104173 'ב תיראניל הרבגלא 3.5
 104172   תורובחל אובמ 2.5
 104177  תילאיצנרפיד הירטמואיג 3.5
 104192   תישומיש הקיטמתמל אובמ 3.0
 104223 היירופ ירוטו תויקלח תוילאיצנרפיד תואושמ 4.0
 104274   תודשה תרות 3.0
 104276  תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 3.5
 104279   תודשו םיגוחל אובמ 2.5
 104280  תורובחו םיגוח ,םילדומ 3.0
 104282  3 ילמיסיטיניפניא ןובשח 4.0
 104283   תירמונ הזילנאל אובמ 3.5
 104284  תיראניל הרבגלאב תוירמונ תוטיש 3.0



219

חינוך למדע וטכנולוגיה 21  | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023   2022/2023 ג״פשת םידומיל תינכות / 21 היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה
  

 214 

 106156  תיטמתמ הקיגול 3.0
 106173 םיקחשמה תרות 3.0
 234107 1 תירמונ הזילנא 4.0
 097317 םייפותישה םיקחשמה תרות 2.5

 
  היגולונכטו עדמב תועוצקמ :'ג המישר
  ;'ג המישרבש תועוצקמה ןיב הפיפחו הלכהלו םדק תועוצקמל בל םישל בושח(
 )ץעויה םע הלא םיסרוקל םושיר םאתל שי

     'קנ
  094220  הנכות תסדנה 3.0
  094223  םימתירוגלאו םינותנ הנבמ 3.5
  234118  בשחמה תונכתו ןוגרא 3.0
  234122  תוכרעמ תונכתל אובמ 3.0
  234218  1 םינותנ ינבמ 3.0
  114054  3 הקיזיפ 3.5
  114081  1 הקיזיפל הדבעמ 1.5
  114082  2 הקיזיפל הדבעמ 1.5
  124801  'ב1 תינגרוא הימיכ 2.5
    125001  תיללכ הימיכ 3.0

  וא
  125011  )1(  הדבעמ + תיללכ הימיכ 3.5
  134058  1 היגולויב 3.0
  134111  היגולואוז 3.0
  085201  ללחו הקיטואנוריווא תסדנהל אובמ 2.0

  .םייעובשל תחא תויעובש תועש 3 לש ףקיהב תנתינ הדבעמה .1
  

 םייללכ תועוצקמ :'ד המישר
   'קנ

 096600 תינוגרא תוגהנתה 3.5
 114010 1 האמה ינפ תא תונשמה תויעדמ תוילגת 1.0
 114011 2 האמה ינפ תא תונשמה תויעדמ תוילגת 1.0
 214400 1   יתביבס ךוניחל אובמ 2.0
 214706 ילאודיבידניא טקיורפ 2.0
 214912 הארוה יחרפל םייבושיח םילדומ 3.0
 216003 םידליב הדימל תויוקל 2.0
 216117 הקיטקרפו הירואית – תרושקתב עדמ 2.0
 216127 היגולונכטו עדמ ינואיזומב הארוה תוטיש 2.0
 216131   היגולונכטו עדמב ילמרופ יתלב ךוניח 2.0
 216150 יכוניח רקחמב ישיא טקיורפ 2.0
 216318 הרבח-היגולונכט-עדמ תשיגב רנימס 2.0
 324238  טרקיד לש היפוסוליפהו עדמה 1.5
 324329 1 עדמה לש היפוסוליפ 2.0
 324346 היפוסוליפ יהמ 1.5
 324351 הקיטמתמו היפוסוליפ 1.5
 324389 ויתולבגמו עדמה תולובג 1.5
 324394 עדמב םייגולואידיא םיתוויע 1.5
 324395 רסומו היגולונכט עדמ 1.5
 324402 יעדמ יפוסוליפ טביה - םייחה אצומ 1.5
 324405 ירוטסיה טבמ - ינרדומה עדמה תחימצ 1.5
 324670 ןושלה תובישחו רובידה תוחתפתה 1.5

 תוחפל דחא רויס םויב תופתתשה תבוח 1

 
 
 
 
 
 
 

 

 הקיזיפ תארוה תמגמב םידומילה תינכות .2
  :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
               
 'קנ  106.0  הבוח תועוצקמ 

 'קנ  37.0 תצלמומ הריחב תועוצקמ
 'קנ  6.0  הרשעה תועוצקמ
 'קנ  4.0  תינוינכט ללכ  הריחב תועוצקמ
  'קנ 2.0  ינפוג ךוניח

 
  :תורעה
 לע .ףרוח רטסמסב םידומילה תא ליחתמ טנדוטסש ךכ לע ססובמ ץובישה .1

 תומאתהה תא עצבל ביבא רטסמסב םהידומיל תא םיליחתמה םיטנדוטס
 .לולסמה ץעויב רזעיהל ץלמומ .תושורדה

 )324031( תיסיסב תילגנא( תילגנאב דוסי תועוצקמ םילשהל שרדנש טנדוטס .2
 .1 רטסמסב תאז תושעל גואדל ךירצ )324032( א םימדקתמל תילגנא וא/ו

 .םייביטנרטלא םיסרוק רפסמ העיצמ םידומילה תינכות םימיוסמ םיאשונב .3
 תא קודבלו םיסרוקה לש םדקה תא הרקמ  לכב קודבל םיטנדוטסה לע
 תינכתהמ הגירח לש הרקמב .ורחבי ןהבש דומילה תוארשרש תונכתייה
 .ץועיל תונפל הבוח תצלמומה

 
 תודוקנ-'קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוחה תועוצקמ

 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214011 1 ךוניחל אובמ 3 - - 3.0
 214114 ךוניחב םיכרעו קוח 2 - - 2.0
 יללכ     

 104018                                          1 א"ודח 4 2 - 5.0
 104016 בחרומ/1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 394901 ינפוג ךוניח 2 -  1.0

  כ"הס 17 6 2 20.0
  

  2 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214012  2 ךוניחל אובמ 3 - - 3.0
 יללכ     

 104022  'מ 2 א"ודח 4 2 - 5.0
 104135 'ת תוליגר תוילאיצנרפד תואוושמ 2 1  2.5
 394900                                                  ינפוג ךוניח - 2 - 1.0
 324033 ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 הקיזיפ     

 114071                                               'מ 1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
  כ"הס 16 6 - 18.0

 
   3 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'קנ

  ךוניח    
 2143011 1 הקיזיפה תארוה יכרד 2 2 - 3.0
 יללכ     

 044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 104223 הירופ ירוטו ח"דמ 3 2 - 4.0
 הקיזיפ       

 114076 )ףידע( 'פ 2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 וא     

 114075 'ממ 2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 114020   'מ 1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5

  כ"הס 19 9 3 16.0
 

 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 תביטחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד 2 2 - 3.0
 םייניבה

214607 

 214302 2 הקיזיפה תארוה יכרד 2 2 - 3.0
 יללכ     

 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
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 הקיזיפ     
 114021 'מ 2 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 114073 'ח3 הקיזיפ 3 1 - 3.5

14.5 
 

  כ"הס 10 6 3

 הדבעמ סרוקה תא 114021 'מ 2 הקיזיפל הדבעמ םוקמב תחקל ןתינ -
 הריחב תודוקנכ בשחי תודוקנה שרפה .114034 'פמ 2 הקיזיפל
 .'ב המישרמ תצלמומ

 114101 תיטילנא הקינכמ סרוקה תא הז רטסמסב רוחבל ץלמומ -
 .)'ב המישרמ תצלמומ הריחב(

-  
 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 216005 הקיזיפה תארוהב תומדקתמ תויגוס 2 - - 2.0
 214609 ט"ומ תארוהב םייגולונכט םיטביה 1 2 - 2.0

 יללכ     
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - 5.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

 הקיזיפ     
 114086 םילג 3 1 - 3.5

15.5 
 

  כ"הס 13 4 -

 תחא חתפנ 216005 הקיזיפה תארוהב תומדקתמ תויגוס סרוקה -
 .216004 הקיזיפה תארוהב תויוחתפתה סרוקה םע ןיגוריסל ,םייתנשל
 .תבקועה הנשב ינשה תא תחקלו חתפייש סרוקל םשריהל שי

-  
 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 216101 תידומיל הביבסכ תשרה 2 1 - 2.5
 216128 עדמ תארוהב הכרעה תוטיש 3 - - 3.0

  הקיזיפ     
 114035  3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
7.0 

 
  כ"הס 5 1 3

 הריחב( 115203  1 תיטנווק הקיזיפ סרוקה תא הז רטסמסב רוחבל ץלמומ -
 .)'ב המישרמ תצלמומ

 
 7 רטסמס  'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ
 ךוניח     

 214092 א הארוהב תינילק תוסנתה 2 6 - 1 5.0
 216004 הקיזיפה תארוהב תויוחתפתה 2 2 - - 3.0

 יללכ      
  – תילאקיסיפ הימיכ 3 2 - - 4.0

 תימיכ הקימנידומרת
124415 

12.0 
 

  כ"הס 7 10 - 1

 ,םייתנשל תחא חתפנ 216004 הקיזיפה תארוהב תויוחתפתה סרוקה -
 שי .216005 הקיזיפה תארוהב תומדקתמ תויגוס סרוקה םע ןיגוריסל
 .הז רטסמסב חתפייש סרוקל םשריהל

 הקימנידומרת – תילאקיסיפ הימיכ סרוקה תא ףילחהל ץלמומו רשפא -
 שרפה .114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ סרוקב ,124415 תימיכ
 .'ב המישרמ תצלמומ הריחבכ בשחי תודוקנה

 
 8 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 ךוניח     

 214093 'ב הארוהב תינילק תוסנתה 2 6 - 1 5.0
  כ"הס 2 6 - 1 5.0

 

תצלמומ הריחב תועוצקמ  
 תוחפל 'קנ 6-ו ,'ב הצובקמ תוחפל 'קנ 12 ,'א הצובקמ תוחפל 'קנ 5 רוחבל שי

 .'ג הצובקמ
 

 יעדמ ךוניח – 'א הצובק
 :םיאבה םיסרוקב וא/ו הטלוקפב םינתינה םיסרוקה לכב רוחבל רשפא

 'קנ עוצקמה עוצקמ 'סמ
 2.0 עדימה ןדיעב תרושקתה 324944
 1.0 1 תומזי 324864
 2.0 תויתריציו תוילאנויצר 324455

 
  הקיזיפ – 'ב הצובק
 .המישרבש תועוצקמה ןיב הפיפחו הלכהלו םדק תועוצקמל בל םישל בושח
 םיפסונ תועוצקמ רוחבל םילוכי םימיאתמ םדק תועוצקמ םע םיטנדוטס
 .)הקיזיפל הטלוקפה גולטק ואר( הקיזיפב יתנש תלת ראותב 3 הריחב תצובקמ

 3.0 *'פמ 2 הקיזיפל הדבעמ 114034
 4.5 5 הקיזיפל הדבעמ 114027

   וא
 3.0 ת5 הקיזיפל הדבעמ 114250
 4.5 6 הקיזיפל הדבעמ 114028

  וא
 3.0 ת6 הקיזיפל הדבעמ 114251
 2.0 םירוחש םירוחו ןמז יבחרמ 114102
 3.5 הקיטפוא 114210
 4.0   תיטילנא הקינכמ 114101
 5.0 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 114036
 3.5 קצומ בצמ לש הקיזיפ 116217
 1.0 )ויתס( רקחמ לגס ח"וד 114226
 1.0 )ביבא( רקחמ לגס ח"וד 114227
טקיורפ 114229  4.5 
 5.0 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 114246
 5.0 1 תיטנווק הקיזיפ 115203
 5.0   2 תיטנווק הקיזיפ 115204
 3.5 םירזייל לש הקיזיפ 116003
 2.0 )ףרוח( הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 116028
 3.5 הקיזיפ ויבל אובמ 116029
116030 
116105 

 )ביבא( הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס
 הקיזיפב תוירמונו תויטסיטטס תוטיש

2.0 
2.5 

 2.5 םיבכוכ תקיזיפ 118121
 2.0 קצומ בצמב תוינויסינ תוטיש 117010
 2.5 המסלפה תקיזיפ 117016
 2.5 'ח 1 םייסדנה םירמוח לש תונוכתו הנבמ 314007
116004 
116354 

 םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ
 היגולומסוקו הקיזיפורטסא

3.5 
3.5 

 הדבעמל ףסונב 114034 'פמ2 הקיזיפל הדבעמ תא תחקל רשפא יא *
 תודוקנכ בשחיי תודוקנה שרפה .ומוקמב קר אלא 114021 'מ2 הקיזיפל
 .)הקיזיפ ( 'ב הצובקב הריחב

 
 היגולונכטו  )םירחא( םיעדמ – 'ג הצובק
 .המישרבש תועוצקמה ברקב םדק תועוצקמל בל םישל בושח

 2.5 היגרנאה תויגולונכט 035142
 4.0 םיילמשחה םילגעמה תרות 044105
 4.0 תוכרעמו תותוא 044130
 3.0 העימשו היאר תוכרעמ 046332
 4.0 ףצרה תקינכמ 104191
 3.5 תוצובקה תרות 104290
 3.0 תישומיש הקיטמתמל אובמ 104192
 1.0 1 האמה ינפ תא תונשמה תויעדמ תוילגת 114010
 1.0 1 האמה ינפ תא תונשמה תויעדמ תוילגת 114011

 2.0 םיכרעו תויושי ,הרכה :עדמה 324914
 2.0 םויק וד וא טקילפנוק :תורצנו עדמ 324961
 4.0 הקינכמויבה תודוסי 334222
 3.0 םיסדנהמל היגולויזיפורויונו הקיזיפויב 336537
 2.0 בשחמהו חמה 334303
 2.5 םמושייו תונורקע – האופרב דנואס ארטלוא 336325
 2.5     האופרב הימדה תונורקע 336502
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 הימיכ תארוה תמגמב םידומיל תינכות .3
 םידמולה תויטנדוטסהו םיטנדוטסה תא רישכמ הימיכה תארוה לולסמ
 תוללכמב ןהו םיינוכית רפס יתבב ןה ,הימיכה עוצקמ תארוהל וב
 לש בולישמ תבכרומ הז לולסמב םידומילה תינכת .םיאסדנהו םיאנכטל
 תיללכ ןה היגוגדפב םיקסועה םיסרוקו הימיכב םיסרוק ,דוסי תועוצקמ
 םישודיחה תא תבלשמ םידומילה תינכת  .הימיכ תארוהל תידוחיי ןהו
 תורגובלו םירגובל רשפאל הרטמב הימיכה תארוה םוחתב םינוכדעהו

 ןכו ,הל ץוחמ ןהו ךוניחה תכרעמב ןה הארוהב בלתשהל לולסמה
 .ןוינכטב םימדקתמ םיראתל דומלל ךישמהל
  :אבה טוריפה יפל תודוקנ  155.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ    117  הבוח תועוצקמ 

 'קנ      26 תצלמומ הריחב תועוצקמ
  'קנ     6.0  הרשעה תועוצקמ
 'קנ    4.0  תינוינכט ללכ  הריחב תועוצקמ
 'קנ    2.0  ינפוג ךוניח
  :תורעה
 .ףרוח רטסמסב םידומילה תא ליחתמ טנדוטסש ךכ לע ססובמ ץובישה .1
 גואדל ךירצ )324032( א םימדקתמל תילגנא םילשהל שרדנש טנדוטס .2
 .1 רטסמסב תאז תושעל
 ןתינ( הארוה תדועת תלבק םשל הבוחה תועוצקמ לכ תא דומלל טנדוטסה לע .3
 .)הטלוקפב המישרה תא לבקל
 תצעוי ךרד תושעיהל בייח ןלהלש תינכתב עיפומ וניאש סרוקל םושיר לכ .4
 .טנדוטס תשקב ספוט יבג לע בתכב תקמונמ השקב שיגהל שי .לולסמה
 

 תודוקנ-'קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ

1 'ה  רטסמס 'ת  'מ  'קנ   
ךוניח       

214011/
2 

 3.0 - - 3  2 / 1 ךוניחל אובמ

הימיכ       
 3.0 2 1 2 )1(  'א הימיכה תודוסי 124117

עדמ       
1 היגולויב 134058  3 - - 3.0 

יללכ       
1 א"ודח 104003  4 2 - 5.0 

תצלמומ הריחב תועוצקמ      4.0 
כ"הס   12 6 2 18 

 .תועש 6  לש השיגפ לכ .רטסמסה ךלהמב םימעפ שולש םייקתת הדבעמ )1( 

 

2 'ה  רטסמס 'ת  'מ  'קנ   
ךוניח       

214011/
2 

 3.0 - - 3  2 / 1 ךוניחל אובמ

הימיכ       
 3.0 2 1 2  'ב הימיכה תודוסי (1) 124118
)ביבא( 1 תינגרוא הימיכ 125801  4 2 - 5.0 

וא       
)ףרוח( 'מ 1 תינגרוא הימיכ 124708  4 2 - 5.0 

יללכ       
2 א"ודח 104004  4 2 - 5.0 

הרשעה תועוצקמ      2.0 
ינפוג ךוניח 394901  - 2 - 1.0 

כ"הס   13 9 2 19.0 
 .תועש 6  לש השיגפ לכ .רטסמסה ךלהמב םימעפ שולש םייקתת הדבעמ )1(

 

3 'ה  רטסמס 'ת  'מ  'קנ   
ךוניח       

      
 3.0 - 2 2 1 הימיכ תארוה יכרד 214401

עדמ       
 2.5 - 1 2 1 הקיזיפ 114051

יללכ  
324033 

 
'ב םימדקתמ תינכט תילגנא  

 
4 

 
- 

 
- 

 
3.0 

מ תיראניל הרבגלא 104019  4 2 - 4.5 
תצלמומ הריחב תועוצקמ      5.0 
כ"הס   13 7 - 18.0 

4 'ה  רטסמס 'ת  'מ  'קנ   
ךוניח      

 רקח תודבעמ תארוה 214444
הימיכב  

1 2 - 2.0 

ךוניחה םיכרעו קוח 214114     2.0 
הימיכ       

1 תבחרומ תיטילנא הימיכ 124220  2 1 - 3.0 
עדמ       

2 הקיזיפ 114052  3 1 - 3.5 
יללכ       

ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128  2 2 2 4.0 
 2.0     הרשעה תועוצקמ 

ינפוג ךוניח 394800  - 2 - 1.0    
תצלמומ הריחב תועוצקמ      2.0 
כ"הס   8 8 2 19.5 
 

5 'ה  רטסמס 'ת  'מ  'קנ   
ךוניח      

 3.0 - 2 2  2 הימיכ תארוה יכרד 214402
-עדמ תארוה יכרד 214607

ב"טחב היגולונכט  
1 2 3 3.0 

עדמ       
 הימיכויבל אובמ 134019

היגולומיזנאו  
2 1 - 2.5 

הביבס       
םיסדנהמל היגולוקא 014968  2 - 2 2.5 

הימיכ       
 - תילקיזיפ הימיכ 124415

 תימיכ הקימנידומרת
3 2 - 4.0 

 2.5 - 1 2 1 םירמילופ 054350
1 תיטילנא הימיכב הדבעמ 124212  

בחרומ  
תצלמומ הריחב תועוצקמ  

- - - 2.0 
 

2.0 
כ"הס   12 8 5 21.5  
 

6 'ה  רטסמס 'ת  'מ  'קנ   
ךוניח      

 תארוהב תומדקתמ תויגוס 216400
הימיכ  

2 2 - 3.0 

עדמ תארוהב הכרעה תוטיש 216128  2 2 - 2.5 
הימיכ       

ןוזמ לש הימיכ 064322  3 - - 3.0 
'מ1 תינגרוא הימיכב הדבעמ 124911  - - 8 3.0 

יללכ        
 תורבתסהל אובמ 094481

הקיטסיטטסו  
3 - 2 4.0 

 
 הימיכויבב הדבעמ 134143

םזילובטמו  
1 - 5 2.5 

תצלמומ הריחב תועוצקמ   
 

 ללכ הריחב תועוצקמ
ינוינכט  

   2.0 
 

2.0 

כ"הס   11 4 15 22.0   
7 'ה  רטסמס 'ת  'קנ פ מ   

ךוניח      
 5.0 1 - 6 2 א הארוהב תינילק תוסנתה 214092
 היגולונכט-עדמ תארוה יכרד 214408

 ע"טחב
2 2 - - 3.0 

הימיכ        
 114054 3 הקיזיפ   3 - - - 3.0 
תצלמומ הריחב תועוצקמ   

 ללכ הריחב תועוצקמ
  ינוינכט

- - - - 5.0 
 

2.0 
 18 6 6 3 5                         כ"הס 
 

8 'ה  רטסמס 'ת  'מ    'קנ 
ךוניח      

'ב הארוהב תינילק תוסנתה 214093  2 6 1 5.0 
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216320 
 

וא  

 תארוהב תויוחתפתה
הימיכה  

2 2 - 3.0 

 יווילב עדמב תוסנתה תנדס 216126
הלועפ רקחמ  

2 1 - 3.0 

יללכ       
תצלמומ הריחב תועוצקמ      6.0 
 2.0     הרשעה תועוצקמ 
כ"הס      19 
 

 תצלמומ הריחב תועוצקמ
  הימיכ – תצלמומ הריחב תמישר :'א הצובק
)'א הצובקמ תוחפל תודוקנ  8 רוחבל שי(  

תימיכויבו תימיכ הסדנהב 1 הדרפה יכילהת 054307  3.5 
2 םירמילופ 054351  2.5 
תימיכ היישעתב םירחבנ םיכילהת 054354  2.5 
תימיכ הסדנהב םיבכורמ םירמוח 054465  2.5 
בחרומ 2 תיטילנא הימיכ 124213  1.5 
בחרומ 2 תיטילנא הימיכ הדבעמ 124214  2.0 
תינגרוא יא הימיכ 124305  2.5 
רמוחו תויטנגמורטקלא 124416  2.5 
תירלוקלומ היפוקסורטקפס 124417  3.5 
תינגרוא הימיכב תוליעפו הנבמ 124703  2.5 
2 תינגרוא הימיכב הדבעמ 124902  2.5 
תמדקתמ תינגרוא יא הימיכ 126200  3.0 
 תמדקתמ תינגרוא-יא הימיכב הדבעמ 126303

תכתמונגרואו  
3.0 

תמדקתמ תינגרוא הימיכ 126700  3.0 
תמדקתמ תינגרוא הימיכב הדבעמ 126901  3.0 
הימושייו תיסיסב הימיכורטקלא 127445  2.5 

 
יעדמ ךוניח – תצלמומ הריחב תועוצקמ :'ב הצובק  
 )'ב הצובקמ תוחפל תודוקנ  12 רוחבל שי(
 היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב םינתינה םיסרוקה לכב רוחבל רשפא
 הצרמה לש שארמ רושיאבו 216 וא 214 ב ליחתמ םרפסמש םיסרוקה תמישרמ
  .218 ב ליחתמ םרפסמש םיסרוק

  :תורעה

 קר תחקל ץלמומ )216( םיכמסומו הכמסה ידימלתל םיפתושמה םיסרוקה תא
 .הלעמו 7 רטסמסמ

 ימדקאה ץעויה רושיאב תחקל ןתינ הימיכל הטלוקפהמ םיפסונ םיסרוק
 

 הביבסו היגולויב – תצלמומ הריחב תועוצקמ :'ג הצובק
 )'ג הצובקמ תוחפל תודוקנ 4 רוחבל שי(

 2.5 םיכפשו םימ תיגולונכט 014309
 3.0 היגולוימדיפאו תיתביבס היגולויבורקימ 014313
 2.5  הקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט 014326
 2.5 עקרקה לש הימיכל אובמ 014956
 2.5 הביבסה תוכיא תחטבא 014959
 2.0 םיחמצו הביבס 015001
 2.5 ריוא םוהיז 016302
 2.5 תויגולוקא תוכרעמ 017001
 2.0 תיתביבס היגולוקיסקוט 064611
 2.5 'א חמוצהו יחה תרכה 134014
 2.5 'ב חמוצהו יחה תרכה 134015

 
 
 

 היגולויב תארוה תמגמב םידומיל תינכות .4
 הביבסה יעדמו

 ןכו ,הביבסה יעדמבו היגולויבב ינכדעו בחרנ עדי דמולל הנקמ ראותה
 רפסה תיבב הלא תועוצקמ תארוה לש םיישעמו םייטרואית םיטביהב
 תוסנתהב םיבלושמ תויגוגדפה תויונמוימהו עדיה תארוה .ידוסי לעה
 .תיתתיכ-ץוח הדימלו תנווקמ הדימל ,תונטק תוצובקב הדימל ,תישעמ
 הכרדהו הארוה ידיקפת החלצהב אלמל ונירגובל תרשפאמ וז הרשכה
 יתלב ךוניח תורגסמב ןכו ,ההובגה הלכשהה תכרעמבו ךוניחה תכרעמב
 תדועת תלבק רובע תושירדה לכ תא תללוכ םידומילה תינכת .תוילמרופ
  .ידוסי לעה רפסה תיבב הארוה
 
  :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ    112.5  הבוח תועוצקמ
 'קנ      30.5 תצלמומ הריחב תועוצקמ
 'קנ 6.0  הרשעה תועוצקמ
 'קנ 4.0  תינוינכט ללכ  הריחב תועוצקמ
 'קנ 2.0  ינפוג ךוניח
  :תורעה
 .ףרוח רטסמסב םידומילה תא ליחתמ טנדוטסש ךכ לע ססובמ ץובישה .1
 א םימדקתמל תילגנא( תילגנאב דוסי תועוצקמ םילשהל שרדנש טנדוטס .2

 .1 רטסמסב תאז תושעל גואדל ךירצ ))324032(
 ןתינ( הארוה תדועת תלבק םשל הבוחה תועוצקמ לכ תא דומלל טנדוטסה לע .3

 תחא םיחתפנ לולסמ לכ לש היגוגדפה יסרוק .)הקלחמב המישרה תא לבקל
 ןמ לדביהל היושעש ,תיתנש-ודה םידומילה תינכות רחא בוקעל שי ,םייתנשל
 .תצלמומה תינכותה

 סרוק תא תחקל ךירצ הביבסה יעדמב הארוה תדועתב םג ןיינועמה טנדוטס .4
  .לולסמה שאר תטלחה יפל םיפסונ היגוגדפ יסרוקו הביבסה יעדמב תוסנתהה

 שאר ךרד תושעיהל בייח ןלהלש תינכתב עיפומ וניאש סרוקל םושיר לכ .5
 .טנדוטס תשקב ספוט יבג לע בתכב תקמונמ השקב שיגהל שי  .לולסמה

 .םייביטנרטלא םיסרוק רפסמ העיצמ םידומילה תינכות םימיוסמ םיאשונב .6
 תא קודבלו םיסרוקה לש םדקה תא הרקמ לכב קודבל םיטנדוטסה לע
 תינכתהמ הגירח לש הרקמב .ורחבי ןהבש דומילה תוארשרש תונכתייה
 .ץועיל תונפל הבוח תצלמומה
 

 תודוקנ-'קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
1 'ה   רטסמס 'ת  'מ  'קנ   

ךוניח       
 3.0 - - 3  2 / 1 ךוניחל אובמ 214011/2

הימיכ       
 5.0 - 2 4  הימיכה תודוסי 124120

היגולויב       
1 היגולויב 134058  3 - - 3.0 

יללכ       
1 א"ודח 104003  4 2 - 5.0 
ינפוג ךוניח 394901  - 2 - 1.0 

כ"הס   14 6 - 17 
 

2 'ה   רטסמס 'ת  'מ  'קנ   
ךוניח       

ךוניחב םיכרעו קוח 214114  2 - - 2 
היגולויב       

 הימיכויבל אובמ 134019
היגולומיזנאו  

2 1 - 2.5 

תיללכ הקיטנג 134020  3 1 - 3.5 
יללכ       

 5.0 - 2 4 1 תינגרוא הימיכ 125801
וא       

'מ 1 תינגרוא הימיכ 124708  4 2 - 5.0 
ב םימדקתמ תינכט תילגנא 324033  4 - - 3.0 
ינפוג ךוניח 394901  - 2 - 1.0 

כ"הס   19 8 - 22 
 

3  'קנ 'מ 'ת 'ה   רטסמס
ךוניח       

 3.0 - - 3    2 / 1 ךוניחל אובמ 214011/2
היגולויב       

תירלוקלומ היגולויב 134082  2 1 - 2.5 
םיילובטמ םילולסמ 134113  3 1 - 3.5 
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יללכ       
 2.5 - 1 3  1 הקיסיפ 114051

 4.0    תישפוח הריחב תועוצקמ 
 2.5 - 1 2 הקיטסיטטס ויב 134154

כ"הס   13 4 - 18 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס
      ךוניח

 היגולונכט-עדמ תארוה יכרד 214607
 ב"טחב

2 2 - 3.0 

     היגולויב
 3.5 - 1 3 אתה לש היגולויב 134128
 3.0 - - 3 היגולוריוו היגולויבורקימ 134121
 2.0 - - 2 היצולובא 134133

      יללכ
 3.5 - 1 3  2 הקיסיפ 114052

 4.5    תישפוח הריחב תועוצקמ 
 20.0 - 4 13 כ"הס 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  5 רטסמס
      הביבס

 2.5 - 1 2 הביבסה תנגהו היגולונכטה 014304
      היגולויב

 3.0 - - 3 היגולואוז 134111
      ךוניח

 2.0 - - 2 )*( יתביבס ךוניחל אובמ 214400
 3.0 - 2 2 1 היגולויב תארוה יכרד 214501

      יללכ
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128

 6.5    תצלמומ הריחב תועוצקמ 
  21.0 2 5 11 כ"הס 

 .דחא רויס םויב תופתתשה תבוח ללוכ סרוקה  )*(
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  6 רטסמס
      היגולויב

 3.5 - 1 3  היגולויזיפ 134117
 לש תיראלוקלומ היגולויזיפ 134040

 חמצה
3 - - 3.0 

 3.0  1 2 היגולוקא 134153
      הביבס

 2.5 - 1 2 ריווא םוהיז 016302
     ךוניח

 3.0 - 2 2 2 היגולויב תארוה יכרד 214502
 2.5 - 1 2 עדמ תארוהב הכרעה תוטיש 216128

 6.5    תצלמומ הריחב תועוצקמ 
 2.0    תישפוח הריחב תועוצקמ 
 23.5 - 6 14 כ"הס 
 

 'קנ פ מ ת 'ה 7 רטסמס
       ךוניח

 3.0 - - 2 2 1 הביבס תארוה יכרד 214216
 תארוהב תומדקתמ תויגוס 216500

 היגולויב
2 2 - - 3.0 

 5.0 1 - 6 2 א הארוהב תינילק תוסנתה 214092
 13.0     תצלמומ הריחב תועוצקמ 
 24 1 - 10 6 כ"הס 

 
8 'ה   רטסמס 'ת  'מ  'קנ   

ךוניח       
 רקח טקיורפ תארוה 214600

היגולויבב  
1 2 - 2.0 

 תארוהב תומדקתמ תויגוס 216200
  הביבסה יעדמ

2 2 - 3.0 

 תארוהב תויוחתפתה 216116
היגולויבה  

   2.0 

ב הארוהב תינילק תוסנתה 214093  2 6 1 5.0 
 10    תצלמומ הריחב תועוצקמ 
כ"הס   3 4 - 17 
 

 ןושאר ראותל תצלמומ הריחב תועוצקמ

   היגולויב - תצלמומ הריחב תועוצקמ :'א הצובק
 )תוחפל תודוקנ 8.5 רוחבל שי(
 

  134069 תוחתפתהה לש היגולויב 2.5
 134119 )םיבר הריחב יסרוקל םדק( יטנגה יוטיבה תרקב 2.5
 134055 היגולונירקודנא 2.0
 134147 םדאב תולחמו םזילובטמ 2.0
 134039 תירלוקלומ היגולוריו 2.0
 134136 תירלוקלומ הקיזיפויב 2.5
 234525  'מ הקיטמרופניאויבל אובמ 2.5
 136088 םדאה לש תירלוקלומ הקיטנג 3.0
 134152 היגולויבוריונל אובמ 2.0
 136014  תוינרדומ תויגולויב תופורת חותיפ 2.0
 134015  חמוצהו יחה תרכה 2.5
 276413 תיסיסב היגולונומיא 3.0

 
 םניאש םיפסונ םיסרוקל םשריהל ןתינ לולסמה שאר לש רושיאב :הרעה
 .המישרב םיאצמנ

  היגולויבב תודבעמ – תצלמומ הריחב תועוצקמ :'ב הצובק
 )תוחפל 'קנ 1.5 רוחבל שי(

 134134 *   יחה םלועב הדבעמ 1.5
 134142 **   תיראלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 2.5
 134143 םזילובטמו הימיכויבב הדבעמ 2.5
 134144 ***   חמצה לש היגולויזיפב הדבעמ 1.5
 134122 תיטנג הסדנהב הדבעמ 2.0

 "היגולואוז" סרוקה םע תחקל שי  *
 הימיכויבב הדבעמה ינפל תירלוקלומ הקיטנגב הדבעמ תחקל יוצר **
 "חמצה לש היגולויזיפ" סרוקה םע תחקל שי ***
 

  הביבס – תצלמומ הריחב תועוצקמ :'ג הצובק
 )תוחפל 'קנ 4 רוחבל שי(

 014313 היגולוימדיפאו תיתביבס היגולויבורקימ 3.0
 014321 תיתביבס היגולוקיסקוט 2.0
 014326 הקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט 2.5
 017001 תויגולוקא תוכרעמ 2.5
 207410 הביבסה תוכיא יניד 3.0
 207955 םיננכתמל הביבסה יעדמ 3.0
 207041 רוזאו ריע ןונכתב םייגולוקא תונורקע 2.0
2.0 
3.0 
3.0 

 * ילארשיה ףונב תויגולוקא תויגוס
 תיתביבס תוינידמ
  ףונה לש היגולוקאל אובמ

207455 
207407 
204150 

   
 

 )תוחפל 'קנ 5 רוחבל שי( יעדמ  ךוניח– הריחב תועוצקמ :'ד הצובק
 216126 הלועפ רקחמ יווילב רקחמב תוסנתה תנדס 2.5
 216136 יעדמ רקח תועצמאב הדימל 3.0
 216011 ילטיגיד ןדיעב יגולונכט יעדמ ךוניח 2.0
 214116 יגולונכט יעדמ ךוניחב רקחמל הפישח 1.0
 216017 הבישח תויונמוימ תכרעהו חותיפל הארוה תוינכות 2.0
 216101 תידומיל הביבסכ תשרה 2.5

  

 תחקל ןתינ )216( םיכמסומו הכמסה ידימלתל םיפתושמה םיסרוקה תא :הרעה
  .5 רטסמסמ לחה
 עדמל ךוניחל הטלוקפב םינתינה םיסרוקה לכב רוחבל רשפא :הרעה
 רושיאבו 216 וא 214 ב ליחתמ םרפסמש םיסרוקה תמישרמ היגולונכטו

  .218 ב ליחתמ םרפסמש םיסרוק הצרמה לש שארמ
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 תארוה תמגמב םידומיל תינכות .5
 בשחמה יעדמ

 תויטנדוטסהו םיטנדוטסה תא רישכמ בשחמה יעדמ תארוה לולסמ
 רפס יתבב ול םיוולנה תועוצקמהו בשחמה יעדמ תארוהל וב םידמולה
 לולסמב םידומילה תינכות .םיאסדנהו םיאנכטל תוללכמבו םיינוכית
 םיסרוקו בשחמה יעדמל הטלוקפב םיסרוק ,דוסי תועוצקממ תבכרומ
 הטלוקפב םידמלנה םיסרוקה .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 םיסרוקו םייללכ םייגוגדפ םיסרוק םה היגולונכטו עדמל ךוניחל
 םידומילה תינכת לש הז הנבמ .בשחמה יעדמ תארוהב םידקוממה
 תכרעמב ןה תועוצקמ ןווגמב בלתשהל תורגובלו םירגובל רשפאמ
 .ןוינכטב םימדקתמ םיראתל דומלל ךישמהל ןכו ,הל ץוחמ ןהו ךוניחה

 
  :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 
 'קנ 88.5-89.5 הבוח תועוצקמ                
 'קנ 12.0 םייעדמ הריחב תועוצקמ                
 'קנ 41.5-42.5 תצלמומ הריחב תועוצקמ                
 הרשעה תועוצקמ                
 ינפוג ךוניח                
 תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ               

 

 'קנ   6.0
 'קנ  2.0
 'קנ  4.0

 
  :תורעה

 .ףרוח רטסמסב םידומילה תא ליחתמ טנדוטסש ךכ לע ססובמ ץובישה .1

 תילגנא( תילגנאב דוסי תועוצקמ םילשהל שרדנה טנדוטס לע .2
 .1 רטסמסב תומלשהה תא דומלל )324032( א םימדקתמל

 םיסרוק רפסמ העיצמ םידומילה תינכות םימיוסמ םיאשונב .3
 לש םדקה תא הרקמ לכב קודבל םיטנדוטסה לע .םייביטנרטלא
 .ורחבי ןהבש דומילה תוארשרש תונכתייה תא קודבלו םיסרוקה
 .ץועיל תונפל הבוח תצלמומה תינכתהמ הגירח לש הרקמב

 םויקב הנתומ בשחמה יעדמל הטלוקפהמ הריחב יסרוקל םושירה .4
 .םייונפ תומוקמ

  
 1 רטסמס  ה ת מ פ 'קנ

 ךוניח    
 214011/2 1/2 ךוניחל אובמ 3 - - - 3.0
 יללכ     

 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 )ףידע(

104031 

 וא      
 104018 )*( 'מ 1 א"ודח 4 2 - - 5.0
 104166 מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
 324033 ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
 394901 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
  הריחב תועוצקמ     2.0
19.5

-
20.0 

  כ"הס 16 9-10 - -

 .ךשמהב דומילה תורשפא תא ליבגמ 104018 )*(
 

 2 רטסמס  ה ת מ פ 'קנ
 ךוניח    

 214011/2 1/2 ךוניחל אובמ 3 - - - 3.0
 בשחמה יעדמ       

 234114 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 יללכ     

 104032 )ףידע( 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 וא      

 104022 )*( 'מ 2 א"ודח 4 2 - - 5.0
 394901 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
  )א המישר( םייעדמ תועוצקמ     2.0
  הריחב תועוצקמ     6.0

  כ"הס 6 6 2 - 21.0
 .ךשמהב דומילה תורשפא תא ליבגמ 104022 )*(

 
 3 רטסמס  ה ת מ פ 'קנ

     
 214114 ךוניחב םיכרעו קוח 2    2
 בשחמה יעדמ     

 234141 מ"מל הקירוטניבמוק 2 1 - - 3.0

  וא     
 094344 'ת תיטרקסיד הקיטמתמ 2 1 - - 3.0
 234122  תוכרעמ תונכתל אובמ 2 4 - - 4.0
  וא     

 94219 הנכות תסדנה 3 2 - - 3.5
 234118  בשחמה ןונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
  יללכ     

 םייעדמ תועוצקמ     4.0
  )א המישר(

 

 3.5-4.0 הריחב תועוצקמ     3.5-4.0
 כ"הס 11-12 8 1  19.5-20.0 

 
 4 רטסמס  ה ת מ פ 'קנ

 בשחמה יעדמ    
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 תוצובקה תרותל אובמ 2 1 0 1 3.0

 ח"מדמל םיטמוטואו
234129 

 יללכ      
 104131 'ח תוליגר 'רפיד תואוושמ 2 1 - - 2.5
 094412               'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 וא      

 תויטסיטטס תוטיש 2 1 - - 2.5
  הסדנהב

094431 

 וא      
 104034   'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - - 3.5
 המישר( םייעדמ תועוצקמ - - - - 3.0

  )'א
 

  הריחב תועוצקמ - -                    - - 3.0-6.0
18.5-
21.5 

  כ"הס 6 3 1 1

 תא דומלל ןתינ "1 םימתירוגלא"ו "1 םינותנ ינבמ" תועוצקמה םוקמב :הרעה
       .)094223( "םימתירוגלאו םינותנ ינבמ" עוצקמה
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ
 ךוניח     

 214901  1 בשחמה יעדמ תארוה יכרד 2 2 - - 3.0
 בשחמה יעדמ     
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
 234252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0
 וא      
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0
 יללכ      

 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
  הריחב תועוצקמ     5.0-8.0

  כ"הס 12-13 7-8 - - 18.0-21.5
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ
 ךוניח     

 214902  2 בשחמה יעדמ תארוה יכרד 2 2 - - 3.0
  בשחמה יעדמ     
 094222 םילדומ תססובמ תוכרעמ תסדנה 3  2 - 3.5
 וא      
 094240 םינותנ ידסמ לוהינ 3 - 2 - 3.5
   )א המישר( םייעדמ תועוצקמ - - -  3.0
  הריחב תועוצקמ     8.5

  כ"הס 6 4 4  18.0
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ
 ךוניח     

 214092 א הארוהב תינילק תוסנתה 2 6 - 1 5.0
  הריחב תועוצקמ     4

 בשחמה יעדמ     
 236319 תונכת תופש 2 1 - - 3.0

  הריחב תועוצקמ     0.8
  כ"הס 6 8 12 12 20.0
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 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ
 ךוניח     

 214093 ב הארוהב תינילק תוסנתה 2 6  1 5.0
 רקחמ יוולב עדמב תוסנתה תנדס 2 2   3.0

  הלועפ
216126 

 214908/9 2 וא 1 בשחמה יעדמב תורחבנ תויעב 1 2   2.0
  הריחב תועוצקמ     10-11

  כ"הס     14.5-15.5
 

  הריחב תועוצקמ
 .)'א המישר( םייעדמה הריחבה תועוצקממ תודוקנ 12.0 תוחפל דומלל שי
 םכותמ ,תצלמומה הריחבה תועוצקממ תודוקנ 38.0-40.0 תוחפל דומלל שי
 .'ג המישרמ תודוקנ 8.0 תוחפלו 'ב המישרמ תודוקנ 20.0 תוחפל
 

 ליכמה וא עוצקמב לכומה עוצקמ רחביי אלש ךכב תינתומ תועוצקמה תריחב
    .דמלנש רחא עוצקמ
   .ודמלנ םדקה תועוצקמ יכ אדוול שי עוצקמל המשרהה ינפל
 .םייונפ תומוקמ םויקב הנתומ בשחמה יעדמל הטלוקפה לש םיסרוקל םושירה

 
 

 םייעדמ הריחב תועוצקמ :'א המישר
  

   'ה 'ת 'מ 'קנ
 014968 םיסדנהמל היגולוקא 2 - 2 2.5
 114051 1 הקיסיפ 2 1 - 2.5
 114052 2 הקיסיפ 3 1 - 3.5
 114054 3 הקיסיפ 3 1 - 3.5
 114073 'ח3 הקיסיפ 3 1 - 3.5
 114081 1 הקיסיפל הדבעמ - - 3 1.5
 114082 2 הקיסיפל הדבעמ - - 3 1.5
 הקיזיפורטסאל אובמ 2 - - 2.0

 היגולומסוקו
116130 

 125001 תיללכ הימיכ 2 2 2 3.5
 125011 הדבעמ + תיללכ הימיכ 2 2 2 3.5
 125101 םיסדנהמל 1 תיטילנא הימיכ 1 1 - 1.5
 1 תיטילנא הימיכ הדבעמ - - 5 2.0

 םיסדנהמל
125102 

 134054 ח"עב תוגהנתה 3 - - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

 

 תצלמומ הריחב תועוצקמ
 

 בשחמה יעדמ :'ב המישר
 

 334303 בשחמהו חמה    2.0
 

 ;הלעמו 234200 םרפסמש בשחמה יעדמל הטלוקפה תועוצקמ לכ
 יעדמל הטלוקפב יללכה לולסמה לש 'ב המישרב םיעיפומש תועוצקמ לכ
  ;בשחמה
 ;םיבשחמ - 6 תוחמתה תוצובקמ למשח תסדנהל הטלוקפה תועוצקמ לכ
 תועוצקמה תמישרב םיעיפומה לוהינו הישעת תסדנהל הטלוקפה תועוצקמ לכ
 .עדימו םינותנ תסדנהב תינכותלו עדימ תוכרעמ תסדנהב תינכותל םיידועייה
 

 יסדנהו יעדמ ךוניח :'ג המישר
 היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב הכמסהה תועוצקמ לכ
 :םיאבה םימדקתמ םיראת תועוצקמ

 216030 הדימלב םינותנ תיירכ 2.0
 216010 רוציו ןכת תארוה יכרד 3.0
 216022 ךוניחב תיגולונכט תומזי 2.0
 216012 דחוימה ךוניחה תורישב תויגולונכט 2.0
 216101 תידומיל הביבסכ תשרה 2.5

 

-היגולונכט תארוה תמגמב םידומיל תינכות .6
 תונוכמ

 
 הארוהל וב םידמולה םיטנדוטסה תא רישכמ תונוכמ-היגולונכט תארוה לולסמ
 תבכרומ לולסמב םידומילה תינכות .יגולונכטה ךוניחה לש תונוכמ תמגמב
 הטלוקפב םיסרוקו תונוכמ תסדנהל הטלוקפב םיסרוק ,דוסי תועוצקממ
 עדמל ךוניחל הטלוקפב םידמלנה םיסרוקה .היגולונכטו עדמל ךוניחל
 תארוהב םידקוממה םיסרוקו םייללכ םייגוגדפ םיסרוק םה היגולונכטו

 תורגובלו םירגובל רשפאמ םידומילה תינכת לש הז הנבמ .תונוכמ-היגולונכט
 דומלל ךישמהל ןכו ,הל ץוחמ ןהו ךוניחה תכרעמב ןה תועוצקמ ןווגמב בלתשהל
 .ןוינכטב םימדקתמ םיראתל

  :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ 119.5  הבוח תועוצקמ
 'קנ  23.5 לולסמב הריחב תועוצקמ 
 'קנ   6.0 הרשעה תועוצקמ 
 'קנ 2.0 ינפוג ךוניח תועוצקמ 
 'קנ 4.0 םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 

  :תורעה
 .ףרוח רטסמסב םידומילה תא ליחתמ טנדוטסש ךכ לע ססובמ ןלהל ץובישה .1
 תושעל גואדל ךירצ )324032( א םימדקתמל תילגנא םילשהל שרדנש טנדוטס .2

 .1 רטסמסב תאז
 .םייביטנרטלא םיסרוק רפסמ העיצמ םידומילה תינכות ,םימיוסמ םיאשונב .3

 תונכתיה תאו םיסרוקה לש םדקה תא הרקמ לכב קודבל םיטנדוטסה לע
 ,תצלמומה תינכתהמ הגירח לש הרקמב .ורחבי ןהבש דומילה תוארשרש
 .ץועיל תונפל הבוח

 תועוצקמ תא ללוכ וניא ןלהל עיפומה םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה .4
   .)'קנ 4( םינוינכט ללכה הריחבה תודוקנו )'קנ 6( הרשעהה

 
 תודוקנ -'קנ ,טקיורפ -'פ ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 תונוכמ    
 03042 יסדנה טוטרשל אובמ 2 2 - 3.0
 יללכ    
 104018 'מ 1 א"ודח 4 2 - 5.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 324033 ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

  כ"הס 16 10 - 20.0
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'קנ
 תונוכמ     

 034028 1 םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0
 314533 1 'מ םירמוח תסדנהל אובמ 2 2 1 3.5
 יללכ    

 125013 הימיכב הדבעמ - - 3 0.5
 104022 'מ 2 א"ודח 4 2 - 5.0
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

  כ"הס 11 10 6 18.0
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    
 214011/2 2 / 1 ךוניחל אובמ 3 - - 3.0
 תונוכמ    
 034029 2 םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0
 034030 רוצי יכילהת 2 1 - 3.5
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - 3.0
 וא     

 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2  3.0
 034043 בשחוממ יסדנה טוטרש 2 - 2 2.5
 יללכ    
 תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 2.5

 'ח
104131 

  כ"הס 14 6 2 18.5
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 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214011/2  1 / 2 ךוניחל אובמ 3 - - 3.0
 214114 ךוניחב םיכרעו קוח 2   2.0
 תונוכמ    
 034035 1 הקימנידומרת 3 2 - 4.0
 034022  הקינורטכמל אובמ 2 1 - 2.5
 יללכ    
 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 - 2 4.0
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 2.5

  כ"הס 15 4 2 18.0
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214807 הסדנהה תארוה יכרד 2 2 - 3.0
 תונוכמ    
 034015 1 ינכמ ןכת 2 2 - 3.0
 034032 'מ תויראניל תוכרעמ 3 2 - 4.0
 034013 1 המירזה תרות 3 2 - 4.0
 יללכ    
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 114081 1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5

  כ"הס 13 9 3 19.0
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214806  יסדנה ןכת תארוה יכרד 2 2 - 3.0
 216031 יסדנה ךוניחב תומדקתמ תויגוס 2 2 - 3.0
 יללכ    
 114054 3 הקיזיפ 3 1 - 3.5
  תצלמומ הריחב תועוצקמ    8.5

  כ"הס 7 5  18.0
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214608 ע"הטחב היגולונכט תארוה 2 2 - 3.0
 214092 א הארוהב תינילק תוסנתה 2 6 1 5.0
  תצלמומ הריחב תועוצקמ    8.0

  כ"הס 2 8 1     16.0
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח     
 

3.0 
 
- 

 
2 

 
2 

 
 ןכתל ךוניחב תומדקתמ תויגוס
 יסדנה

216032 
  

 214093 ב הארוהב תינילק תוסנתה 2 6 1 5.0
  תונוכמ     
 034371 רוצייל ןכת טקיורפ 1 - 2 2.5
  תצלמומ הריחב תועוצקמ     7.0

  כ"הס 5 8 3 17.5
 

  תצלמומ הריחב תועוצקמ
 תמישרמ תודוקנ 10.0 תוחפל רחבי טנדוטסה הכמסה ידומיל תועוצקמ ךותמ
 ,םיימושיי םייסדנהה תועוצקמה תמישרמ תודוקנ 10.0 ,םייסדנהה תועוצקמה
  .יעדמ ךוניחב תועוצקמה תמישרמ תודוקנ 5.0-ו

 .םייללכה תועוצקמה תמישרמ וחקליי תצלמומה הריחבה תועוצקמ ראש
 םייסדנה תועוצקמ 'קנ

 034010 הקימניד 5.0
 034011 טטרה תרות 2.5
 034034 ילמשח ענה 2.5
 034044 יוסינ תוטישל אובמ 2.5
 034205 1 תויטמואנפו תוילוארדיה תוכרעמ ןכת 3.0
 035001 הקיטובורל אובמ 2.5
 035022 תיסדנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא 3.0
 035026 תונוכמ תסדנהל יתריצי אובמ 2.5
 035033 םינשייח תובלושמ תוכרעמל אובמ 3.0
 035041 תוכרעמ ורקימ תקינכמ 3.5
 035091 2 הקימנידומרת 3.5
 035188 הרקבה תרות 3.5

 036001 1 תונוכמ תסדנהב תויטילנא תוטיש 4.0
 

 םיימושיי םייסדנה תועוצקמ 'קנ
 034339 1 הקיטובורב טקיורפ 2.0
 034404 ם"ביתב תמדקתמ הדבעמ 2.0
 034410 היגרנאל תמדקתמ הדבעמ 2.5
 034413 רוצייו ןכתל הדבעמ 2.0
 035003 1 ם"בית תוכרעמ 3.0
2.5 
3.0 

 תיתיישעת היצמוטוא
 םינשייח תובלושמ תוכרעמל אובמ

035008 
035033 

 035124 דוביע יכילהת תזילנא 2.5
 035146 תימינפ הפירש יעונמ 2.5
 036026 םיטובור לש הרקבו הקימניד הקיטמניק 2.5
 044099 למשח תסדנהב הדבעמ 1.5
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 4.0
 044145 תויתרפס תוכרעמ 3.0
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2.5

 
 יעדמ ךוניחב תועוצקמ 'קנ

   
 214400 יתביבס ךוניחל אובמ 2.0
3.0 
2.0 
2.5 

 ב"טחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד
 ט"ומ תארוהב םיגולונכט םיטביה
 תידומיל הביבסכ תשרה

214607 
214609 
216101 

 216015 תיתיישעתה הכפהמה ןדיעב יגולונכט יעדמ ךוניח 3.0
 216110 היגולונכטה תארוהל הקיז םיעדמ תארוה 2.0

 216113 םושייו רקחמ תויעב ןורתפב םיכילהת 2.0   
 216127 עדמ ינואיזומב הארוה תוטיש 2.0
 216143 הקיטמתמ-ונתאב תויגוס 2.0
 216319 םיעדמה תארוהב םילדומ בוליש 2.0
 218109 הסדנהבו היגולונכטב הדימל תוכרעמ חותפ 2.0

 
  םייללכ תועוצקמ 
 094607 הדובע יסחיו תינוגרא היגולויצוס 3.5
 104221 תוילרגטניא תורמתהו תובכרומ תויצקנופ 4.0
 104223 הירופ ירוטו תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 4.0
 134127  היגולויבב םיאשונ 2.0
 234118 בשחמה ןונכתו ןוגרא 3.0
 216101 תידומיל הביבסכ תשר 2.5
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  תארוה תמגמב םידומיל תינכות .7
 למשח-הקינורטקלא

 למשחל םירומ רישכהל דעונ למשח-הקינורטקלא תארוה לולסמ
 .םיאסדנהו םיאנכטל תוללכמבו םיינוכיתה רפסה יתבב הקינורטקלאו

 .םייגוגדפ םינכתב ןהו םייראנילפיצסיד םינכתב ןה תדקמתמ הרשכהה
 ינכדעו קימעמ עדי שוכרי המגמה רגוב ,יראנילפיצסידה םוחתב
 םוחתב .םיוולנה םייעדמה תועוצקמבו הקינורטקלאו למשח תסדנהב
 הדימל תורות ,תיכוניח היגולוכיספב עדי שוכרי רגובה ,יגוגדפה
 ןהו הטלוקפב םירקובמ םירועישב ןה ,ןתוא םשייו הארוה תויונמוימו
 םידומילה תוינכות תא ריכי אוה ,ףסונב .םיינוכיתה רפסה יתבב
 עדוותיו תוללכמבו םיינוכיתה רפסה יתבב הקינורטקלאו למשחב
 .הלא תועוצקמ תארוה לש םידוחייה םינייפאמל
 

  :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ 119.5  הבוח תועוצקמ
 'קנ  23.5 לולסמב הריחב תועוצקמ 
 'קנ   6.0 הרשעה תועוצקמ 
 'קנ 2.0 ינפוג ךוניח תועוצקמ 
 'קנ 4.0 םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 
 

  :תורעה
 .ףרוח רטסמסב םידומילה תא ליחתמ טנדוטסש ךכ לע ססובמ ץובישה .1
 א םימדקתמ תילגנא( תילגנאב דוסי תועוצקמ םילשהל שרדנש טנדוטס .2

 .1 רטסמסב תאז תושעל גואדל ךירצ )324032(
 .םייביטנרטלא םיסרוק רפסמ העיצמ םידומילה תינכות םימיוסמ םיאשונב .3

 תא קודבלו םיסרוקה לש םדקה תא הרקמ לכב קודבל םיטנדוטסה לע
 תינכתהמ הגירח לש הרקמב .ורחבי ןהבש דומילה תוארשרש תונכתייה
 .ץועיל תונפל הבוח תצלמומה

 תודוקנ-'קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 ךוניח    
 214011/2 2 /  1 ךוניחל אובמ 3 - - 3.0
 יללכ     
 104031 'מ1 יפניא 4 3 - 5.5
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 394901 ינפוג ךוניח 1 - - 1.0

18.5 2 7 14   
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214011/2 2/1  ךוניחל אובמ  3 - - 3.0
 יללכ    
 104013 ת 2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104035 'ח2 יפניאו ר"דמ 4 2 - 5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 324033 ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - 3.0

20.0 - 6 18   
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214114 ךוניחב םיכרעו קוח 2 -  2.0
 למשח תסדנה    
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ  4 2 - 5.0
 044102 )**( למשח תודבעמב תוחיטב  * - - -

 יללכ    
 114075 ממ 2 הקיזיפ  4 2 - 5.0
 114081 1 הקיזיפל הדבעמ  - - 3 1.5
 394901 ינפוג ךוניח  - 2 - 1.0
14.5 3 6 10   

  רטסמסה ךלהמב ימעפ דח ןפואב האצרה תועש 4 )**(
     

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 216031  יסדנה ךוניחב תומדקתמ תויגוס 2 - - 2.0

 למשח תסדנה    
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות  3 2 - 4.0
 יללכ    
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 ירוטו תויקלח תוילאיצנרפיד תואושמ 3 2 - 4.0

 היירופ
104223 

 תורמתהו תובכרומ תויצקנופ 3 2  4.0
 תוילרגטניא

104221 

 114073 'ח 3 הקיזיפ 3 1 - 3.5
21.0 - 8 17   

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 ךוניח    
 214807  הסדנהה תארוה יכרד 2 2 - 3.0
 למשח תסדנה    
 044127 הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3 1 - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0

11.5 - 5 9   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214806   יסדנה ןכת 'רוה יכרד 2 2 - 3.0
 214408 ע"טחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד 2 2 - 3.0
 למשח תסדנה    

 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - 5.0
11.0 - 7 10   

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 ךוניח     
 214092 א הארוהב תינילק תוסנתה 2 6 - 1 5.0
 ןכתל ךוניחב תומדקתמ תויגוס  2 2 - - 3.0

  יסדנה
216032 

 למשח תסדנה     
 044157 'א1 למשח תסדנהב הדבעמ - - 3 3 2.0
10.0 4 3 8 4   

 
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 ךוניח    

 214093 'ב הארוהב תינילק תוסנתה 2 6 1 5.0
 216126 הלועפ רקחמ יווילב עדמב תוסנתה תנדס 2 1 - 2.5
 216128 עדמ תארוהב הכרעה תוטיש 2 1  2.5
 למשח תסדנה    

 044167 'א טקיורפ - - 4 4.0
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - 3.0

17.0 
 

5 9 8   

 
  תצלמומ הריחב תועוצקמ
 תועוצקמו  1 הצובקמ 'קנ 8.0  לש ףקיהב תועוצקמ רוחבל טנדוטסה לע
 .2-10 תוצובק ןיבמ תוחפל תוצובק שולשמ 'קנ 15.5 לש ףקיהב

 
 היגולונכטו עדמל ךוניח :1 הצובק 
 214095 2 תיעדמ-תיכוניח הקינילק     1.5
 214301 1 הקיסיפ תארוה יכרד 3.0
 214302 2 הקיסיפ תארוה יכרד 3.0
3.0 
2.0 

 ע"טחב היגולונכטה תארוה
  יתביבס ךוניחל אובמ

214608 
214400 

 214609  היגולונכטו עדמ תארוהב םייגולונכט םיטביה 2.0
 214706 ילאודיבידניא טקיורפ 2.0
 214707  יגולונכט ךוניחב דחוימ טקיורפ 2.0
 214901 1 בשחמה יעדמ תארוה יכרד 3.0
  214902 2 בשחמה יעדמ תארוה יכרד 3.0
2.0 
2.5 

 תבשחוממ הביבסב הדימל – אטוז תומלוע
  תידומיל הביבסכ תשרה

214907 
216101 

 216110 היגולונכטה תארוהל הקיז-םיעדמה תארוה 2.0
 216117 עדמה תרושקת 2.0
 216124  םיעדמה תארוהב תיתכרעמ השיג 2.0
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 216127 עדמ ינואזומב הארוה תוטיש 2.0
 216131 היגולונכטו עדמב ילאמרופ יתלב ךוניח 2.0
 216142 היגולונכטבו םיעדמב תוניוצמ חופיט 2.0
2.0 
3.0 

 םיעדמ תארוהב םילדומ בוליש
 4-ה תיתיישעתה הכפהמה ןדיעב יגולונכטו יעדמ ךוניח

216319 
216015 

        
 םיטקיורפו תודבעמ :2 הצובק 
 044158 ב 1 למשח תסדנהב הדבעמ 1.5
 044159 2 למשח תסדנהב הדבעמ 2.5
 044166 3 למשח תסדנהב הדבעמ 2.5
 044169 'ב טקיורפ 4.0
 044170 דחוימ טקיורפ 4.0
   

   VSLI תוכרעמו הקינורטקלא וננ הקינורטקלאורקימ :3 הצובק
 044124 תילקיזיפ הקינורטקלא 3.0
 MOS)( 044231 1 םיינורטקלא םינקתה 4.0
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת 3.5
 046012 םיינגרוא םיביכרו םירמוחל אובמ 3.0
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיסיפ 3.0
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת 3.0
 046188 םיברועמ תותואל םיינורטקלא םילגעמ 3.0
 046189 םייביטקא םיננסמ ןכת 3.0
 046225 הצחמל םיכילומ ינקתה לש םיילקיסיפ תונורקע 3.0
 046232 הקינורטקלא וננב םיקרפ 3.0
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה 3.0
 046237 .יא.סא.לא.יול אובמ םיבלושמ םילגעמ 3.0
 046241 תיטנווק הקינכמ 3.0
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה 3.0
 םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל 3.0

 םיבלושמ
046851 

 046880 .יא.סא.לא.יו תוכרעמ לש בשחמ תרזעב ןכת 3.0
 RF 046903 וידר רדתבו CMOSב םיבלושמ םילגעמ 3.0
 046968 תוינכמורטקלא תוכרעמ-ורקימו דוביע-ורקימ 3.0

 
 תיטפוא תרושקתו הקיטפואורטקלא ,םילג :4 הצובק 
 044140 םייטנגמורטקלא תודש 3.5
 044148  תוגלופמ תוכרעמו םילג 3.0
 044339 1 הקיטפואורטקלא 3.0
 046216 םילגורקימ 3.0
 046241  תיטנווק הקינכמ 3.0
 046244 םילג תועפות 3.0
 046256 הנירקו תונטנא 3.0
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ 3.0
 046250 2 הקיטפואורטקלא 3.0
 046342 םייטפוא םיביסב תרושקתל  אובמ 3.0
 046773  יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה 3.0
 114210 הקיטפוא 3.5

  
 תרושקת :5 הצובק

 044140 םייטנגמורטקלא תודש 3.5
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג 3.0
 044202 םייארקא תותוא 3.0
 044214 רודישו הטילק תוקינכט 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביעל אובמ 3.0
 046204 תיגולנא תרושקת 3.0
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ 3.0
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ 3.0
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט 3.0
 046216 םילגורקימ 3.0
 046256 הנירקו תונטנא 3.0
 046733 היצמרופניאה תרות 3.0
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי 3.0
 236309 הניפצה תרותל אובמ 3.0

 
 הקיטובורו הרקב :6 הצובק 

 035001 הקיטובורל אובמ 2.5
 044191 1 הרקב תוכרעמ 4.0
 044192 2 הרקב תוכרעמ 3.0
 044193 תיראיניל הרקבל הדבעמ 2.0

 046195 תודמול תוכרעמ 3.0
 046196 תיראיניל אל הרקב 3.0
 236330 היצזימיטפואל אובמ 3.0

 
 םיבשחמ תותשרו םיבשחמ:7 הצובק 

 046001 תורזובמ הנכות תוכרעמ תסדנה 3.0
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת 3.0
 044268 םימתירוגלאו םינותנ ינבמל אובמ 3.0
 044101 הנכות תוכרעמל אובמ 3.0
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 3.0
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 3.0
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 3.5
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש 3.0
 046267 םיבשחמ הנבמ 3.0
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת 3.0
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ 3.0
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת 3.0
      046336 םיריהמ תשר ידבעמ 3.0
 046853 םידבעמ-ורקימ תוכרעמ לש תומדקתמ תורוטקטיכרא 3.0
 046925 םיבשחמ תוכרעמ חותינל םילכ 3.0
 046952 תרושקת תותשרב םהישומישו םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 046345 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 046993 תוריהמ תותשר 3.0
 234125 םיירמונ  םיימתירוגלא 3.0

 
 םייגולויב תוכרעמו תותוא :8 הצובק 

 046041 תויגולויב תויבצע תותשר 3.0
 046326 םייגולויב תוכרעמו תותואל אובמ 3.0
 046332 העימשו היאר תוכרעמ 3.0
 046831 יאופר תומידל אובמ 3.0
 134127 היגולויבב םיאשונ 2.0
 116029 הקיזיפ-ויבל אובמ 3.0

 
 תונומתו תותוא דוביע :9 הצובק 

 046200 תונומת חותינו דוביע 3.0
 046745 תונומת לש יתרפס דוביע 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביעל אובמ 3.0
 046743 יבחרמ תותוא דוביע 3.0
 046745 תונומת לש יתרפס דוביע 3.0

 
 קפסה תוכרעמו היגרנא : 10  הצובק 

 044139 םיגתוממ חתמ יריממ 3.0
 044196 םישדחתמ תורוקמו היגרנא תרמה 3.0
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ 3.5
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 םיטבמ
 תדועת ללוכ יסדנהו יעדמ ,יטמתמ ךוניחב ראות רחאל גוח
 הארוה
 

 ןתיא ימדקא עקר םע ,םייכרע םישנא רישכהל תינכותה תרטמ
 לש הקימעמו תיתוכיא הארוהל היגולונכטו ,םיעדמ ,הקיטמתמב
 תורגובו ירגוב .לארשיב ךוניחה תכרעמב יוניש תלבוהלו הלא תועוצקמ
 ,ךוניחה תכרעמב תוינכת יזכרו םיליבומ םירומכ ובלתשי תינכתה
 דומיל ירמוח תו/יחתפמכ ,ההובג הלכשהל תודסומב םירקוחו םיצרמכ
  .ישילשה רזגמבו היישעתב םידיקפת ןווגמבו ,הכרדהו
 

 224 ............................................................................ הלבקה יאנת

 224 ............................................................ תינכתב םידומילה ךשמ

 224 ........................................................................... הרקבו בקעמ

 224 ..................................................................................... הדועת

 רשפא וב םוחתל ןוינכטב םידומילה םוחת ןיב תוירשפאה תומאתהה
 224 ................................................................. הארוה תדועת לבקל

 225 ........................................................ תושירדהו םידומילה הנבמ

 

 הלבקה יאנת
 :תויסולכוא יתשל תדעוימ תינכתה

 ןוינכטב ןושאר ראותל םיטנדוטס .1
 ןפואב דומלל ליחתהל ולכוי ןוינכטב ןושאר ראותל םיטנדוטס
 :םיאבה םיאנתב םידמוע םה םא תינכתב ילאמרופ
 .ישארה ראותל םידומילה תרגסמב תודוקנ 36 תוחפל ורבצ ●
 .ןיקת ידומיל בצמב םיאצמנ ●
 .75 לעמ רבטצמ םינויצ עצוממ ילעב ●

 ןיינעה םוחת ןיב המאתהה יפ לע עבקי הארוהב תוחמתהה לולסמ
  .םהלש יסדנה/יעדמה תוחמתהה םוחתו םידמעומה לש
 

 הכמסה ידומיל תוריכזמב שגות תינכתל תופרטצהל השקבה
 .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב

 םימדקתמ םיראתו ןושאר ראות ירגוב .2
 םיאנתב םידמוע םה םא תינכתל לבקתהל ולכוי םיאמדקא
 :םיאבה
 הקיטמתמב אוה ןושארה ראותה לש תוחמתהה םוחת ●

 .הסדנה וא םיעדמ
 .70 מ הובג ןושארה ראותב םינויצה עצוממ ●
 

 הטלוקפב הכמסה ידומיל תוריכזמב שגות תינכתל תופרטצהל השקבה
 .היגולונכטו עדמל ךוניחל

 תינכתב םידומילה ךשמ
 םתוא סורפל וא )םירטסמס ינש( הנש ךות םידומילה תא םילשהל ןתינ
 ןושארה ראותל ליבקמב תינכתב םידמול םא םירטסמס רתוי לע
 .אבה דומעב תוטרופמ תינכתה תושירד .ןוינכטב

 הרקבו בקעמ
 רושיא ,םיטנדוטסה תומדקתה ירחא בקעמה ,תינכתל םושירה
 תוריכזמ תוירחאב ויהי הדועתל תואכזהו תושירדה לש המלשהה
 .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב הכמסה ידומיל

 הדועת
 גוח תדועת :תודועת יתש ולבקי תוחמתהה תא ומייסיש םיטנדוטס
  .םהלש תוחמתהה םוחתב הארוה תדועתו ראות רחאל
 הטלוקפב ןושאר ראות ידומילל ליבקמב תינכתב םידמולש םיטנדוטס
 תמלשה רחאל קר תודועתה תא לבקל ולכוי ןוינכטב תיסדנה וא תיעדמ
 תא םייסל ןתינ .םאה תטלוקפב יסדנה/יעדמה ראותל תושירדה לכ
 ינפל יסדנה/יעדמה ראותה תא רוגסלו םאה תטלוקפב םידומילה
 .תינכתב םידומילב ךישמהלו ,תינכתב םידומילה תובוח תמלשה

 

 וב םוחתל ןוינכטב םידומילה םוחת ןיב תוירשפאה תומאתהה
 הארוה תדועת לבקל רשפא

 םש
 הטלוקפה

 ...ב הארוה תדועת תארקל םידומילל תינורקע המאתה

קיטמתמ 
 ה

 וא ע"טח
 ב"טח

קיזיפ
 ה

ימיכ
 ה

יגולויב
 ה

 יעדמ
שחמה

 ב

-למשח
קינורטקלא

 ה

היגולונכט
 תונוכמ-

רוטקטיכרא
 יוניבו ה
 םירע

       

    6 ןכ  7 ןכ   היגולויב

 הסדנה
 תיחרזא
 תיתביבסו

 ןכ    8 ןכ 2 ןכ 4 ןכ

-ויב הסדנה
 תיאופר

     7 ןכ 2 ןכ 5 ןכ

 הסדנה
 תימיכ

     0 ןכ 2 ןכ 4 ןכ

 תסדנה
קיטונוריווא
 ללחו ה

 ןכ    8 ןכ 1 ןכ 3 ןכ

 תסדנה
יגולונכטויב
 ןוזמו ה

    6 ןכ 7 ןכ 2 ןכ 4 ןכ

 תסדנה
 למשח
 םיבשחמו

  ןכ ןכ  8 ןכ 1 ןכ 3 ןכ

 תסדנה
 תונוכמ

 ןכ    8 ןכ 2 ןכ 5 ןכ

 תסדנה
 היישעת
 לוהינו

 ןכ  ןכ  8 ןכ 2 ןכ 5 ןכ

     0 ןכ 2 ןכ  הימיכ

 הסדנהו עדמ
 םירמוח לש

     0 ןכ 2 ןכ 4 ןכ

 יעדמ
 בשחמה

   ןכ  8 ןכ 2 ןכ 3 ןכ

     8 ןכ 2 ןכ 3 ןכ הקיטמתמ

     8 ןכ 1 ןכ 3 ןכ הקיזיפ

    6 ןכ 8 ןכ   האופר

 
 הארוהב תוחמתהה םוחתו ןושארה ראותה ןיב המאתהה לע םיפסונ םיטרפ

 .הז רושיקב אוצמל ולכות
 
 לש הארוה ןוישירב הלא תוטלוקפ ירגוב תא תוכזל הלוכי הקיזיפב הארוהה תדועת  1

 .'בי-'ז תותיכב הקיזיפה תארוהל ךוניחה דרשמ
 לש הארוה ןוישירב הלא תוטלוקפ ירגוב תא תוכזל הלוכי הקיזיפב הארוהה תדועת  2

 הנחבהה .דבלב 'י-'ז תותיכב וא  'בי-'ז תותיכב הקיזיפה תארוהל ךוניחה דרשמ
 ,)טוריפ ואר( םתמרו ראותה ךלהמב הקיזיפב ודמלנש םיסרוקה רפסמ יפ לע תישענ
 .)4 'מעב טוריפ ואר( הקיזיפל הרורבה הקיזה ילעב םיסרוקה בכרה יפ לעו

 הארוה ןוישירב הלא תוטלוקפ ירגוב תא תוכזל הלוכי הקיטמתמב הארוהה תדועת  3
 .'בי-'ז תותיכב הקיטמתמה תארוהל ךוניחה דרשמ לש

 הארוה ןוישירב הלא תוטלוקפ ירגוב תא תוכזל הלוכי הקיטמתמב הארוהה תדועת  4
 .'י-'ז תותיכב הקיטמתמה תארוהל ךוניחה דרשמ לש

 הארוה ןוישירב הלא תוטלוקפ ירגוב תא תוכזל הלוכי הקיטמתמב הארוהה תדועת  5
 .דבלב 'י-'ז תותיכב וא  'בי-'ז תותיכב הקיטמתמה תארוהל ךוניחה דרשמ לש
 םתמרו ראותה ךלהמב הקיטמתמב ודמלנש םיסרוקה רפסמ יפ לע תישענ הנחבהה
 .)הקיטמתמה תארוהל לולסמה תושאר םע ץעייתהל שי(

 לש הארוה ןוישירב הלא תוטלוקפ ירגוב תא תוכזל הלוכי היגולויבב הארוהה תדועת  6
 הנחבהה .דבלב 'י-'ז תותיכב וא  'בי-'ז תותיכב היגולויבה תארוהל ךוניחה דרשמ
 .)ינש ראות וא ןושאר ראות( ראותה יפ לע תישענ

 לש הארוה ןוישירב הלא תוטלוקפ ירגוב תא תוכזל הלוכי הימיכב הארוהה תדועת  7
 .תומלשהל ףופכב 'בי-'ז תותיכב הימיכה תארוהל ךוניחה דרשמ

 לש הארוה ןוישירב הלא תוטלוקפ ירגוב תא תוכזל הלוכי הימיכב הארוהה תדועת  8
 .תומלשהל ףופכב 'י-'ז תותיכב הימיכה תארוהל ךוניחה דרשמ
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 216127 עדמ ינואזומב הארוה תוטיש 2.0
 216131 היגולונכטו עדמב ילאמרופ יתלב ךוניח 2.0
 216142 היגולונכטבו םיעדמב תוניוצמ חופיט 2.0
2.0 
3.0 

 םיעדמ תארוהב םילדומ בוליש
 4-ה תיתיישעתה הכפהמה ןדיעב יגולונכטו יעדמ ךוניח

216319 
216015 

        
 םיטקיורפו תודבעמ :2 הצובק 
 044158 ב 1 למשח תסדנהב הדבעמ 1.5
 044159 2 למשח תסדנהב הדבעמ 2.5
 044166 3 למשח תסדנהב הדבעמ 2.5
 044169 'ב טקיורפ 4.0
 044170 דחוימ טקיורפ 4.0
   

   VSLI תוכרעמו הקינורטקלא וננ הקינורטקלאורקימ :3 הצובק
 044124 תילקיזיפ הקינורטקלא 3.0
 MOS)( 044231 1 םיינורטקלא םינקתה 4.0
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת 3.5
 046012 םיינגרוא םיביכרו םירמוחל אובמ 3.0
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיסיפ 3.0
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת 3.0
 046188 םיברועמ תותואל םיינורטקלא םילגעמ 3.0
 046189 םייביטקא םיננסמ ןכת 3.0
 046225 הצחמל םיכילומ ינקתה לש םיילקיסיפ תונורקע 3.0
 046232 הקינורטקלא וננב םיקרפ 3.0
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה 3.0
 046237 .יא.סא.לא.יול אובמ םיבלושמ םילגעמ 3.0
 046241 תיטנווק הקינכמ 3.0
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה 3.0
 םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל 3.0

 םיבלושמ
046851 

 046880 .יא.סא.לא.יו תוכרעמ לש בשחמ תרזעב ןכת 3.0
 RF 046903 וידר רדתבו CMOSב םיבלושמ םילגעמ 3.0
 046968 תוינכמורטקלא תוכרעמ-ורקימו דוביע-ורקימ 3.0

 
 תיטפוא תרושקתו הקיטפואורטקלא ,םילג :4 הצובק 
 044140 םייטנגמורטקלא תודש 3.5
 044148  תוגלופמ תוכרעמו םילג 3.0
 044339 1 הקיטפואורטקלא 3.0
 046216 םילגורקימ 3.0
 046241  תיטנווק הקינכמ 3.0
 046244 םילג תועפות 3.0
 046256 הנירקו תונטנא 3.0
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ 3.0
 046250 2 הקיטפואורטקלא 3.0
 046342 םייטפוא םיביסב תרושקתל  אובמ 3.0
 046773  יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה 3.0
 114210 הקיטפוא 3.5

  
 תרושקת :5 הצובק

 044140 םייטנגמורטקלא תודש 3.5
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג 3.0
 044202 םייארקא תותוא 3.0
 044214 רודישו הטילק תוקינכט 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביעל אובמ 3.0
 046204 תיגולנא תרושקת 3.0
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ 3.0
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ 3.0
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט 3.0
 046216 םילגורקימ 3.0
 046256 הנירקו תונטנא 3.0
 046733 היצמרופניאה תרות 3.0
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי 3.0
 236309 הניפצה תרותל אובמ 3.0

 
 הקיטובורו הרקב :6 הצובק 

 035001 הקיטובורל אובמ 2.5
 044191 1 הרקב תוכרעמ 4.0
 044192 2 הרקב תוכרעמ 3.0
 044193 תיראיניל הרקבל הדבעמ 2.0

 046195 תודמול תוכרעמ 3.0
 046196 תיראיניל אל הרקב 3.0
 236330 היצזימיטפואל אובמ 3.0

 
 םיבשחמ תותשרו םיבשחמ:7 הצובק 

 046001 תורזובמ הנכות תוכרעמ תסדנה 3.0
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת 3.0
 044268 םימתירוגלאו םינותנ ינבמל אובמ 3.0
 044101 הנכות תוכרעמל אובמ 3.0
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 3.0
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 3.0
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 3.5
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש 3.0
 046267 םיבשחמ הנבמ 3.0
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת 3.0
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ 3.0
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת 3.0
      046336 םיריהמ תשר ידבעמ 3.0
 046853 םידבעמ-ורקימ תוכרעמ לש תומדקתמ תורוטקטיכרא 3.0
 046925 םיבשחמ תוכרעמ חותינל םילכ 3.0
 046952 תרושקת תותשרב םהישומישו םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 046345 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 046993 תוריהמ תותשר 3.0
 234125 םיירמונ  םיימתירוגלא 3.0

 
 םייגולויב תוכרעמו תותוא :8 הצובק 

 046041 תויגולויב תויבצע תותשר 3.0
 046326 םייגולויב תוכרעמו תותואל אובמ 3.0
 046332 העימשו היאר תוכרעמ 3.0
 046831 יאופר תומידל אובמ 3.0
 134127 היגולויבב םיאשונ 2.0
 116029 הקיזיפ-ויבל אובמ 3.0

 
 תונומתו תותוא דוביע :9 הצובק 

 046200 תונומת חותינו דוביע 3.0
 046745 תונומת לש יתרפס דוביע 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביעל אובמ 3.0
 046743 יבחרמ תותוא דוביע 3.0
 046745 תונומת לש יתרפס דוביע 3.0

 
 קפסה תוכרעמו היגרנא : 10  הצובק 

 044139 םיגתוממ חתמ יריממ 3.0
 044196 םישדחתמ תורוקמו היגרנא תרמה 3.0
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ 3.5
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 תושירדהו םידומילה הנבמ
 ךוניחב םיאבה תוחמתהה ילולסמב םימייקתמ תינכתב םידומילה
 יעדמ ,ב"הטחב קר וא ע"הטחבו ב"הטחב הקיטמתמ :הארוהו הדימל
 הקינורטקלא-למשח( יסדנה ךוניח ,היגולויב ,הימיכ ,הקיזיפ ,בשחמה
 לולסמ .ידוסי לעה ךוניחב היגולונכטו עדמ ,)היגולונכט-תונוכמ וא
 וצריש םידמעומ .ת/דמעומה לש יראנילפיצסידה עקרב יולת םידומילה
 םיאתמה יראנילפיצסידה עקרה תא םהל ןיא וב םוחתב תוחמתהל
  .המלשה יסרוקב ושרדי

 םידומילה תינכת הנבמ

 םיבלושמ םירועיש
 )ןווקמ + ןוינכט(

 םידומיל  ןוינכטב םירועיש
 ס"היבב

 ןוזח
 הירואית
 השעמו
  ךוניחב
 )'קנ 8(

 םיטביה
 ימוחת יצוח
  ךוניחב תעד
 )'קנ 6.5(

 הקיטקדיד
 תארוה לש
 עוצקמ
 תוחמתהה
 )'קנ 6(

 הקיטקדיד
 תארוה לש
 תעד םוחת
 6( םילשמ
 )'קנ

 תוסנתה
 תארוהב
 ,עוצקמה
 ,ךוניחב
 םע הדובעו
 םירומ יתווצ
 )'קנ 10(

 אובמ •
 1ךוניחל

 אובמ •
 ךוניחל
2 

 קוח •
 םיכרעו
 ךוניחב
 וא
 עסמ
 תכרעמל
 ךוניחה
 לארשיב

 תורעה
 םיחמתמ .1

 תארוהב
טמתמה
 הקי
 ודמלי
 םוקמב
 אובמ
 1 ךוניחל
 תא
 תויגוס
ומדקתמ
 ת
 תארוהב
טמתמה
 הקי

 הדידמ •
 הכרעהו
 הריחב(

מישרמ
 )'ב ה

 הלכה •
 בולישו
 הריחב(

מישרמ
 )'ג ה

 תומזי •
ולונכטו
 היג
 הריחב(

מישרמ
 )'ד ה

 תורעה
יחמתמ .1

 ם
 תארוהב
טמתמה
 הקי

 םיבייח
 ודמלי
 םוקמב
 הריחב
 המישרמ
 תא 'ב
  סרוקה
 תושיג

ומדקתמ
 ת
 הכרעהל
 ךוניחב
 יטמתמ

 יכרד •
 תארוה
 ה
 עוצקמ(

חמתהה
 1 )תו

 יכרד •
 תארוה
 ה
 עוצקמ(

חמתהה
 2  )תו

 ןחבמ •
 עדי

 ןכות
 המר(

תינוכית
( 

 ינש •
 יסרוק
יטקדיד
 הק
 םוחתב
 תעד
 םילשמ
 הריחב(

מישרמ
 )'ה ה

 תוסנתה •
 תינילק
 הארוהב
 'א

 תוסנתה •
 תינילק
 הארוהב
 'ב

 תורעה
 םירומ ינש .1

 םינמאמ
 םוחת(
 + תעד
 )ךוניח

 תווצ .2
 םיזכר
 םייגוגדפ
 םיחמומ(

 דחא לכב
 ימוחתמ
 + תעדה
 החמומ
 הלכהב
 בולישו
 םיטביהו

 םייכוניח
 יצוח
ילפיצסיד
 )תונ

 

 

 )'קנ 36.5( ע"הטחבו ב"הטחב הקיטמתמה תארוהב תוחמתה
 )'קנ 3( ב"טחב הקיטמתמה תארוה יכרד - 214132
 )'קנ 3( ע"טחל הקיטמתמה תארוה יכרד - 214137
 )'קנ 3( הקיטמתמה תארוהב תומדקתמ תויגוס - 216135
 )'קנ 2.5( יטמתמ ךוניחב הכרעהל תומדקתמ תושיג - 216125
 *)’קנ 5( 'א הארוהב תינילק תוסנתה - 214092
 *)’קנ 5( 'ב הארוהב תינילק תוסנתה - 214093
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ - 214012
 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח - 214114

 וא
 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026

 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :בולישו הלכה – ’ג המישר

 
 הארוה תדועתב םיניינועמש םיטנדוטסל תדעוימ תוחמתהה 1
 הקיטמתמה תארוהל םיאתמ יראנילפיצסיד עקר ילעב ,הקיטמתמב

 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :היגולונכטו תומזי – ’ד המישר
 ינש לש הריחב :תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 )'קנ 6( םיסרוק
 ידוסי לעה ס"היבל הקיטמתמ – הניחב
 ע"טחב הקיטמתמל ת/ןמאמ הרומ לצא תוסנתהל הבוח תינילקה תוסנתהה תרגסמב *

 )'קנ 36.5( 1ב"הטחב הקיטמתמה תארוהב תוחמתה
 )'קנ 3( ב"טחב הקיטמתמה תארוה יכרד - 214132
 )'קנ 3( םירומל םירפסמה תרותל אובמ - 214213
 )'קנ 3( הקיטמתמה תארוהב תומדקתמ תויגוס - 216135
 )’קנ 2.5( יטמתמ ךוניחב הכרעהל תומדקתמ תושיג - 216125
 *)’קנ 5( 'א הארוהב תינילק תוסנתה - 214092
 *)’קנ 5( 'ב הארוהב תינילק תוסנתה - 214093
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ - 214012
 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח - 214114

 וא
 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026

 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :בולישו הלכה – ’ג המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :היגולונכטו תומזי – ’ד המישר
 ינש לש הריחב :תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 )'קנ 6( םיסרוק
 ידוסי לעה ס"היבל הקיטמתמ – הניחב
 ב"הטחב הקיטמתמל ת/ןמאמ הרומ לצא תוסנתהל הבוח תינילקה תוסנתהה תרגסמב *

 )'קנ 36.5( הקיזיפה תארוהב תוחמתה
 )'קנ 3( 1 הקיזיפה תארוה יכרד - 214301
 )'קנ 3( 2 הקיזיפה תארוה יכרד - 214302
 *)’קנ 5( 'א הארוהב תינילק תוסנתה - 214092
 *)’קנ 5( 'ב הארוהב תינילק תוסנתה - 214093

  :)םיסרוק השולש( ךוניחב השעמו ןוזח הירואית – )הבוח( 'א המישר
 **)'קנ 3( 1 ךוניחל אובמ – 214011
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ – 214012
 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח – 214114

 וא
 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026

 )’קנ 2.5( דחא סרוק לש הריחב :הכרעהו הדידמ – ’ב המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :בולישו הלכה – ’ג המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :היגולונכטו תומזי – ’ד המישר
 ינש לש הריחב :תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 )'קנ 6( םיסרוק
 ידוסי לעה ס"היבל הקיזיפ – הניחב
 הקיזיפל ת/ןמאמ הרומ לצא תוסנתהל הבוח תינילקה תוסנתהה תרגסמב *
 אובמ תא ףילחהל םיכירצ הקיטמתמב תפסונ הארוה תדועת םישועש םיטנדוטס* *
 216135 הקיטמתמה תארוהב תומדקתמ תויגוס סרוקב 214011 1 ךוניחל

 )'קנ 36.5( הימיכה תארוהב תוחמתה
 )'קנ 3( 1  הימיכ תארוה יכרד - 214401
 )'קנ 3( 2 הימיכ תארוה יכרד - 214402

 *)’קנ 5( 'א הארוהב תינילק תוסנתה - 092214
 *)’קנ 5( 'ב הארוהב תינילק תוסנתה - 214093

  :)םיסרוק השולש( ךוניחב השעמו ןוזח הירואית – )הבוח( 'א המישר
 **)'קנ 3( 1 ךוניחל אובמ – 214011
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ – 214012
 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח – 214114

 וא
 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026

 )'קנ 2.5( דחא סרוק לש הריחב :הכרעהו הדידמ – ’ב המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :בולישו הלכה – ’ג המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :היגולונכטו תומזי – ’ד המישר
 ינש לש הריחב :תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 )'קנ 6( םיסרוק
 ידוסי לעה ס"היבל הימיכ – הניחב
 הימיכל ת/ןמאמ הרומ לצא תוסנתהל הבוח תינילקה תוסנתהה תרגסמב *
 אובמ תא ףילחהל םיכירצ הקיטמתמב תפסונ הארוה תדועת םישועש םיטנדוטס* *
 216135 הקיטמתמה תארוהב תומדקתמ תויגוס סרוקב 214011 1 ךוניחל

 )'קנ 36.5( היגולויבה תארוהב תוחמתה
 )'קנ 3( 1 היגולויב תארוה יכרד - 214501
 )'קנ 3( 2 היגולויבה תארוה יכרד – 214502
 *)’קנ 5( 'א הארוהב תינילק תוסנתה - 214092
 *)’קנ 5( 'ב הארוהב תינילק תוסנתה - 214093

 תארוהל םיאתמה יראנילפיצסידה עקרה אלל לבא ,ב"הטחב
 .ךוניחה דרשמ תושירד יפ לע ע"הטחב הקיטמתמה
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  :)םיסרוק השולש( ךוניחב השעמו ןוזח הירואית – )הבוח( 'א המישר
  **)'קנ 3( 1 ךוניחל אובמ – 214011
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ – 214012
 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח – 214114

 וא
 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026

 )’קנ 2.5( דחא סרוק לש הריחב :הכרעהו הדידמ – ’ב המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :בולישו הלכה – ’ג המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :היגולונכטו תומזי – ’ד המישר
 ינש לש הריחב :תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 )'קנ 6( םיסרוק
 ידוסי לעה ס"היבל היגולויב – הניחב
 היגולויבל ת/ןמאמ הרומ לצא תוסנתהל הבוח תינילקה תוסנתהה תרגסמב *
 אובמ תא ףילחהל םיכירצ הקיטמתמב תפסונ הארוה תדועת םישועש םיטנדוטס* *
 216135 הקיטמתמה תארוהב תומדקתמ תויגוס סרוקב 214011 1 ךוניחל

 )'קנ 36.5( בשחמה יעדמ תארוהב תוחמתה
 )'קנ 3( 1 בשחמה יעדמ תארוה יכרד - 214901
 )'קנ 3( 2 בשחמה יעדמ תארוה יכרד - 214902
 *)’קנ 5( 'א הארוהב תינילק תוסנתה - 214092
 *)’קנ 5( 'ב הארוהב תינילק תוסנתה - 214093

  :)םיסרוק השולש( ךוניחב השעמו ןוזח הירואית – )הבוח( 'א המישר
  **)'קנ 3( 1 ךוניחל אובמ – 214011
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ – 214012
 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח – 214114

 וא
 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026

 )’קנ 2.5( דחא סרוק לש הריחב :הכרעהו הדידמ – ’ב המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :בולישו הלכה – ’ג המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :היגולונכטו תומזי – ’ד המישר
 ינש לש הריחב :תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 )'קנ 6( םיסרוק
 ידוסי לעה ס"היבל בשחמה יעדמ – הניחב
 בשחמה יעדמל ןמאמ הרומ לצא תוסנתהל הבוח תינילקה תוסנתהה תרגסמב *
 אובמ תא ףילחהל םיכירצ הקיטמתמב תפסונ הארוה תדועת םישועש םיטנדוטס* *
 216135 הקיטמתמה תארוהב תומדקתמ תויגוס סרוקב 214011 1 ךוניחל

 )'קנ 36.5( 2היגולונכטו הסדנה תארוהב תוחמתה
 )'קנ 3( הסדנה תארוה יכרד - 214807
 )'קנ 3( יסדנה ןכת תארוה יכרד - 214806
 *)’קנ 5( 'א הארוהב תינילק תוסנתה - 214092
 *)’קנ 5( 'ב הארוהב תינילק תוסנתה - 214093

  :)םיסרוק השולש( ךוניחב השעמו ןוזח הירואית – )הבוח( 'א המישר
  **)'קנ 3( 1 ךוניחל אובמ – 214011
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ – 214012
 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח – 214114

 וא
 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026

 )’קנ 2.5( דחא סרוק לש הריחב :הכרעהו הדידמ – ’ב המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :בולישו הלכה – ’ג המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :היגולונכטו תומזי – ’ד המישר
 ינש לש הריחב :תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 )'קנ 6( םיסרוק
 לעה ס"היבל תונוכמ-היגולונכט וא למשח-הקינורטקלא – הניחב
 ידוסי
 למשח-הקינורטקלאל ת/ןמאמ הרומ לצא תוסנתהל הבוח תינילקה תוסנתהה תרגסמב *
 תונוכמ-היגולונכטל וא
 אובמ תא ףילחהל םיכירצ הקיטמתמב תפסונ הארוה תדועת םישועש םיטנדוטס* *
 216135 הקיטמתמה תארוהב תומדקתמ תויגוס סרוקב 214011 1 ךוניחל

 )'קנ 36.5( 3ע"הטחבו ב"הטחב היגולונכטו עדמ תארוהב תוחמתה
 )'קנ 3( ב"טחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד - 214607
 )'קנ 3( ע"טחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד - 214409
 *)’קנ 5( 'א הארוהב תינילק תוסנתה - 214092
 *)’קנ 5( 'ב הארוהב תינילק תוסנתה - 214093

  :)םיסרוק השולש( ךוניחב השעמו ןוזח הירואית – )הבוח( 'א המישר
  **)'קנ 3( 1 ךוניחל אובמ – 214011
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ – 214012

 
-למשחב הארוה תדועתב םיניינועמש םיטנדוטסל תדעוימ תוחמתהה 2

  .היגולונכט-תונוכמב וא הקינורטקלא
 םיעדמב הארוה תדועתב םיניינועמש םיטנדוטסל דעוימ תוחמתהה 3

 עקר אלל לבא ,יסדנה וא יעדמ עוצקמב ראות ילעב ,היגולונכט וא
 םירוממ ךוניחה דרשמ תושירדב הדימעל קפסמ יראנילפיצסיד

 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח – 214114
 וא

 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026
 )’קנ 2.5( דחא סרוק לש הריחב :הכרעהו הדידמ – ’ב המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :בולישו הלכה – ’ג המישר
 )'קנ 2( דחא סרוק לש הריחב :היגולונכטו תומזי – ’ד המישר
 לש הריחב :תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 )'קנ 6( םיסרוק ינש
 ידוסי לעה ס"היבל היגולונכטו עדמ – הניחב
 ת/ןמאמ הרומ לצא תוסנתהל הבוח תינילקה תוסנתהה תרגסמב *
 ע"הטחב ל"טומל וא ב"הטחב היגולונכטו עדמל
 םיכירצ הקיטמתמב תפסונ הארוה תדועת םישועש םיטנדוטס* *
 תארוהב תומדקתמ תויגוס סרוקב 214011 1 ךוניחל אובמ תא ףילחהל
 216135 הקיטמתמה
 
 )'קנ 8( ךוניחב השעמו ןוזח הירואית – )הבוח( ’א המישר

  *)'קנ 3( 1 ךוניחל אובמ – 214011
 )'קנ 3( 2 ךוניחל אובמ – 214012
 )'קנ 2( ךוניחב םיכרעו קוח – 214114

 וא
 )'קנ 2( לארשיב ךוניחה תכרעמל עסמ –216026

 תומדקתמ תושיג - 216125 סרוקה  סרוקה תא 214011 1 ךוניחל אובמ םוקמב ודמלי הקיטמתמ תארוהב םיחמתמ *
 יטמתמ ךוניחב הכרעהל

 הריחב יסרוק

 הכרעהו הדידמ – ’ב המישר
 *המישרהמ דחא סרוק לש הריחב

 )'קנ 2.5( םינותנ דוביעו תויתומכ רקחמ תוטיש - 216009
 )'קנ 3( עדמב הכרעה תוטיש – 216128
 )'קנ 3( הלועפ רקחמ יווילב עדמב תוסנתה תנדס - 216126

 הכרעהל תומדקתמ תושיג - 216125 סרוקה תא וז המישרמ םיסרוקה םוקמב ודמלי הקיטמתמ תארוהב םיחמתמ *
 יטמתמ ךוניחב

 בולישו הלכה - ’ג המישר
 המישרהמ דחא סרוק לש הריחב

 )'קנ 2( םיעדמו הקיטמתמב הדימל יישק – 216014
 )'קנ 2( םידליב הדימל תויוקל - ךוניחו חומ  – 216003

 היגולונכטו תומזי - ’ד המישר
 המישרהמ דחא סרוק לש הריחב

 )'קנ 2( ךוניחב תיגולונכט תומזי – 216022
 )'קנ 2( תידומיל הביבסכ תשרה – 216101

 תעדה ימוחתב הארוהו הדימל ךוניח – ’ה המישר
 המישרהמ םיפסונ םיסרוק ינש לש הריחב

 )'קנ 3( ב"טחב הקיטמתמה תארוה יכרד - 214132
 )'קנ 3( ע"טחל הקיטמתמה תארוה יכרד - 214137
 )'קנ 3( 1 הקיזיפה תארוה יכרד - 214301
 )'קנ 3( 2 הקיזיפה תארוה יכרד - 214302
 )'קנ 3( 1  הימיכ תארוה יכרד - 214401
 )'קנ 3( 2 הימיכ תארוה יכרד - 214402
 )'קנ 3( 1 היגולויב תארוה יכרד - 214501
 )'קנ 3( 2 היגולויבה תארוה יכרד – 214502
 )'קנ 3( 1 בשחמה יעדמ תארוה יכרד - 214901
 )'קנ 3( 2 בשחמה יעדמ תארוה יכרד - 214902
 )'קנ 3( הסדנה תארוה יכרד - 214807
 )'קנ 3( יסדנה ןכת תארוה יכרד - 214806
 )'קנ 3( ב"טחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד - 214607
 )'קנ 3( ע"טחב היגולונכט-עדמ תארוה יכרד - 214409

  

 / הקינורטקלא-למשח / בשחמה יעדמ / הקיזיפ / הימיכ / היגולויבל
  .ע"הטחב היגולונכט-תונכמ
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 הטלוקפה ,)טרוטקודו רטסיגמ( םימדקתמ םיראתל םידומיל תרגסמב
 ,עדמה ימוחתב הארוהב תויוחמתה העיצמ היגולונכטו עדמל ךוניחל
 תוצוח תויוחמתה העיצמ הטלוקפה ,ףסונב .הקיטמתמהו הסדנהה
 אל תוביבסב עדמ תדימל ,ךוניחב תומדקתמ תויגולונכט ומכ םימוחת
 ,)neuro-education( חומה יעדמו ךוניח ,הדימלה יעדמ ,תוילאמרופ
 תעבקנ םידומילה תינכת ,הזת םע ראותב .יאופר ךוניחו עדמה תרושקת
 וא החנמה תצלמהב תעבקנ תינכותה הזת אלל ראותב .החנמה תצלמהב
 .םוחתה ת/זכרמ
 דחאו (MSc) ינש ראותל השולש - םיראת העברא הקינעמ הטלוקפה
 :(PhD) ישילש ראותל
 
 םע םימייסמל "םיעדמהו היגולונכטה תארוהב םיעדמל רטסיגמ" •

 :הארוה תדועתו הזת
Master of Science in Education in Technology and Science  
 

 :הארוה תדועת אלל הזת םע םימייסמל "םיעדמל רטסיגמ" •
Master of Science  
 

 הזת אלל םימייסמל "םיעדמהו היגולונכטה תארוהל רטסיגמ" •
 :הארוה תדועת םע

Master of Education in Technology and  Science  
 
 

  רטסיגמ ראותל םידומיל
  הלבקה יאנת
 וא יתנש-תלת ראות ירגובל םידעוימ רטסיגמ תלבקל םיראתה תשולש
 יעדמ ,ךוניחה ,םייסדנהה ,םיקיודמה םיעדמה תועוצקמב יתנש-עברא
  .)תרושקת ,הקיטסיטטס ,היגולוכיספ( הרבחה יעדמ ,םייחה
 ןושארה ראותב הלעמו 80 לש ללקושמ עצוממ ןויצ אוה הלבקה ףס
 .ןוינכטב םידומיל ומייס אלש ימל )םינוילע 30%( הובג גרדמו
 

 )הזת םע( םיעדמהו היגולונכטה תארוהב םיעדמל רטסיגמ
 שיש ,הזת םע ירקחמ לולסמב םיניינועמה םירגובל תדעוימ תינכתה
-לעה ס"יתבל היגולונכט / םיעדמ / הקיטמתמב הארוה תדועת םתושרב
  .םיידוסי
 הז ביתנב דומלל םיניינועמש הארוה תדועת אלל ןושאר ראות ירגוב
 תלבק לע רושיא איצמהל וא  )תודוקנ 20( הארוה תדועתל דומלל ושרדיי

  .תומלתשהה תליחתמ םירטסמס העברא ךות הארוה תדועת
 לבקתהל תנמ לע הטלוקפב לגסה תו/ירבח ןיבמ החנמ תמכסה השורד
 .םידומילל
 דומילה תושירד
 :אבה טוריפה יפל ראותל תודוקנ 38-42 רובצל שי
 םיראתל תרבוחב טרופמכ תודוקנ 20 -16 ףקיהב תועוצקמ דומיל •

 רתאב תאצמנ( היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה לש םימדקתמ
  .)הטלוקפה

 ךרואל תחא םעפ תוחפל יכוניח רקחמב רנימס סרוקב תופתתשה •
 .ראותה

 ,רטסמסב )יטלוקפ רנימס( םויווקולוק ישגפמ השישב תופתתשה •
 .םירטסמס העברא ךשמב

 .שרדנה תדימב תומלשה •
 ךלהמב תודוקנ 2.0  הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחבב הדימע •

 .םידומילל ןושארה רטסמסה
 רטסמסה ךלהמב "רקחמה לש הקיתא"ב ןווקמ סרוק רבעמ •

 .רקחמ אשונ תשגה ינפל ,םידומילל ינשה וא ןושארה
 רקחמ עוציב ללוכ ,םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תושירד לכ •

 )רמג תדובע תודוקנ 12 / הזת תודוקנ 20(  רקחמ תביתכו
 
 )הזת םע( םיעדמל רטסיגמ
 ןיאש הזת םע ירקחמ לולסמב םיניינועמה םירגובל תדעוימ תינכתה
  .הארוה תדועת םתושרב

 

 דומילה תושירד
 היגולונכטה תארוהב םיעדמל רטסיגמ לש דומילה תושירד לכ •

 .םיעדמהו
 .המלשה תודוקנ 20 -ב וביוחי יתנש תלת ראות ירגוב

 
 םע רטסיגמה ראות תרגסמב – "יאופר ךוניח"ב תוחמתה לולסמ
  )האופרל 'קפה םע ףותישב( הזת

 ,םייחה יעדמ תועוצקמב ימדקא עקר ילעבל ימוחתניב וניה לולסמה
 תואירבה תועוצקמו היגולונכטו עדמ תארוה ,האופר-ויב
 הדובע ,היפרתויזיפ ,האופר :םיללוכה ,תורכומ תואטיסרבינואמ
 .דועיסו קוסיעב יופיר ,תילאיצוס
 הטלוקפהמ החנמ ןיב ףותישב הנעצובת רקחמב היחנההו הארוהה
 לגס רבח( האופרל הטלוקפהמ החנמו היגולונכטו עדמל ךוניחל
 .)ינילק וא ליגר לולסמב
 

  דומילה תושירד
 תחא םעפ תוחפל יכוניח רקחמב רנימס סרוקב תופתתשה •

 .ראותה ךרואל
 )יטלוקפ רנימס( םויווקולוק ישגפמ השישב תופתתשה •

 .םירטסמס העברא ךשמב ,רטסמסב
 .שרדנה תדימב תומלשה •
 תודוקנ 2.0  הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחבב הדימע •

 .םידומילל ןושארה רטסמסה ךלהמב
 רטסמסה ךלהמב "רקחמה לש הקיתא"ב ןווקמ סרוק רבעמ •

 .רקחמ אשונ תשגה ינפל ,םידומילל ינשה וא ןושארה
 רקחמ עוציב ללוכ ,םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תושירד לכ •

 )רמג תדובע תודוקנ 12 / הזת תודוקנ 20(  רקחמ תביתכו
 .יאופרה ךוניחה םוחתב ויהי רוביחהו רקחמה •
 וא/ו םדק תועוצקמ ושרדיש  ןכתי ,ימדקאה עקרל םאתהב •

  .תוטלוקפה יתשמ םיחנמה ידי לע ועבקיש המלשה תודוקנ
 .המלשה תודוקנ 20 -ב וביוחי יתנש תלת ראות ירגוב

 
 )הזת אלל( םיעדמהו היגולונכטה תארוהל רטסיגמ
  ילב/םע ,הזת אלל לולסמב םיניינועמה םירגובל תדעוימ תינכתה
  .הארוה תדועת
 דומילה תושירד
 :אבה טוריפה יפל ראותל 'קנ 42 רובצל שי
 םיראתל תרבוחב טרופמכ תודוקנ 40 לש ףקיהב תועוצקמ דומיל •

 רתאב תאצמנ( היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה לש םימדקתמ
  .)הטלוקפה

  ,רטסמסב )יטלוקפ רנימס( םויווקולוק ישגפמ השישב תופתתשה •
 .םירטסמס העברא ךשמב

 ךלהמב תודוקנ 2.0 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחבב הדימע •
 .םידומילל ןושארה רטסמסה

 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תושירד לכ •
 .המלשה תודוקנ 20 -ב וביוחי יתנש תלת ראות ירגוב •
 

 2 םיטבמ תינכות
 לש תוחמתהה תומגממ תחאב הארוה תדועת הנקמ וז תינכות
  .ליעל וניוצש םיביתנה דחאב רטסיגמ ראותל ףסונב הטלוקפה
 "םידומיל תוינכת"ב ,הטלוקפה רתאב אוצמל ןתינ םיפסונ םיטרפ

http://edu.technion.ac.il 
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 היפוסוליפל רוטקוד ראותל םידומיל
)PhD( 

Doctor of Philosophy 
 הלבקה יאנת
 הלעמו 85 לש ןויצ ילעב ,הזת םע ינש ראות ילעבל תדעוימ תינכתה
 ,םייחה יעדמ ,ךוניחה ,םייסדנהה ,םיקיודמה םיעדמה תועוצקמב
   .)תרושקת ,הקיטסיטטס ,היגולוכיספ( הרבחה יעדמ
 לבקתהל תנמ לע הטלוקפב לגסה תו/ירבח ןיבמ החנמ תמכסה השורד
 .םידומילל
 המלשה יסרוקב וביוחי הדימלהו ךוניחה יעדמב עקר אלל םיטנדוטס
  .תודוקנ 6 לש ףקיהב ךוניחה םוחתב
 ה/דמל אלש ת/דמעומ לכמ הקיטסיטטסה תועוצקמב המלשה שרדית
  .ינשה וא ןושארה ראותב הלא תועוצקמ
 

 דומילה תושירד
 ידומילה עקרה יפל ועבקיש ,תודוקנ 12 -8 ףקיהב תועוצקמ דומיל •

 .תי/טנדוטסה לש
 תודמעומ תניחבב הדימעו רקחמה תינכת לש יתיצמת רואית תשגה •

 .תומלתשהה תליחתמ םישדוח 12 ,פ"עבו בתכב
 ךרואל םיימעפ וא םעפ יכוניח רקחמב רנימס סרוקב תופתתשה •

 .ראותה
 ךשמב )יטלוקפ רנימס( םויווקולוק ישגפמ השישב תופתתשה •

 .םירטסמס השיש
  .שרדנו הדימב תומלשה •
 רטסמסה ךלהמב "רקחמה לש הקיתא"ב ןווקמ סרוק רבעמ •

 תניחבו יתיצמת רואית תשגה ינפל ,םידומילל ינשה וא ןושארה
 ,ינשה ראותה תרגסמב ןוינכטב סרוקה תא רבעש ימ( תודמעומה
  .)רוטפ
 רקחמ עוציב ללוכ ,םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תושירד לכ •

 .)תודוקנ 20 ףקיהב הזת( רקחמ תביתכו
 

 
 טרוטקודל רישי לולסמ
 ראותל תי/טנדוטס ריבעהל יאשר םימדקתמ םיראתל ס"היב ןקיד
 רוטקוד ראותל תי/טנדוטס לש דמעמל ,רקחמ ת/עצבמה רטסיגמ
 ןורשכ ה/ורקחמ ידכ ךות ה/חיכוה תי/טנדוטסה םא ,רישי לולסמב
  .הטלוקפה תצלמה ךמס לע ,תאז םיקידצמה םיגשיהו
 םיאנתה תא אלמל תי/טנדוטסה לע ,הז לולסמל תודמעומ שיגהל ידכ
 :םיאבה
 .תוחפל 90 עצוממ •
 תצלמה תא ןכו ףסונ ץילממ לשו החנמה לש תעד תווח תלבק •

 ךכב תוכמותה ,הטלוקפב םימדקתמ םיראתל הדעווה
 רקחמה אשונו רוטקוד ראותל םימיאתמ תי/טנדוטסהש
 .טרוטקוד תדובעמ שרדנה ףקיהל הבחרהל ןתינ רטסיגמל

 רקחמה תינכתו רטסיגמה תדובע לש יתיצמת םוכיס תשגה •
 .רוטקוד ראותל

 תארוהב םיעדמל רטסיגמ" ףיעסב בותככ דומילה תושירד •
 ."היפוסוליפל רוטקוד" ףיעסבו "םיעדמהו היגולונכטה

 אל( "רטסיגמ" ראות לבקי טרוטקודל רישי לולסמל רבועה טנדוטס
 תא םילשהו תודמעומה תניחבב דמעש רחאל ,)"םיעדמל רטסיגמ"
 .רטסיגמ ראותל השירדה תודוקנ

 
 טרוטקודל דחוימ לולסמ
 יתנש עברא ןושאר ראות ירגוב תודמעומ שיגהל םילוכי הז לולסמל
 תעבראב אישנ ינייטצמ וא הלעמו 95 רבטצמ עצוממ ילעב ןוינכטהמ
 לכב דומעל םיבייח םידמעומה .םהידומילל םינורחאה םירטסמסה
 לע .ינש ראותל םידמעומ יבגל הדיחיה לש םיפסונה הלבקה יאנת
 םיללוכה םימדקתמ םיסרוקב תודוקנ רובצל הז לולסמב םימלתשמה
 לולסמב תושירדה תאו הזת םע רטסיגמ ראותל דומילה תובוח תא
 .רוטקוד ראותל ליגרה
 לע .תומלתשהה תליחתמ םישדוח 18 םייקתת תודמעומה תניחב
 .םידומילל לבקתהל תנמ לע החנמ אוצמל הלבקה תושירדב םידמועה
 
 

 ףסונ עדימ
  ,היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
  edu.g.ad@technion.ac.il  ל"אוד 8293108-04 .לט
 http://edu.technion.ac.il  הטלוקפה רתא
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 בשחמה יעדמל הטלוקפה
    ימדקאה לגסה ירבח

 הטלוקפה ןקיד
 רגייג ןד

 םירוספורפ
 ןושרג רבלא
 ןר ביני-לא
 לאכימ דעלא
 ילא םהיב
 רדנסכלא ןייטשנורב
 דרפלא ןייטשקורב
 ליג תקרב
 רדאנ יתושב
 ןד רגייג
 דריע הנבי
 ןרע בהי
 לבוי ישי
 ןבואר ןהכ
 לאכימ םואבנדניל
 לואש ץיבוקרמ
 יפס רואנ
 תיגח היטע
 יבוט ןויצע
 זרא קנרטפ
  יעור ןמדירפ
 ליא ץיבלשוק
 ןור למיק
 ינב דלפלמיק
 ינור טור
 ינד זר
 דוהא ןילביר
 ףסא רטסוש
 סדה יאנכש
 רמות ימולש

 םירבח םירוספורפ
 הלרימ ןח-ןב
 ףסוי ליג
 ןתיא יבוקעי

 לט רומ
 באוי ןויצע
 רדלא רשיפ
 לבוי סומליפ
 ןרק ללה-רוזנצ
 ןד רירפצ
 יעור ץרווש
 

 םיריכב םיצרמ
 לואש רוגמלא
 ןתנוי בוקנילב
 ריקי לזיו
 ןרוא ןמצלז
 לבנע ןהכ-םגלט
 הלג רגדי
 רחש יקחצי
 הליה גלפ
 

 הרש ןרק
 רינ דלפנזור
 ןור םולבטור
 ירוא ךיירטשנטור
 ביני ונמור

 יטירמא םירוספורפ
 סוירמ שירגנוא
 ןולא יתיא
 ןבואר הדוהי-רב
 םרוי םערב
 הנרא גרבמירג

 לאכימ ןמייה
 לאומש סקז
 יבצ יבכוכ
 לאומש ץ"כ
 םהרבא לפמל
 המלש ןרומ
 ןהוי יקסבוקמ
 םהרבא ידיס
 הירזע זפ
 ןור רטניפ
 םיסנ זיסנרפ
 לאכימ יקסנימק
 דדוע ילאומש

 תואלמגב םירבח םירוספורפ
 ימע ןמטיל
 רזעילא ץיבורטנק

 
 םידחוימ םיחרוא םירוספורפ
 םייח סיזרב
 הדוהי לרפ
 דר'ציר פרק
 

 חרוא רוספורפ
  יבא ןוסלדנמ
 

 םיחרוא םירבח םירוספורפ
 רהז יניכי
 

 תחרוא תינעדמ
 הריק יקסנידר
 

 תינשמ תוכייתשה
 ריבד ןרא
 בדנ םיד
 הנד ןהכ רלסקרד
 קרמ ןייטשרבליז
 תלייא לט
 ןרק קחצי

 םרוי סזומ
 יש ןרומ
 לעי דניורפטוג-לדנמ
 יעור ינושיק

 
 

 הדיחיה רואת
 ןושאר ראותל םידומיל תוינכות תמייקמ בשחמה יעדמל הטלוקפה
 תינכות ,םיבשחמ תסדנהב ,הנכות תסדנהב ,בשחמה יעדמב
 תבלושמ תינכות ,הקיטמתמבו בשחמה יעדמב ראותל תבלושמ
 האופרב לופכ ראותל תינכות ,הקיזיפבו בשחמה יעדמב ראותל
 רטסיגמ יראתל םימדקתמ םיראתל תוינכותו ,בשחמה יעדמבו
 ,םילועמ םיסדנהמו םינעדמ ךנחל איה הטלוקפה תרטמ .רוטקודו
 חתפל תויונמדזה ןווגמו קימעמו בר יסיסב עדי םהל קינעהל
 תוישעתה תא ליבוהל ולכויש ךכ ,םייגולונכטו םיילוהינ םירושיכ
 תא תלבקמ הטלוקפה ךכ םשל .דיתעבו הווהב עדיה תוריתע
 םידומיל תמר לע הדיפקמ ,םידומילל םידמעומה ןיבמ םינייטצמה
 חילצהל םהל רשפאיש קימעמו בחר עדי םיטנדוטסל הנקמו ,ההובג
 .ץאומ ןפואב ןכדעתמו הנתשמה בשחמה יעדמ םוחתב
 לש בחר ןווגמב הפנע רקחמו הארוה תוליעפ תמייקתמ  הטלוקפב
 ,היפרגוטפירקו הניפצ ,םימתירוגלא ,תויבושיחה תרות :םיאשונ
 הייאר ,תויעבט תופש דוביע ,תיתוכאלמ הניב ,תיבושיח הדימל
 הירטמואג ,תבשחוממ הקיפרג ,תונומת דוביע ,תבשחוממ
 ,היצליפמוק ,הנכות תסדנה ,היצמוטואו הקיטובור ,תיבושיח
 דוביע ,תונכת תופש ,הרמוחו הנכות תוכרעמ לש ילמרופ תומיא
 תותשר ,םיבשחמ לש הרוטקטיכרא ,הלעפה תוכרעמ ,םינותנ

 הקיגול ,םירזובמו םיליבקמ םימתירוגלא ,טנרטניאו םיבשחמ
 ידסמ ,יטנווק עדימ דוביע ,הקיטמרופניאויב ,בשחמה יעדמב
 ןונכת ,בותינו ןוימ תותשר ,רזובמו יליבקמ תונכת ,םינותנ
 ,םיירמונ םימתירוגלא ,תישומיש הקיטמתמ ,ירטמואג

 .תויעדמו תויסדנה − תוימושי תויוחמתהו היצזימיטפוא
 תויחונל ןנכותמה רזבואמו םדקתמ ןיינבב תנכוש הטלוקפה
 תומלוא ,רתיה ןיב ,םיללוכ ןיינבה יבאשמ .לגסהו םיטנדוטסה
 זכרמ ,תומדקתמ הידמיטלומ  תוכרעמב םידיוצמה תותיכו האצרה
 היירפסו ,תינרדומ םידומיל תביבס רשפאמה ףקיה בחר יתילכת בר
 הארוה תודבעמ לש הבחר תיתשת הטלוקפב ,ןכ ומכ .השידח
 הייאר ,הקיטובור :םינווגמ םימוחתב תוקסועה רקחמו

 הקיפרג ,םיירטמואג םידוביע ,תיתוכאלמ הניב ,תבשחוממ
 תוכרעמ  ,םיבשחמ תרושקת תותשר ,ירטמואג בושיחו תבשחוממ
 תחטבאו רבייס ,תויעבט תופש דוביע ,םיבשחמ תוכרעמ  ,הנכות
 ,תונורכיזו עדימ ןוסחא ,עדיו עדימ ,תיבושיח הדימל ,עדימ
  .תיטנווק היצמרופניא דוביעו הקיטמרופניאויב
 
 

 הכמסה ידומיל
 ןושאר ראותל םידומיל תוינכות תמייקמ בשחמה יעדמל הטלוקפה
 הדימלל המגמ םג ללוכ יתנש-תלת יללכ לולסמ – בשחמה יעדמב
 רבייס תמגמ םג ללוכ יתנש-עברא יללכ לולסמו ,עדימ חותינו
 תודקמתה םע בשחמה יעדמב המגמו תובשחוממ תוכרעמ תחטבאו
 תסדנהב לולסמ ;הנכות תסדנהב לולסמ ;הקיטמרופניאויבב
 בשחמה יעדמב םיעדמל רגוב ראותל תבלושמ תינכות ;םיבשחמ
 יעדמב םיעדמל ךמסומ ראותל תבלושמ תינכות ;הקיטמתמבו

  .בשחמה יעדמבו האופרב לופכ ראותל תינכותו ;הקיזיפבו בשחמה
 דבורה :םידבר השולשמ תויונב הטלוקפה לש םידומילה תוינכות
 עדי הנקמ ,םינושארה םירטסמסה תשולשב דמלנה ,ןושארה
 תונכתה תודוסי ,הקיזיפ ,הקיטמתמ  :דוסיה תועוצקמב יסיסב
 לולסמב .םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ללוכ ינשה דבורה .דועו

 ךותמ םיסרוק םג םיללוכ הבוחה תועוצקמ ,ףתושמה יסדנהה
 יעדמל המגמב .למשח תסדנהל הטלוקפה לש םידומילה תוינכות
 הבוחה תועוצקמ ,הקיטמרופניאויבב תודקמתה םע בשחמה
 תובלושמה תוינכותב .היגולויבל הטלוקפהמ תועוצקמ םג םיללוכ
 בשחמה יעדמב ראותלו הקיטמתמבו בשחמה יעדמב ראותל
 םימדקתמ םיסרוק םג םיללוכ הבוחה תועוצקמ ,הקיזיפבו
 יסיסב עדי םיטנדוטסה םילבקמ הז דבורב .הקיזיפבו הקיטמתמב
 החיטבמ וז ךרדבו ,הטלוקפה לש תוחמתהה ימוחתמ דחא לכב



235

מדעי המחשב 23 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023  2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכות / 23  בשחמה יעדמ  

223 
 

 .םהידומיל םוחתב ףקיה בחר עקר היהי הירגוב לכלש הטלוקפה
 הריחבה תועוצקמ םיאצמנ םידומילה תינכות לש ישילשה דבורב
 רתוי הקימעמ הרוצב םיטנדוטסה םיחמתמ םהב רשא ,תיטלוקפה
 תרגסמב םיעצבמ םיטנדוטסה ןכ ומכ .םתוא םיניינעמה םיאשונב
  . ישעמ ןויסינ םישכור ךכ ידי לעו תודבעמב םיטקיורפ םהידומיל
 יעדמב ראותלו הקיטמתמבו בשחמה יעדמב ראותל םילולסמה
 תעב םשריהל שי םהילא הלבק ילולסמ םניה הקיזיפבו בשחמה
 םילולסמה ראש ןיבמ ,םידומילה לולסמ תריחב .ןוינכטל המשרהה
 רטסמסה ףוסב ללכ ךרדב תעצובמ ,הטלוקפה ידי לע םיעצומה
 ןתינ ,ןכ ומכ .רתוי רחואמ דעומב םג העצבל ןתינ םלוא ,ינשה
  .םידומילה ךשמהב לולסמל לולסממ רובעל
 

 :םיאבה םילולסמה םימייקתמ בשחמה יעדמב
 בשחמה יעדמב םייללכה םילולסמה
 רגוב" ראותל יתנש-תלת לולסמ :םייללכ םילולסמ ינש םימייק
 ראותל יתנש-עברא לולסמו "בשחמה יעדמב(.B.Sc)  םיעדמל
 םידעוימ הלא םילולסמ ."בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ"
 ידומיל :בשחמה יעדמ לש םימוחתה ןווגמב םינינועמה םיטנדוטסל
 ,תיתוכאלמ הניב ,םהימושייו םיבשחמ ןונכת ,הרמוחו הנכות
  .דועו בשחמה יעדמ לש הירואת
 :המגמב רוחבל םג ןתינ יתנש-תלתה לולסמה תרגסמב •
 עדימ חותינו הדימלל המגמה
 אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה וז תינכות תרטמ
 םימתירוגלאו תוטיש רקחו ,תותואו עדימ חותינו דוביע ,ףוסיאב
 עדימב לופיט לש תונורקעב תדקמתמ המגמה .ולא םימוחתב
 הקסה ,תותוא דוביעב םילכ ידי לע ונממ םינכת תקפהו

 עקר םירגובל הקינעמ תינכותה .תיבושיח הדימלו ,תיטסיטטס
 םיסרוקו תיטמתמ הרשעה ךכ לע הפיסומו ,בשחמה יעדמב בחר
 ימייסמ .דועו ,ונממ הדימל ,ודוביע ,ופוסיא – עדימב םיחמתמה
 ."בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגוב" ראות ולבקי המגמה
 ,םינויצה ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה
 יתנש-עבראה יללכה לולסמה תושירד לכ ימייסמ יבגל ןכ ומכו
 .המגמה תושירד תא ףסונב ואלמיש ,הנכות תסדנהל לולסמהו

  :תומגמב רוחבל םג ןתינ יתנש-עבראה לולסמה תרגסמב •

 תובשחוממ תוכרעמ תחטבאו רבייס תמגמ 
 אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה וז תינכת תרטמ
 בשחמה יעדמב בחר עקר הירגובל הקינעמ המגמה .רבייס תחטבאב
 .ילטיגידה םלועה תחטבא לש השעמבו הירואיתב הקמעה ךות
 יעדמב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראות ולבקי המגמה ימייסמ
 ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה
 .םינויצה

  הקיטמרופניאויבב תודקמתה םע  בשחמה יעדמל המגמה
 עדי הנקמ ,היגולויבל הטלוקפה םע ףותישב ,םידומילה תינכות
 היגולויבב יסיסב עדי ןכו בשחמה יעדמ לש םימוחתה ןווגמב בחרנ

 הנכות ילכו תיבושיח היגולויבב תודקמתהב ,תיאתו תירלוקלומ
 םירגוב רישכהל איה תינכתה תרטמ .הקיטמרופניאויב תוכרעמו

 םירגוב ןכו ,הקיטמרופניאויב תוישעת ליבוהלו בלתשהל ולכויש
 יעדמב הנבה םיבלשמה םימדקתמ םידומילל ךישמהל ולכויש
 ולבקתהש םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה .בשחמה יעדמבו םייחה
 תימדקאה תוירחאה וליאו ,בשחמה יעדמל הטלוקפה ךרד
 הטלוקפלו בשחמה יעדמל הטלוקפל תפתושמ הניה םידומילל
 (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראות ולבקי המגמה ימייסמ .היגולויבל
 רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה יעדמב
 .םינויצה ןויליגלו

 הנכות  תסדנהל לולסמה
 תסדנהב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראותל יתנש-עברא לולסמ
 םירגוב רישכהל איה הנכות תסדנהל לולסמה תרטמ ."הנכות
 דקמתמ לולסמה .תולודג הנכות תוכרעמ אוה םתוחמתה חטשש
 ,ןכתה ,חותינה תולועפב יתטיש לופיטבו תונכת ינפוא לש ןווגמב
 לש הבסההו הכרעהה ,הקוזחתה ,תומיאה ,הקידבה ,םושיה
 םיימושיה בשחמה יעדמב בחר עקר וירגובל קינעמ לולסמה .הנכות

 םימדקתמ םילכב שומישו הנכות תריציב הקימעמ תוסנתהו
 .הנכות תסדנהל

 םיבשחמ תסדנהל לולסמה
 ,.B.Sc( םיבשחמ תסדנהב םיעדמל ךמסומ ראותל יתנש-עברא לולסמ
 תסדנהל הטלוקפה םע ףותישב להונמה  ,)סדנהמ ראות הנקמה
 םירגוב רישכהל איה םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ .למשח
 תוינורטקלא תוכרעמ תיינבו ןונכת אוה םתוחמתה חטשש
 הנכותב בחר עדי ילעב םיבשחמ יסדנהמ ךנחלו ,םיבשחמ תוללוכה
 .הרמוחבו

 הקיטמתמבו בשחמה יעדמב ראותל תבלושמ תינכות
 הטלוקפה םע ףותישב ,תיתנש-תלת תבלושמ םידומיל תינכות
 יעדמב(.B.Sc)  םיעדמל רגוב" ראותה תא הנקמה ,הקיטמתמל
 םכס ילעב םיטנדוטסל דעוימ לולסמה ."הקיטמתמבו בשחמה
 עדי ילעב םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ .דחוימב הובג

 בלתשהל ולכויש ,הקיטמתמב ןהו בשחמה יעדמב ןה קימעמ
 םיקימעמ תלוכיו עדי םישרודה היישעתהו רקחמה יחטשב ליבוהלו
 ךכב ףסונה ראותה תייצפואמ לדבנ  הז לולסמ .םימוחתה ינשב
 העובק תינכות יפ לע וב םידמולו דרפנ המשרה לולסמ הווהמ אוהש
  .שארמ

 הקיזיפבו בשחמה יעדמב ראותל תבלושמ תינכות
 הטלוקפה םע ףותישב ,תיתנש-עברא תבלושמ םידומיל תינכות
 בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמה ,הקיזיפל
 .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל דעוימ לולסמה ."הקיזיפבו

 יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 רקחמה יחטשב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,הקיזיפב ןהו בשחמה
 הז לולסמ .םימוחתה ינשב םיקימעמ תלוכיו עדי םישרודה היישעתהו
 ,דרפנ המשרה לולסמ הווהמ אוהש ךכב ףסונה ראותה תיצפואמ לדבנ

 עבראב דומילל תנתינה שארמ העובק תינכות יפ לע םידמול וב רשא
 .םינש

 בשחמה יעדמבו האופרב לופכ ראותל תינכות
 ינשל לולסמ תועיצמ בשחמה יעדמל הטלוקפהו האופרל הטלוקפה
 .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה םיראת
 יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו בשחמה
 םישרודה היישעתהו חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ
 רגוב״ םיראתה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה .םהינשב עדי
 יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגוב״-ו ״בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל
 האופרל ולבקתהש םידימלתל תדעוימ תינכותה .״האופרה
 .בשחמה יעדמב ראות ףסונב דומלל םיניינועמו
 

 תינשמ תוחמתה
 יטנווק בושיחב תינשמ תוחמתה תמגמ
 םוחתל תיעדמ הרשעה תינכת םג העיצמ בשחמה יעדמל הטלוקפה
 תא ףיסוהל ןתינ .תיטנווקה היצמרופניאהו םיטנווקה םיבשחמה
 ללוכ ,הטלוקפב דומילה תוינכות לכל תינשמה תוחמתהה
 קנעות תוחמתהה תא םייסמש טנדוטסל .םיפתושמה םילולסמה
 .תינשמה המגמה תא החלצהב םילשה יכ תרשאמה הדועת
 

 תוגלמו תוניוצמ תוינכות
  "תומזיל םידיפל" תוניוצמ תינכות
 ,היישעתב תוליבומ תורבח לש תוברועמו הכימתב ,תוניוצמ תינכות
 תוגיהנמ ילעב ,בשחמה יעדמב םינייטצמ םירגוב רישכהל תדעוימ
 םידיתע רשא ,לוהינהו תומזיה םוחתב ןפוד יאצוי םירושיכו
 תינכותב םיפתתשמה לע .םיליבומ םידיקפתב היישעתב בלתשהל
 ללוכ( םידומילה ילולסממ דחאב םידומילה תושירד לכב דומעל
 תומזיה םוחתב םידחא םיסרוק דומללו ,)תובלושמ תוינכות
 טרפבו ,םידחוימ םיאנתל םיאכז תינכותב םיטנדוטסה .לוהינהו
 תושרל .היחמ תגלמו דומיל רכשמ רוטפ ,לגס רבח לש יוויל
 .שידח ידועיי םידומיל ללח תינכותב םיטנדוטסה
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 "רקחמל םידיפל" תוניוצמ תינכות
 ילעב םינייטצמ םירגוב רישכהל תדעוימה תוניוצמ תינכות
 םיידיתע לגס ירבחכו םירקוחכ תימדקא הריירקל לאיצנטופ
 תושירד לכב דומעל תינכותב םיפתתשמה לע .תואטיסרבינואב
 ,)תובלושמ תוינכות ללוכ( םידומילה ילולסממ דחאב םידומילה
 םאתהב םיסרוקו תינכתל תוידועיי תושירד םילשהל ףסונבו
 לש תודחוימ תויוליעפב ףתתשהל ןכו ,םהלש ירקחמה דוקימל
 טרפבו ,םידחוימ םיאנתל םיאכז תינכותב םיטנדוטסה .תינכותה
 .היחמ תגלמו דומיל רכשמ רוטפ ,לגס רבח לש יוויל

 "תוגספ" תינכותו תרבגומ הנכות תסדנהל תוניוצמ תמגמ
 םינייטצמ םיאדותעל
 תא רישכהל תירקיעה התרטמש הנכות תסדנהב תוניוצמ תינכות
 היגולונכטה תריתע היישעתב םיידיתעה חותיפהו רקחמה יליבומ
 תושירד לכ תא םימייסמ תינכותב םיפתתשמה .ןוחטיבה תכרעמבו

 םישרדנה םיסרוקה בורו הנכות תסדנהב ךמסומ ראותל םידומילה
 .דומילה תונש עברא ךלהמב )רטסיגמ( ינש ראותל
 

 בשחמה יעדמב םינייטצמ םיטנדוטס – ה"במס
 תוימעפ דח תוגלמ הקינעמ הטלוקפה ,תוניוצמה דודיע תרגסמב
 ללכל תדעוימ תינכותה .הכמסה ידומילב םינייטצמ םיטנדוטסל
 םילולסמה ללוכ ,םילולסמה לכב ,הטלוקפב םימושרה םיטנדוטסה
 םאתהב תינכתל תוכייתשה .תורחא תוטלוקפ םע םיפתושמה
 .תעל תעמ םינכדעתמה םינוירטירקל
 

 
 ןושאר ראות רחאל  םידומיל ךשמה
 ילעב ,םיבורק םימוחת וא בשחמה יעדמב ןושאר ראות ירגוב
 ינש ראות תארקל םידומילב ךישמהל ולכוי ,םיהובג םיגשיה
 םימדקתמה םיראתה ידומיל תרגסמב )רוטקוד( ישילשו )רטסיגמ(

 םג דומלל ולכוי םיבשחמ תסדנהל לולסמה ירגוב .הטלוקפה לש
 ןכ ומכ .למשח תסדנהל הטלוקפה תרגסמב םימדקתמ םיראתל
 הקיטמרופניאויבב תודקמתה םע בשחמה יעדמל המגמה ירגוב
 תירלוקלומ היגולויבב םדקתמ ראותל םידומילב ךישמהל ולכוי
 ראותל תבלושמה תינכותה ירגוב .היגולויבל הטלוקפה תרגסמב
 םג םהידומילב ךישמהל ולכוי הקיטמתמבו בשחמה יעדמב
 יעדמב ראותל תבלושמה תינכותה ירגובו ,הקיטמתמל הטלוקפב
 קיזיפל הטלוקפב םג םהידומילב ךישמהל ולכוי הקיזיפבו בשחמה

 

 םידומילה תוינכות
 תודוקנ רובצל םיטנדוטסה לע ,ראותל תושירדה תא אלמל תנמ לע
 תועיפומה םידומיל תוינכת לכב טרופמכ תועוצקמ תוצובק 3 ךותמ
 תועוצקמו תיטלוקפ הריחב תועוצקמ ,הבוח תועוצקמ :ןלהל
 .תינוינכט-ללכ הריחב
 לש )תיתנש-תלת תינכתב 'קנ 10( 'קנ 12 תללוכ םידומיל תינכות לכ
 תועוצקמ 'קנ 6 תוחפל ןכותמ תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ
 ,)בשחמה יעדמבו האופרב לופכ ראותל לולסמב טעמל( הרשעה
 לש  תישפוח הריחבל תועוצקמו ,ינפוג ךוניח תועוצקמ 'קנ 2 תוחפל
 יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ טנדוטסה
 .עוצקמל םושירה

 
 יתנש-עברא יללכ לולסמב םידומיל תינכות

 

 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוח תועוצקמ 'קנ  87.0
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ  'קנ  56.0
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ  12.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 * 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

  ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב(  ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   12    
 
 .םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 ףסונב דומלל ץלמומ הקיטמרופניאויבה םוחתב םינינעתמל :הרעה
 .רשפאה לככ םדקומ  )134020( תיללכ הקיטנגו )134058( 1 היגולויב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032  'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234125 ** םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

18.5 3 - 8 13   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.5 
 

  10                                                           

 'ח תינרדומ הרבגלאו 2 רטסמסב םיירמונ םימתירוגלא תחקל ןתינ **
 .ךפיהל וא 3 רטסמסב
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094412  'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 104134 *** 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 234218  1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 /044252  בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 

 234292   ח"מדמל הקיגול 2 1  - 3.0
17.5 

 
 1 7 13   

 יטמתמה סרוקהו  'ח תינרדומ הרבגלא תא רימהל םילוכי םיטנדוטס *** 
 תודשו םיגוחל אובמו )104158( תורובחל אובמ :םיסרוקה ינשב  ףסונה
)104279(. 
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 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  * ףסונ יטמתמ סרוק     2.5/5.0
  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 234118  בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 234247  1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

16/20.5       
 

 ןלהל םיעדמ תועוצקמ ואר **
 
                                                                :םיסרוקה ןיבמ דחא *

 'קנ                       
 104135 )1(   'ת תוליגר תוילאיצנרפיד  תואוושמ 2.5
 104033 תירוטקו הזילנא 2.5

 104174 'מב הרבגלא .53
 104122 1 תויצקנופה תרות 3.5
 104142 םייגולופוטו םירטמ םיבחרמל אובמ 3.5
 104285 )2(  'א תוליגר תוילאיצנרפיד  תואוושמ 3.5
  104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 5.0

 

 םידמולה םיטנדוטסל קר ףסונ יטמתמ סרוקכ בשחנ הז סרוק )1(
 הימיכ וא ,)115203( 1 תיטנווק הקיזיפ וא ,)114073( 'ח3 הקיזיפ
 .)114101( תיטילנא הקינכמ וא ,)124400( 1 תיטנווק

 .רטסמסב םיטנדוטס 10-ל לבגומ )2(
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  **יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 236267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0

12/14       
 :ןלהל םיעדמ תועוצקמ ואר **
 

 םייעדמ תועוצקמ
 
 ןיבמ תודוקנ 8 תוחפל רוחבל םיטנדוטסה לע םייעדמ תועוצקמ רובע
 8 -ל רבעמ תודוקנ .ןלהל תוארשרשה תשירד םויק ךות ,םיאבה תועוצקמה
 :'ב המישרמ הריחבכ ובשחי
                          

 114075 ממ2 הקיזיפ 5.0
 114052 2 הקיזיפ 3.5
 114054 3 הקיזיפ 3.5
 114073 'ח3 הקיזיפ 3.5
 114101 תיטילנא הקינכמ 4.0
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 5.0
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125001 תיללכ הימיכ 3.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0
 124510 תילקיזיפ הימיכ 4.0
 134058 1 היגולויב 3.0
 134020 תיללכ הקיטנג 3.5

 
 :תואבה תוארשרשה עברא ןיבמ תחא תא םילשהל םיכירצ ורחבייש םיסרוקה

 'קנ                                 הקיזיפ תרשרש .1
 114075 ממ2 הקיזיפ 5.0

  :םיאבה תועוצקמה ינש וא 
  114052 2 הקיזיפ 3.5
 114054 3 הקיזיפ 3.5

 'קנ                          היגולויב תרשרש .2
 134058 1 היגולויב 3.0
 134020 * תיללכ הקיטנג 3.5

 הנשב םעפ קר ינוינכט-ללכ םושירל חותפ תיללכ הקיטנג סרוקה *

 'קנ                                הימיכ תרשרש .3
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0

 וא  
 124510 תילקיזיפ הימיכ 4.0

 

 'קנ                               הימיכ-הקיזיפ תרשרש .4
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 114052 2 הקיזיפ 3.5

 
  הריחב תועוצקמ
 תוצובק 3 םילשי .ןמקלדכ תיטלוקפ הריחב תודוקנ 56 דומלל טנדוטסה לע
 תוצובק 3  תמלשה .ןלהל תורדגומה תוצובקה 11 ךותמ תונוש תוחמתה
 ,תוחמתה תצובק לכב תועוצקמ 3 םכותמ ,םינוש תועוצקמ 9 דומיל התועמשמ
 שרדנ .הלאכ שי םא ,הצובקב םיבייחמה תועוצקמה דומיל תשירד םויקו
 .ורחבנש תוחמתהה תוצובק שולשמ תוחפל תודוקנ 26 דומלל

 ,)בשחמה יעדמל הטלוקפה תועוצקמ  לכ( 'א המישרמ ורחבי תופסונ תודוקנ 15
 )םייטלוקפ ץוח תועוצקמ( 'ב המישרמ וא 'א המישרמ תודוקנ 15 דועו

 .ןלהל תועיפומה
 רנימסו דחא טקיורפב וא תוחפל םיטקיורפ ינשב ףתתשהל בייח טנדוטס לכ
  .)הנכותב ךשמה טקיורפ סרוקל רשקב תונוש ףיעס ואר( .דחא
 

 תוחמתה תוצובק
 'קנ             םיבושיח לש תויכוביס .1

 236306 םיירקמ םיפרג 2.0
 236309 הניפצה תרותל אובמ 3.0
 236313 תויכוביסה תרות 3.0
 236315 בשחמה יעדמב תוירבגלא תוטיש 3.0
 236318 תוינאילוב תויצקנופ לש הזילנא 2.0
 236359 2 םימתירוגלא 3.0
 236374 םימתירוגלאו תויתורבתסה תוטיש 3.0
 236377 םיפרגב םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236378 תואדו רסח עדימ לוהינ תונורקע 2.0
 236508 תויכוביסו היפרגוטפירק 2.0
 236518 תרושקת תויכוביס 2.0
 236521 בוריק ימתירוגלא 2.0
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ 3.0
 236755 םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236760 תיבושיח הדימל 2.0

 236313  :אוה בייחמה עוצקמה
 
 םימתירוגלאה תרות .2

 236315 בשחמה יעדמב תוירבגלא תוטיש 3.0
 236357 'א םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236359 2 םימתירוגלא 3.0
 236377 םיפרגב םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236521 בוריק ימתירוגלא 2.0
 236715 םימתירוגלא לש  חותינב תוטיש 3.0
 236719 תיבושיח הירטמואג 3.0
 236755  םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236760 תיבושיח הדימל 2.0
 236779 יביסאמ עדימל םיימתירוגלא תודוסי 2.0
 238739 תיטרקסיד תימתירוגלא הירטמואג 2.0

 
 הימושייו הקיגול .3

 236025 םיקחשמו הקיגול ,םיטמוטוא 2.0
 236026 תורזובמ תוכרעמב םיקחשמו עדי 2.0
 236304 2 בשחמה יעדמל הקיגול 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 3.0
 236345 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש יטמוטוא תומיא 3.0
 236356 םינותנ דסמ תוכרעמ לש הירואת 3.0
 236378 תואדו רסח עדימ לוהינ תונורקע 2.0

 
 היצמרופניאו הניפצ ,היגולוטפירק .4

 236309 הניפצה תרותל אובמ 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
  236379 תונורכזל םימתירוגלאו דודיק 3.0
 236500 הזילנאטפירק 3.0
 236506 תינרדומ היגולוטפירק 3.0
 236508 תויכוביסו היפרגוטפירק 2.0
 236520 עדימ ןוסחא תוכרעמב דודיק 2.0
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ 3.0
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ 3.0
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 236506 וא 236309  :םה םיבייחמה תועוצקמה
                                                                       הנכות תוכרעמ חותיפ .5

 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא 3.0
 236271 דיאורדנא ססובמ חותיפ 2.0
 236278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ 3.0
 236319 תונכת תופש 3.0
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש 3.0
 236332 םימושייו תויגולונכט – םירבדה לש טנרטניאה 2.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 3.0
 236347 הנכות לש הזתניסו יטמוטוא קסיה 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236369 טנרטניאה תשרב עדימ לוהינ 3.0
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה 4.0
 236490 םיבשחמ תחטבא 3.0
 236491 חטבואמ תונכת 3.0
 236496 רוחאל הסדנה 3.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0
 236703 םימצע החנומ תונכת 3.0
 236712 תיליי'גא הנכות תסדנה 2.0
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא 2.0

 236319  :אוה בייחמה עוצקמה
 
 תורזובמ תוכרעמו תרושקת .6

 236026 תורזובמ תוכרעמב םיקחשמו עדי 2.0
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 3.0
 236341 טנרטניאב תרושקת 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
 236351 תורזובמ תוכרעמ 3.0
 236357 'א םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236369 טנרטניאה תשרב עדימ לוהינ 3.0
 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 3.0
 236377 םיפרגב םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236422 תומדקתמ ןוסחא תוכרעמו תויגולונכט 3.0
 236490 םיבשחמ תחטבא 3.0
 236510 םינותנ ידסמ תוכרעמ שומימ 3.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0
 236755  םירזובמ םימתירוגלא 3.0

 236370 וא 236334 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
                בושחימ תוכרעמ .7

 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא 3.0
 236278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ 3.0
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 3.0
 236347 הנכות לש הזתניסו יטמוטוא קסיה 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236369 טנרטניאה תשרב עדימ לוהינ 3.0
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה 4.0
 236379 תונורכזל םימתירוגלאו דודיק 3.0
 236422 תומדקתמ ןוסחא תוכרעמו תויגולונכט 3.0
 236490 םיבשחמ תחטבא 3.0
 236491 חטבואמ תונכת 3.0
 236496 רוחאל הסדנה 3.0
 236510 םינותנ ידסמ תוכרעמ שומימ 3.0
 236703 םימצע החנומ תונכת 3.0
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא 2.0

  236363 :אוה בייחמה עוצקמה
 
 הקיטובורו הייאר .8

 236201  עדימ דוביעו גוצייל אובמ 3.0
 236330 * היצזימיטפואל אובמ 3.0
 236372 תויניסאייב תותשר 3.0
 236777 הישומישו הקומע הדימל 3.0
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 3.0
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע 3.0
 236861 תירטמואג תיבושיח הייאר 3.0
 236862 תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי 3.0

  תונומתו 
 236873 תבשחוממ הייאר 3.0
 236875 יתייאר יוהיז 3.0
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא 2.0
 236927 הקיטובורל אובמ 3.0
 238790 גירס-בר תוטיש 2.0
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואג 3.5

 היצזמיטפואב תויבושיח תוטיש 046197 וא *
 236201  :אוה בייחמה עוצקמה
 
 הקיפרגו הירטמואג .9

 236216 1 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 236324 2 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 236329  הירטמואג לש יתרפס דוביע 3.0
 236716 ם"בית תוכרעמב םיירטמואג םילדומ 3.0
 236719 תיבושיח הירטמואג 3.0
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואג 3.5
 238739 תיטרקסיד תימתירוגלא הירטמואג 2.0

 236216 :אוה בייחמה עוצקמה
 

               תיתוכאלמ הניבו הדימל .10
 236201  עדימ דוביעו גוצייל אובמ 3.0
 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ 3.0
 236372 תוינאיסייב תותשר 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ 3.0
 236760 תיבושיח הדימל 2.0
 236777 הישומישו הקומע הדימל 3.0
 236779 יביסאמ עדימל םיימתירוגלא תודוסי 2.0
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 3.0
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא 2.0
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5

 236501 :אוה בייחמה עוצקמה
 

               הקיטמרופניאויב .11
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא 3.0
 236523   הקיטמרופניאויבל אובמ 2.5
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125001 תיללכ הימיכ 3.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3.5
 134058 1 היגולויב 3.0
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2.5

 094423 -ו 236522 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 

 וז תוחמתה תצובקב הימיכהו היגולויבה יסרוק ,דחא סרוק דבלמ :הרעה
 .'ב המישר תרגסמב הריחבכ ובשחי
 

 'א המישר
 'קנ       טרפבו ,בשחמה יעדמל הטלוקפה תועוצקמ לכ

 234302 'ה היצליפמוקב טקיורפ 3.0
 234303 'ה הלעפה תוכרעמב טקיורפ 3.0
 234304 'ה תיתוכאלמ הניבב טקיורפ 3.0
 234313 יתיישעת טקיורפ 3.0
 234326 'ה תבשחוממ הקיפרגב טקיורפ 3.0
 234329 תונומת חותינו דוביעב טקיורפ 4.0
 234493  רבייס תחטבאל אובמ 1.0
 234901 יתורחת תונכתב הנדס 3.0
 236025 םיקחשמו הקיגול ,םיטמוטוא 2.0
 236026 תורזובמ תוכרעמב םיקחשמו עדי 2.0
 236201  עדימ דוביעו גוצייל אובמ 3.0
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא 3.0
 236271 דיאורדנא ססובמ חותיפ 2.0
 236272 דיאורדנא ססובמ חותיפ טקיורפ 3.0
 236278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ 3.0
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 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ 3.0
 236303 תויעבט תופש דוביעב טקיורפ 3.0
 236304 2 בשחמה יעדמל הקיגול 3.0
 236306 םיירקמ םיפרג 2.0
 236309 הניפצה תרותל אובמ 3.0
 236310 תוילמרופה תופשה תרות 3.0
 236313 תויכוביסה תרות 3.0
 236315 בשחמה יעדמב תוירבגלא תוטיש 3.0
 236318 תוינאילוב תויצקנופ לש הזילנא 2.0
 236319 תונכת תופש 3.0
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש 3.0
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 3.0
 236323 'מ םינותנ דוביעב טקיורפ 3.0
 236324 2 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 236328 'מ תבשחוממ הקיפרגב טקיורפ 3.0
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע 3.0
 236330 היצזימיטפואל אובמ 3.0
 236332 םימושייו תויגולונכט – םירבדה לש טנרטניאה 2.0
 236333 םירבדה לש טנרטניאב טקיורפ 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 3.0
 236336 תויקלח .פיד תואוושמ לש ירמונ ןורתפ 3.0
 236340 םיבשחמ תרושקתב טקיורפ 3.0
 236341 טנרטניאב תרושקת 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 3.0
 236345 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש יטמוטוא תומיא 3.0
 236346 בשחמ תרזעב תוינכות תומיאב טקיורפ 3.0
 236347 הנכות לש הזתניסו יטמוטוא קסיה 3.0
 236348 בשחמ-םדא יקשממל אובמ 3.0
 236349 עדימ תחטבאב טקיורפ 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
 236351 תורזובמ תוכרעמ 3.0
 236356 םינותנ דסמ תוכרעמ לש הירואת 3.0
 236357 'א  םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236358 םירזובמ םימתירוגלאב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236359 2 םימתירוגלא 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 3.0
 236361 'מ היצליפמוקב טקיורפ 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236366 'מ הלעפה תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236369 טנרטניאה תשרב עדימ לוהינ 3.0
 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 3.0
 236371 רזובמו יליבקמ תונכתב טקיורפ 3.0
 236372 תוינאיסייב תותשר 3.0
 236374 םימתירוגלאו תויתורבתסה תוטיש 3.0
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה 4.0
 236377 םיפרגב םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236378 תואדו רסח עדימ  לוהינ תונורקע 2.0
 236379 תונורכזל םימתירוגלאו דודיק 3.0
 236381 'ב VLSI-ב טקיורפ 4.0
 236388 ןוסחא תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236422 תומדקתמ ןוסחא תוכרעמו תויגולונכט 3.0
 236490 םיבשחמ תחטבא 3.0
 236491 חטבואמ תונכת 3.0
  236496 רוחאל הסדנה 3.0
 236499 שא תומוחב טקיורפ 3.0
 236500 הזילנאטפירק 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
 236502 תיתוכאלמ הניבב טקיורפ 3.0
 236503 1 בשחמה יעדמב םדקתמ תונכת טקיורפ 3.0
 236504 הנכותב ךשמה טקיורפ 3.0
 236506 תינרדומ היגולוטפירק 3.0
 236508 תויכוביסו היפרגוטפירק 2.0
 236509 םיבשחמ הנבמב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236510 םינותנ ידסמ תוכרעמ שומימ 3.0
 236512 הנכות  חותיפ תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236513 הנכות חותיפ תוכרעמב םדקתמ טקיורפ 3.0
 236515 הניפצה תרותב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236518 תרושקת תויכוביס 2.0

 236520 עדימ ןוסחא תוכרעמב דודיק 2.0
 236521 בוריק ימתירוגלא 2.0
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא 3.0
 236523 הקיטמרופניאויבל אובמ 2.5
 236524 הקיטמרופניאויבב טקיורפ 3.0
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ 3.0
 236526 2 בשחמה יעדמב םדקתמ תונכת טקיורפ 3.0
 236612  היגולוטפירקב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236613 'ה היגולוטפירקב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236620 'ה םימתירוגלאב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236621 'ת+'ה םימתירוגלאב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236622 'ה םימתירוגלאב 2 'סמ םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236623 'ת+'ה םימתירוגלאב 2 'סמ םימדקתמ םיאשונ 3.0
 תומיא( תוילמרופ תומיא תוטישב םימדקתמ םיאשונ 2.0

 'ה )הנכות
236624 

 תומיא( תוילמרופ תומיא תוטישב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 'ת+'ה )הנכות

236625 

 תונומת דוביעו תבשחוממ הייארב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 'ת+'ה

236627 

 236628 'ה תבשחוממ הקיפרגב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236629 'ת+'ה תבשחוממ הקיפרגב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236630 'ה תיעבט הפש דוביעב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236631 'ת+'ה תיעבט הפש דוביעב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236632 'ה הקיטמרופניאויבב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236633 'ת+'ה הקיטמרופניאויבב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236634 'ה םיבשחמ תרושקת תותשרב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236635 'ת+'ה םיבשחמ תרושקת תותשרב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236637 'ת+'ה תויבושיחו הקיגולב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236638 'ה תותשר חותינו ןונכתב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236640 'ה תיטנווק היצמרופניאב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236641 'ת+'ה תיטנווק היצמרופניאב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236643 'ת+'ה הקיטובורב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236644 'ה יעדמ בושיחב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236645 'ת+'ה יעדמ בושיחב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236646 'ה בשחמה יעדמ לש הירואתב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236647 'ת+'ה בשחמה יעדמ לש הירואתב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236648 'ה בשחמה יעדמ לש תויכוביסב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236649 'ת+'ה בשחמה יעדמ לש תויכוביסב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236650 'ה הנכות תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236651 'ת+'ה הנכות תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236652 'ה עדימ תחטבאב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236653 'ת+'ה עדימ תחטבאב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236654 'ה הנכות תסדנהב 2 'סמ םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236655 'ת+'ה הנכות תסדנהב 2 'סמ םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236657 'ת+'ה עדימ לוהינ לש הירואתב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236658 'ה יעבט בושיחב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236660 'ה תיבושיח הדימלב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236661 'ת+'ה תיבושיח הדימלב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236662 'ה תיבושיחה םיקחשמה תרותב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236663 'ת+'ה תיבושיחה םיקחשמה תרותב םימדקתמ םיאשונ 3.0
  236664 'ה יגולויב בושיחב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 תישונא תוגהנתהו הנוכמ תדימלב םימדקתמ םיאשונ 3.0

 'ת +'ה
236667 

 236698 הנכות תוכיא תחטבה 2.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0
 236703 םימצע החנומ תונכת 3.0
 236712 תיליי'גא הנכות תסדנה 2.0
 236715 םימתירוגלא לש  חותינב תוטיש 3.0
 236716 ם"בית תוכרעמב םיירטמואג םילדומ 3.0
 236719 תיבושיח הירטמואג 3.0
 236729 תיבושיח הירטמואגב טקיורפ 3.0
 236754 תונובנ תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236755  םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ 3.0
 236757 תודמול תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236760 תיבושיח הדימל 2.0
  236777 הישומישו הקומע הדימל 3.0
 236779 יביסאמ עדימל םיימתירוגלא תודוסי 2.0
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא 2.0
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 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 3.0
 236800 הנכות תסדנהב רנימס 2.0
 236811 1 תירמונ הזילנאב רנימס 2.0
 236812 2 תירמונ הזילנאב רנימס 2.0
 236813 םימתירוגלאב רנימס 2.0
 236814 )הנכות תומיא( תוילמרופ תומיא תוטישב רנימס 2.0
 236815 תבשחוממ היארב רנימס 2.0
 236816 תבשחוממ הקיפרגב רנימס 2.0
 236817 תיעבט הפש דוביעב רנימס 2.0
 236818 הקיטמרופניאויבב רנימס 2.0
 236819 םיבשחמ תרושקת תותשרב רנימס 2.0
 236820 הניפצה תרותב רנימס 2.0
 236821 תונומת דוביעב רנימס 2.0
 236822 ןוימ תותשרו םירוביח תותשרב רנימס 2.0
 236823 תיטנווק היצמרופניא דוביעב רנימס 2.0
 236824 הקיטובורב רנימס 2.0
 236825 םירזובמ םימתירוגלאב רנימס 2.0
 236826 םינותנ ידסמב רנימס 2.0
 236827 םיבשחמ תוכרעמב רנימס 2.0
      236828 םיבשחמ תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236829 בוריק ימתירוגלאב רנימס 2.0
 236830 םייליבקמ םימתירוגלאב רנימס 2.0
 236831 תיטרקסיד הירטמואגב רנימס 2.0
 236832 יליבקמ תונכתב רנימס 2.0
 236833 תוילמרופ תופשו םיטמוטואב רנימס 2.0
 236834 עדימ ןוסחא תוכרעמב רנימס 2.0
 236835 תיתוכאלמ הניבב רנימס 2.0
 236836 הדימלו םיצירמתב רנימס 2.0
 236837 עדימ ןוסחא תוכרעמל םידודיקב רנימס 2.0
 236838 תודמול תוכרעמב רנימס 2.0
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע 3.0
 236861 תירטמואג תיבושיח הייאר 3.0
 תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי 3.0

 תונומתו
236862      

 236873 תבשחוממ הייאר 3.0
 236874 תבשחוממ הייארב טקיורפ 3.0
 236875 יתייאר יוהיז 3.0
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא 2.0
 236927 הקיטובורל אובמ 3.0
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ 3.0
 236991  יטנווק בושיחב טקיורפ 3.0
 238125 'מ םיירמונ םימתירוגלא 3.0
 238739 תיטרקסיד תימתירוגלא הירטמואג 2.0
 238790 גירס-בר תוטיש 2.0
 238900 םיבושיח לש הירואתב רקחמ ןוירנימס 2.0
 238901 הקירוטניבמוקו  הקיגולב רקחמ ןוירנימס 2.0
 238902 םיפרגה תרותו הקירוטניבמוקב רקחמ ןוירנימס 2.0

 

   'ב המישר
 'קנ           םייטלוקפ-ץוח הריחב תועוצקמ 

 036044 םינשייח י"ע טווינו םיטובור תעונת ןכת 3.0
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 4.0
 044127  הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 5.0
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 5.0
 044157 'א 1 למשח תסדנהל הדבעמ 2.0
 044167 'א טקיורפ 4.0
 044169 'ב טקיורפ 4.0
 044202 םייארקא תותוא 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביע 3.0
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ 3.0
 046332 העימשו הייאר תוכרעמ 3.0
 046880 םיבבש לש בשחוממ  יגול ןכת 3.0
 VLSI 048878 תורוטקטיכרא 2.0
 הייארו תונומת הנבמ ,הייארב םימדקתמ םיאשונ 2.0

 תבשחוממ
048921 

 086761 תבשחוממ היאר רזענ טווינ 3.0
 094222 םילדומ תססובמ תוכרעמ תסדנה 3.5

 094313 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד םילדומ 3.5
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3.5
 094333 םיעוציב רקחב םיימניד םילדומ 3.0
 094334 תיתרפס היצלומיס 3.0
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5
 094591 הלכלכל אובמ 3.5
 096224 רזובמ עדימ לוהינ 3.0
 096250 תורזובמ עדימ תוכרעמ 3.5
 096262 עדימ רוזחא 3.5
 096326 ןומזתב  םימתירוגלא 53.

 096411 םינותנ תססובמ תיטסיטטס הדימל 3.5
 097317 םייפותישה םיקחשמה תרות 2.5
 104122 1 תויצקנופה תרות 3.5
 104135 'ת תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2.5
 104142 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ 3.5
 104157 םירפסמה תרותל אובמ 3.5
 104165 תוישממ תויצקנופ 3.5
 104174 'מב הרבגלא 3.5
 104158 תורובחל אובמ 3.5
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואג 3.5
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3.0
 104221 תוילרגטניא תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 4.0
 104223 הירופ ירוטו תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 4.0
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2.5
 104293 תוצובקה תרות 2.5
 106378 הדימה תרות 3.0
 104294 היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 5.0
 106383 תירבגלא היגולופוט 3.0
 114101 תיטילנא הקינכמ 4.0
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא  5.0
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 5.0
 115204 2 תיטנווק הקיזיפ 5.0
 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 5.0
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3.5
 116354 היגולומסוקו הקיזיפורטסא 3.5
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 124400 תיטנווק הימיכ 5.0
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2.5
 124801 'ב1 תינגרוא הימיכ 2.5
 125801  תינגרוא הימיכ 5.0
 134019 היגולומיזנאו  הימיכויבל אובמ 2.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3.5
 134058 1 היגולויב 3.0
 134082 תירלוקלומ היגולויב 2.5
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3.5
 134128 אתה לש היגולויב 3.5
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2.5
 134142 תירלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 2.5
 214909 םיכר םירושיכ-2 בשחמה יעדמב תויעב 2.0
2.0  

 
 

    
  העיפומה "ףסונה יטמתמה סרוקה תמישר" ךותמ תועוצקמ רוחבל םג ןתינ
 .ץעויה רושיאב םיפסונ תועוצקמ ןכו ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב
 
 
 

 
 
 



241

מדעי המחשב 23 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023  2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכות / 23  בשחמה יעדמ  

229 
 

 תובשחוממ תוכרעמ תחטבאו רבייס תמגמ
 תחטבאב אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה וז תינכת תרטמ
 הקמעה ךות בשחמה יעדמב בחר עקר הירגובל הקינעמ המגמה .רבייס
 ולבקי המגמה ימייסמ .ילטיגידה םלועה תחטבא לש השעמבו הירואיתב
 רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראות
 .םינויצה ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש
 

 ףרוח רטסמסב םיליחתמל קר הפקת תצלמומה תכרעמה :הרעה
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוח תועוצקמ 'קנ          106.0
 הביל תועוצקמ 'קנ              8.0

  תיטלוקפ הריחב תועוצקמ  'קנ            29.0
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ            12.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 *  'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   12    
 
 .םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234125 ** םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0
 234493    רבייס תחטבאל אובמ 1 - - - 1.0

19.5 3 - 8 14   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5 
 

  10                                                           

 'ח תינרדומ הרבגלאו 2 רטסמסב םיירמונ םימתירוגלא תחקל ןתינ **
 .ךפיהל וא 3 רטסמסב
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094412   'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 104134  *** 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 /044252  בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 234292   ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
 236491    חטבואמ תונכת 2 1 - 1 3.0

20.5 
 

1 1 8 15   

 יטמתמה סרוקהו  'ח תינרדומ הרבגלא תא רימהל םילוכי םיטנדוטס ***
 תודשו םיגוחל אובמו )104158( תורובחל אובמ :םיסרוקה ינשב  ףסונה
)104279(. 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  * ףסונ יטמתמ סרוק     2.5/5.0
  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 234118  בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 234247  1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

16/20.5      
 

 

-עבראה יללכה לולסמב טרופמכ םייטמתמה םיסרוקה ןיבמ דחא *
 .יתנש

 
 :יתנש-עבראה יללכה לולסמב ולאל תוהז םייעדמה תועוצקמה תושירד **
 תועוצקמה תמישרב םיעיפומה  תועוצקמה ןיבמ  תודוקנ 8 תוחפל
 תחא תשירד םויק ךות ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב םייעדמה
 .תוארשרשה
 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  **יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 236267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 2 1 - 1 3.0
 236350    תותשרב הנגה 2 1 - 1 3.0
 236496    רוחאל הסדנה 2 1 - 1 3.0

21/23 
 

      

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 236506 תינרדומ היגולוטפירק 2 1 - 1 3.0
 236490      םיבשחמ תחטבא 2 1 - 1 3.0
6.0 

 
2 - 2 4   

 
  הריחב תועוצקמ
 תועוצקמ 3 םילשי .ןמקלדכ תיטלוקפ הריחב תודוקנ 37 דומלל טנדוטסה לע
 11 ךותמ תחא תוחמתה תצובק םילשיו ,ןלהלש הבילה תמישרמ )'קנ 8 תוחפל(

 התועמשמ הצובקה  תמלשה .יתנש-עבראה לולסמב תורדגומה תוצובקה
 תושירדב םילולכ םניאש ,)'קנ 8 תוחפל( הצובקב םינוש תועוצקמ 3 דומיל
 שי םא ,הצובקב םיבייחמה תועוצקמה דומיל תשירד םויקו ,הבילה וא הבוחה
  .הלאכ

 ,)בשחמה יעדמל הטלוקפה תועוצקמ  לכ( 'א המישרמ ורחבי תופסונ תודוקנ 12
 תועיפומה )םייטלוקפ ץוח תועוצקמ( 'ב המישרמ וא 'א המישרמ תודוקנ 9 דועו
 .יתנש-עבראה יללכה לולסמב
 רנימסו דחא טקיורפב וא ,תוחפל םיטקיורפ ינשב ףתתשהל בייח טנדוטס לכ
 עדימ תחטבאב טקיורפ :םיידועיה םיטקיורפה דחא תוחפל םללכבו ,דחא
 .)236499( שא תומוחב טקיורפ וא )236349(
 

 הביל תועוצקמ

 :)'קנ 8 תוחפל( האבה המישרהמ םיסרוק 3 דומלל שי

  'קנ
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 3.0
 236500 הזילנאטפירק 3.0
 236508 תויכוביסו היפרגוטפירק 2.0
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ 3.0
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה 4.0
3.0 

 
 236341 טנרטניאב תרושקת
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 תודקמתה םע בשחמה יעדמל המגמה
 הקיטמרופניאויבב
  )היגולויבל הטלוקפה םע ףותישב(
  שומיש בקע תרשפאתמ תינרדומה היגולויבה לש תירואטמה התומדקתה
 םונגה ףצר חונעפ .םיינשדח םימתירוגלאו תויבושיח תוטישב  רבוגו ךלוה
 ןהו םדאה לש היגולויבהו היצולובאה תנבהב ןה הכפהמל םרוג ישונאה
 .תמדקומ הנחבאל םיעצמאו תופורת חותיפו תולחמ תנבהב

 תוישעת ליבוהלו בלתשהל ולכויש םירגוב רישכהל איה המגמה תרטמ
 םימדקתמ םידומילל ךישמהל ולכויש םירגוב ןכו ,הקיטמרופניאויב
 .תופסונ תושירד אלל בשחמה יעדמבו תיאתו תירלוקלומ היגולויבב

 (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראותה תא המגמה ירגוב ולבקי םהידומיל םותב
 ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה יעדמב
 .םינויצה

 

           םידומילה תינכות
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

    הבוח תועוצקמ 'קנ     107.0
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ       36.0
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ       12.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 
 'קנ

 
 'פ

 
 'מ

 
 'ת

 
 'ה

 
 1 רטסמס

 104031   'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 *  'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 134058 1 היגולויב 3 - - - 3.0
21.0 - 2 10 15   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0 -  12    

 םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 114071 ** 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3 1 - - 3.5
 134133 היצולובא 2 - - - 2.0
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

21.0 3 - 7 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   9    
 .רתוי םירחואמ םירטסמסל 'מ1 הקיזיפ תוחדל ןתינ **
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094412  'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
 125001 *** תיללכ  הימיכ 2 2 - - 3.0
 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.0 
 

- 1 8 17   

 הימיכה תודוסי 124120 סרוק תא םוקמב תחקל ןתינ  ***
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

 125801   תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 2 - - 2.5

17.0 - 1 7 13   
 

    5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 236523  הקיטמרופניאויבל אובמ 2 1 - - 2.5
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2 1 - - 2.5
 134142 תירלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 1 - 5 - 2.5
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - - 3.5

18.0 6 8 6 12   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
6.0 1 - 2 4   

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 236524 הקיטמרופניאויבב  טקיורפ 2 - - 3 3.0
3.0 3 - - 2   

 
 

 .ףרוח רטסמסב קר היהת המגמל םיטנדוטס תלבק :הרעה
 

 
 הריחב תועוצקמ
 
 .ןלהל תוטרופמה תושירדה יפל 'קנ 36 םילשהל טנדוטסה לע

 לולסמב העיפומה )םייטלוקפ  םינפ תועוצקמ( 'א המישרמ 'קנ 15 תוחפל
 .בשחמה יעדמב יתנש-עבראה יללכה
        :ןמקלדכ היגולויבב הריחב 'קנ 10 תוחפל
 לולסמב 'ב וא 'א תומישרמ ראשהו ןלהל המישרהמ תוחפל םיסרוק ינש
      .היגולויבב רגוב ראותל

        
 'קנ

  

 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2.5
 134128 אתה לש היגולויב 3.5
 134111 היגולואוז 3.0
 134040 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ 3.0
 134117 היגולויזיפ 3.5
 134121 היגולוריוו היגולויבורקימ 3.0

   
 וא בשחמה יעדמ לש 'א המישרמ תחקל ןתינ הריחבה 'קנ 11 תרתי תא
 .היגולויבב רגוב ראותל לולסמב 'ב וא 'א תומישרמ
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 יתנש-תלת יללכ לולסמב םידומיל תינכות
 

 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 118.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוח תועוצקמ 'קנ  84.0
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ  24.5
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ  10.0

 
  .דבלב הצלמה תרגסמב איה םירטסמסל הקולחה
 .יתנש-עבראה יללכה לולסמב ומכ 4 ,3 ,2 ,1 םירטסמס
 

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0

9/11 
 

      

 :יתנש-עבראה יללכה לולסמב ולאל תוהז םייעדמה תועוצקמה תושירד **
 תועוצקמה תמישרב םיעיפומה  תועוצקמה ןיבמ  תודוקנ 8 תוחפל
 תחא תשירד םויק ךות ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב םייעדמה
 .תוארשרשה

 

 הריחב תועוצקמ
 תודוקנ 18 :ןמקלדכ תיטלוקפ הריחב תודוקנ 24.5 םילשהל טנדוטסה לע
 תוחפל וז תרגסמבו ,)םייטלוקפ םינפ תועוצקמ( 'א המישרמ תוחפל
 'ב-ו 'א תומישרמ תחקל ןתינ הריחבה תועוצקמ ראש תא .דחא טקיורפ
 .יתנש-עבראה יללכה לולסמב תועיפומה
 
 

    עדימ חותינו הדימלל המגמה
 ,ףוסיאב אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה וז תינכות תרטמ
 .ולא םימוחתב םימתירוגלאו תוטיש רקחו ,תותואו עדימ חותינו דוביע
 ידי לע ונממ םינכת תקפהו עדימב לופיט לש תונורקעב תדקמתמ המגמה
 תינכותה .תיבושיח הדימלו ,תיטסיטטס הקסה ,תותוא דוביעב םילכ
 הרשעה ךכ לע הפיסומו ,בשחמה יעדמב בחר עקר םירגובל הקינעמ
 ,ונממ הדימל ,ודוביע ,ופוסיא – עדימב םיחמתמה םיסרוקו תיטמתמ
 (.B.Sc) םיעדמל רגוב" יתנש-תלת ראות ולבקי המגמה ימייסמ .דועו
 ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה יעדמב
 .םינויצה
 
 .ףרוח רטסמסב קר היהת המגמל םיטנדוטס תלבק :הרעה
 

 120.5 רובצל שי ,יתנש-תלתה ראותב המגמה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ

 הבוח תועוצקמ 'קנ          85.5
 הביל תועוצקמ 'קנ        12.0
  תיטלוקפ הריחב תועוצקמ  'קנ          13.0
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ          10.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 *  'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   12    
 .םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0
 104174 )1( מב הרבגלא 3 1 - - 3.5

19.0 3 - 7 14   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0   9    
 הריחבל הדוקנ ףיסוהלו 'קנ 2.5 )104134( 'ח תינרדומ הרבגלא וא )1(

 .)תיטלוקפ
 
 
 

   3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 094412   'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 234218   1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
18 - 1 8 13   

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 234247   1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
 234118  בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ 2 1 2 - 3.0

  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0
16.5/18.5       

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'ק

 236343  תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236201  עדימ דוביעו גוצייל אובמ 2 1 - 1 3.0

  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0
9/11       

 
 :יתנש-עבראה יללכה לולסמב ולאל תוהז םייעדמה תועוצקמה תושירד **
 תועוצקמה תמישרב םיעיפומה  תועוצקמה ןיבמ  תודוקנ 8 תוחפל
 תחא תשירד םויק ךות ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב םייעדמה
 .תוארשרשה
 

 הריחב תועוצקמ
 העברא  תוחפל :ןמקלדכ תיטלוקפ הריחב תודוקנ 25 םילשהל טנדוטסה לע
  .ןלהל תטרופמה הבילה תמישרמ )'קנ 12 תוחפל ( םיסרוק
  תוחפל 'קנ 3 לש ללוכ ףקיהב דחא טקיורפב ףתתשהל בייח טנדוטס לכ
 רידגמ סובליסהש ולאל טרפ( הטלוקפב םיטקיורפה ללכ ןיבמ רחבייש
 .)"ראותל םיטקיורפה תושירד יולימ ךרוצל רכומ אל"כ
 םינפ תועוצקמ( 'א המישרמ תחקל ןתינ הריחבה תועוצקמ ראש תא
 .יתנש-עבראה יללכה לולסמב העיפומה  )םייטלוקפ
 הביל תועוצקמ
  :)'קנ 12 תוחפל( האבה המישרהמ םיסרוק 4 דומלל שי

  'קנ
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5
 236330 היצזימיטפואל אובמ 3.0

  וא 
 046197  היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 3.0
 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
    תוגהנתהו תודמול תוכרעמב םימדקתמ םיאשונ 3.0

 'ת+'ה תישונא
236667 

 236860 ילטיגיד תונומת דוביע 3.0
 236777 הישומישו הקומע הדימל 3.0
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 3.0
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא 3.0
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 רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םג םשרית עדימ חותינו הדימלל המגמה
 ,הנכות תסדנהל לולסמבו יתנש-עבראה יללכה לולסמב  םיטנדוטס לש
 לולסמב ראותה תמלשהל תודוקנה תסכמבו תושירדב ודמעיש יאנתב
 הבוח( תוידוחייה תושירדה תא ומילשי ףסונבו ,םימושר םה וילא ליגרה
 .עדימ חותינו הדימלל המגמל )הבילו
 

 יתנש-עברא יללכ לולסמב םישרדנ םניאש המגמב הבוח תועוצקמ
 236756 ,עדימ דוביעו גוצייל אובמ 236201 :הנכות תסדנהל לולסמבו

 .תודמול תוכרעמל אובמ
 

 לולסמב תוחמתהה תוצובקב םילולכה ,המגמב הבילו הבוח יסרוק
 .תוצובקה לש המלשהה תשירד יולימ ךרוצל ובשחיי ,יתנש-עבראה

 תשירד יולימ ךרוצל בשחיי )236501( תיתוכאלמ הניבל אובמ סרוקה
 תסדנהב יתנשה טקיורפה .הנכות תסדנהל לולסמב הבילה תועוצקמ
   .המגמב טקיורפה השירד יולימ ךרוצל בשחיי 'ב בלש הנכות

 
 

   הנכות תסדנהל לולסמה
 םתוחמתה חטשש םירגוב תרשכה איה הנכות תסדנהל לולסמה תרטמ
 תונכת ינפוא לש ןווגמב דקמתמ לולסמה .תולודג הנכות תוכרעמ אוה
 ,תומיאה ,הקידבה ,םושיה ,ןכתה ,חותינה תולועפב יתטיש לופיטבו

 בחר עקר וירגובל קינעמ לולסמה .הנכות לש הבסההו הכרעהה ,הקוזחתה
 שומישו הנכות תריציב הקימעמ תוסנתהו םיימושייה בשחמה יעדמב
 ראותה תא ולבקי לולסמה ימייסמ .הנכות תסדנהל םימדקתמ םילכב
 ובצמש הטלוקפב טנדוטס לכ ."הנכות תסדנהב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ"
  .לולסמל ףרטצהל לכוי ןיקת ימדקאה
 

 םידומילה תינכות
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 159.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 

                              הבוח תועוצקמ 'קנ 109.0
  הביל  תועוצקמ 'קנ    9.0

                 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ  29.5
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ  12.0

 

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
 234114  * 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל םיטמוטואו
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – ינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0 
 

  12    

.םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *  
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 104134  'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

18.0 3 - 7 13   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.0   9    
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

 בשחמה
044252/
234252 

   ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0
 094412 'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0

 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
 236319 תונכת תופש 2 1 - - 3.0

21/23.0       
 

 4 רטסמס 'ה 'ת  'מ 'פ  'קנ
  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 234118  בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234247  1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 236703 םימצע החנומ תונכת 2 2 - - 3.0

16.5/18.5       
 :יתנש-עבראה יללכה לולסמב ולאל תוהז םייעדמה תועוצקמה תושירד **
 םייעדמה תועוצקמה  תמישרב םיעיפומה תועוצקמה ןיבמ תודוקנ 8 תוחפל
 .תוארשרשה תחא םויק ךות ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב
 

 :ףרוח רטסמסב םהידומיל וליחתה רשא םיטנדוטסל
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 236267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 2 1 - 1 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 2 1 - 1 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0
 םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 2 1 - 1 3.0

 תיבושיח הדימלו
236370 

18.0 5 - 6 12   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 2 1 - 1 3.0
6.0 1 - 3 4   

 6 רטסמסב טקיורפ תחקל ץלמומ
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 –  הנכות תסדנהב יתנש טקיורפ 2 - - 4 3.0

 'א בלש
234311 

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 –  הנכות תסדנהב יתנש טקיורפ 2 - - 6 3.5
 'ב  בלש

234312 

       
 :ביבא רטסמסב םהידומיל וליחתה רשא םיטנדוטסל
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 236267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0
 234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 2 1 - 1 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0

15.0 3 - 6 10   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 2 1 - 1 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 2 1 - 1 3.0
  – הנכות תסדנהב יתנש טקיורפ 2 - - 4 3.0

 'א בלש
234311 

 םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 2 1 - 1 3.0
 תיבושיח הדימלו

236370 

12.0 7 - 3 8   
       

 6 רטסמסב טקיורפ תחקל ץלמומ
 

    7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
   –  הנכות תסדנהב יתנש טקיורפ 2 - - 6 3.5

 'ב בלש
 

234312 
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 8 רטסמס     
 הריחב יסרוק
 

 הריחב תועוצקמ
 תוחפל ןכותמו ,תיטלוקפ הריחב תודוקנ 38.5 כ"הס םילשהל טנדוטסה לע
 תודוקנ 29.5 .ןלהל תטרופמה הבילה תמישרמ )'קנ 9.0( םיסרוק 3
 תוחפל תודוקנ 15 לולכל םיכירצ תיללכה תיטלוקפה הריחבה תועוצקמ
 תא .תוחפל דחא טקיורפ ללוכ ,)םייטלוקפ-םינפ תועוצקמ( 'א המישרמ
 לולסמב תועיפומה( 'ב וא 'א תומישרמ דומלל ןתינ הריחבה תועוצקמ ראש
 .ץעויה רושיאב וא ,)יתנש-עבראה יללכה

 עוצקמכ   )094503( 1 הלכלכ ורקימ סרוקה תא רוחבל לוכי טנדוטס :הרעה
 .הנכות תסדנהל לולסמב 'ב המישרמ הריחב
 

 הביל תועוצקמ 
 
  :האבה המישרהמ םיסרוק 3 דומלל שי

   'קנ
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש 3.0
 236347 הנכות לש הזתניסו יטמוטוא קסיה 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0

 
 
 

  תרבגומ הנכות תסדנהל תוניוצמ תמגמ
 

 עדי תשיכר ךות ,ההובג המרב חותיפ יסדנהמ רישכהל איה המגמה תרטמ
 תרשעה ןכו הנכות תסדנה ימוחת לש בחרה ןווגמב יגולונכט-יעדמ
 .ןכת תועוצקמו םייעדמה דוסיה תועוצקמ
 םינייטצמ םיאדותעל טרפבו ,םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ המגמה
 תא םינש עברא ךות םייסל תרשפאמ איה ."תוגספ" תינכות תרגסמב
  ינש ראות ידומיל תועוצקמ ןכו הנכות תסדנהב ןושאר ראותל םידומילה
 ..M.Sc ראות תארקל
 

 הנכות תסדנהל לולסמה תושירדב דומעל שי  המגמב דומילה תמלשהל
  תושירדל םאתהב  םיסרוק לש תופסונ תודוקנ 14 םילשהל ןכו ,ןאולמב
 .ינשה ראותה
 
 :תורהבה
 

 יפכ דחוימב הובג םכס ילעבל ןושארה רטסמסב תירשפא המגמל הלבק .1
 תסדנהל לולסמל הלבק םג החיטבמ המגמל הלבק .תעל תעמ עבקיש
  .הנכות

 קר רשואתו בשחמה יעדמב םידומילה ךרוא לכל תירשפא המגמל הלבק .2
 םניאש תועוצקמב ,הלעמו 90  לש רבטצמ עצוממ ילעב םיטנדוטסל
 .תישפוח הריחב תועוצקמ םיללוכ

 תפוקת לכב תוחפל 85 לש עצוממ שרוד המגמב םידומילה ךשמה .3
 .םידומילה

 .4 רטסמסב  םיירמונ םימתירוגלא וא ףסונ יעדמ סרוק דומלל ץלמומ .4
 5 רטסמסמ לחה ודמליי תיטלוקפה הריחבה תועוצקמש ץלמומ .5

 .7-8 םירטסמסב םימדקתמ תועוצקמו
 הנכות תסדנהל לולסמה לש הבילה תועוצקמ ברימ תא םילשהל ץלמומ .6

 .תיטלוקפ הריחבכ
 תודוקנ 12 ושרדיי ינש ראותל תרשואמ רקחמ תעצה םהלש םיטנדוטסמ .7

 הלא םיטנדוטס .המגמב דומילה תמלשהל )14 םוקמב( דבלב תופסונ
 .ינשה ראותה דומיל ךשמהב תופסונ תודוקנ 6 םילשהל ושרדיי

 תארקל ,תופסונה תודוקנה 14 תרגסמב םידמלנה םיסרוקב הרכהל .8
 םיראתל ס"היב ןקיד ןגסמ שארמ המכסה לבקל שי  ,ינש ראות
 .)ילמינימ ןויצ תשירד ללוכ( סרוקה דומיל םרט תאזו ,םימדקתמ

 ראותל םשריהל ולכוי ינש ראות לש הלבקה יאנתב םידמועה םיטנדוטס .9
 .דומיל תונש שולש םות רחאל רבכ ינש

 רקחנה אשונ לכב תויהל הלוכי תינכותה ירגוב לש ינש ראותב תוחמתהה .10
 .הטלוקפב

 וידומיל תא םילשהו הילא לבקתהש ימ קרו ךא רכוי המגמה רגובכ .11
 .דומיל תונש 5 ךות התרגסמב

 .הטלוקפה םעטמ המגמה רגוב תדועת קנעות המגמה ירגובל .12
 

   םיבשחמ תסדנהל לולסמה
 ראותל תידומיל תרגסמ תווהל איה םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ
 תוכרעמ תיינבו ןונכת אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכתש ןושאר
 הנכותב בחר עדי ילעב םיבשחמ יסדנהמ ךנחלו םיבשחמ תוללוכה
 .הרמוחבו

 הטלוקפל תפתושמ םידומיל תרגסמב לעופ םיבשחמ תסדנהל לולסמה
 תודיחי" ןלהל הנארקתש ,בשחמה יעדמל הטלוקפלו למשח תסדנהל
 הדיחי הווהמ וניא לולסמה .תודיחיה יתשל האלמ תופיפכבו ,"םאה
 תינכות .תודיחיה יתש ישאר י"ע תישענ לולסמה תלעפה .תימדקא
 ולבקי םהידומיל םותב .םאה תודיחי תועוצקמ לע תססובמ םידומילה
 ."םיבשחמ תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל ךמסומ" ראות הז לולסמ ירגוב

 158.5 רובצל טנדוטסה לע ,ראותה תלבקל תושירדה תא אלמל תנמ לע
 ,הבוח תועוצקמ :תואבה תועוצקמה תוצובק עברא ךותמ ,תוחפל תודוקנ

 ןפואב ,תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמו הריחב תועוצקמ ,הביל תועוצקמ
 :אבה
 ,ןלהל תצלמומה תינכותב םיטרופמה הבוחה תועוצקמ לכ תא דמלי .1
 .תודוקנ 109-111 הפיקמה

 תועוצקמ תמישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ השולש תוחפל דמלי .2
 .הבילה

 לש הריחבה תועוצקמ תמישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ רפסמ דמלי .3
 םילשיש ךכ ,למשח תסדנהל הטלוקפה לשו בשחמה יעדמל הטלוקפה
 תמישרב עיפומה עוצקמ דמלנ םא  .תוחמתה תוצובק יתש תוחפל
 בשחיהל לוכי אוה ,תוחמתה תצובקב הבוחכ םגו הבילה תועוצקמ
 תרגסמב וא )הבילה תרגסמב בשחיי אל זאו( תוחמתהה תצובק תרגסמב
 עוצקמ רוחבל שיו תוחמתהה תצובקב בשחיי אל זאו( הבילה תועוצקמ
 הבילה ,הבוחה תועוצקמב רובציש תודוקנה לכ ךס .)ומוקמב רחא
 .)"הריחב תועוצקמ" ףיעסב ןלהל םג ואר( .146.5 תוחפל היהי הריחבהו

 'קנ 6 תוחפל ןכותמ( תינוינכט-ללכה הריחבה תועוצקמב  'קנ 12 רובצי .4
 הריחבל תועוצקמו ,ינפוג ךוניח תועוצקמ 'קנ 2 תוחפל ,הרשעה תועוצקמ
 ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ טנדוטסה לש  תישפוח
 .)עוצקמל םושירה יללכל

 ידכ םלוא ,תע לכב לולסמה תא בוזעל שקבלו ותעד תונשל לוכי טנדוטס
 לכ תא םילשהל וילע ,למשח תסדנהב וא בשחמה יעדמב ראותה תא לבקל
 לש תוימדקאה תושירדה לכ רחא אלמלו ול םירסחה הבוחה תועוצקמ
 .םאה תדיחיב ראותה

 הנפי ,םיידוסי-לעה רפסה יתבב הארוה תדועתב ןינועמה טנדוטס
 .םיטרפ תלבקל םאה תדיחיב הכמסה ידומיל תוריכזמל

 
 םיטנדוטס תלבק
 הטלוקפהמ םיטנדוטס לש לבגומ רפסמ הנש ידמ לבקתמ לולסמל .1
 לכמ םילבקתמה רפסמ .בשחמה יעדמל הטלוקפהמו למשח תסדנהל
 תוצעיתה רחאל ,םאה תודיחי יתש ישאר תמכסהב הנש ידמ עבקנ הדיחי
 .םיבשחמ תסדנהל לולסמה תדעווב

 אוהו ,ולש םאה תדיחיל ךייתשהל ךישממ לולסמל לבקתמה טנדוטס .2
 .תיתעמשמו תילהנמ ,תימדקא הניחבמ הדיחיה שארל ףופכ

 ךישמהל לוכי ,םיבשחמ תסדנהל לולסמב וידומיל תא םייסש טנדוטס .3
 תומלשה אלל ,םאה תודיחי יתשמ תחא לכב ישילשו ינש ראות ידומילב
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתב עוגפל ילבמ תאזו ,תודחוימ
 םיטנדוטסל םידחוימ םיצעוי תועבוק םאה תודיחי :םיטנדוטס יצעוי .4
 ץעויל הנפומ לולסמל לבקתמה טנדוטס .םיבשחמ תסדנהל לולסמב
 .ותדיחיב םיאתמה

  
 םידומילה תינכות
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 158.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

                 הבוח תועוצקמ     'קנ            109-111
 הביל תועוצקמ 'קנ                      9.0

  תיטלוקפ  הריחב תועוצקמ 'קנ           26.5-28.5
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                    12.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
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 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044102  למשח תודבעמב תוחיטב ***4 - - - -

 104031    'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 *  'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 **   'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

18.0 - - 8 14   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.0 
 

  10    

 .104016 "בחרומ 1 הרבגלא" וחקי למשח תסדנה לש םיטנדוטס  *
 .234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ וחקי למשח תסדנה לש םיטנדוטס **
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח ***
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 )1( 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 104134          'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

18.0 3 - 7 13   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.0   9    
 

 3 רטסמס 'ה  'ת 'מ 'פ 'קנ
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 114075 ממ 2 הקיזיפ 4 2 - - 5.0
 094412   *  'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 104285 **  )1( 'א תוליגר 'פיד  תואוושמ 3 1 - - 3.5
 104033 )1( תירוטקו הזילנא 2 1 - - 2.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0

23.0 - 1 9 18   

   104034"ח תורבתסהל אובמ"  וחקי למשח תסדנה לש םיטנדוטס  *
 .4 רטסמסב

 104285 ,'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 104032 :םיסרוקה תשולש םוקמב )1( 
 תסדנה לש םיטנדוטס ,תירוטקו הזילנא 104033 ,'א תוליגר 'פיד תואוושמ
 .'ח 2 יפניאו ר"דמ 104035 ,'ת2 א"ודח 104013 :2 רטסמסב ודמלי למשח
 3.5  )104285( 'א ר"דמ תא רימהל בשחמה יעדמ לש םיטנדוטסל רתומ **
 .תיטלוקפ הריחבב הדוקנ ףיסוהלו 'קנ 2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - - 4.0
 104214 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט 2 1 - - 2.5
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - - 2.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
 044127 הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3 1 - - 3.5

18.5 - 1 7 14   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - - 5.0
 044157 'א1 למשח תסדנהב הדבעמ - - 3 3 2.0
 234123     הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5

  † וא     
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 2 2 - - 3.5

  -ו      
 046210 הלעפה תוכרעמב הדבעמ - - 4 - 1.0
 104220 'ת תויקלח.פיד תואוושמ 2 1 - - 2.5
 236267 * םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0

17.0 10/4 6/7 6 10   
 תוכרעמ הנבמ" ןיבל 234123 "הלעפה תוכרעמ" ןיב רוחבל לכוי טנדוטס †
 .046210 "הלעפה תוכרעמב הדבעמ" + 046209 "הלעפה
  "םיבשחמ הנבמ" עוצקמה תא דומלל םיאשר למשח תסדנה לש םיטנדוטס *

046267. 
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - - 5.0
 114073 'ח3 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 044167 'א טקיורפ 2 - 4 - 4.0

  וא     
  * בשחמה יעדמב טקיורפ     3.0/4.0

11.5/12.5       
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044169 'ב טקיורפ - - 4 - 4.0

  וא     
3.0/   
4.0   

  * בשחמה יעדמב טקיורפ    

3/4       

 -כ רידגמ סובליסהש ולאל טרפ( בשחמה יעדמל הטלוקפב טקיורפה תועוצקמ לכ *
 .)"ראותל םיטקיורפה תושירד יולימ ךרוצל רכומ אל"

 הביל תועוצקמ
                 :האבה המישרהמ םיסרוק 3 דומלל שי

  'קנ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 3.0
 044202 םייארקא  תותוא 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ  3.0

  וא 
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 3.0
 234129 ח"מדמל םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 3.0
 234292 ח"מדמל  הקיגול 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 3.0

 ,םירז תויהל םישרדנ הבילה תועוצקמו תוחמתהה תוצובקמ תועוצקמה
 .הבילהו תוחמתהה תועוצקמ תריפס ךרוצל םיימעפ בשחי אל סרוק רמולכ

 
 הריחב תועוצקמ
 תוחמתה תוצובק
 טנדוטס לכ .תוחמתה תוצובק 10 -ל וניומ םיצלמומה הריחבה תועוצקמ
 התועמשמ הצובק תמלשה .תוחפל תונוש תוצובק יתש םילשהל בייח
 ,המישרה ךותמ םיפסונ תועוצקמו הצובקב םיבייחמה תועוצקמה דומיל
 םא תונושכ הנבשחת תוצובק יתש .תוחפל תועוצקמ השולש תמלשהל דע
 םינתינ הריחבה תועוצקמ רתי .םינוש תועוצקמ 6 תוחפל תוללוכ ןה
 למשח תסדנהל הטלוקפה י"ע םינתינה תועוצקמה לכ ףסואמ הריחבל
 .בשחמה יעדמל הטלוקפהו
 

 םיבשחמ הנבמו תורזובמ תוכרעמ ,םיבשחמ תותשר .1
  044334 * 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236334  * םיבשחמ תותשרל אובמ
 046005 * 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
   וא
 236341 * טנרטניאב תרושקת
 236357 'א םירזובמ םימתירוגלא
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 236351 תורזובמ תוכרעמ
 046272  תונורקע :תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ
 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה
 236490 םיבשחמ תחטבא
 236491 חטבואמ תונכת
 236496 רוחאל הסדנה
 236350 תותשרב הנגה
 046853 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
  וא
 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא
 046275 יראניב דוק לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
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 /046278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
236278 

 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046279 ץאומ יליבקמ בושיח
 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע

 .236357 וא 236334 /044334 :םה םיבייחמה תועוצקמה
  חקלש טנדוטס .046005 תא קר תחקל לכוי 044334 תא חקלש טנדוטס *
 .236341 תא קר תחקל לכוי 236334 תא

 תרושקתה תרות .2
  044334 *  1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236334  * םיבשחמ תותשרל אובמ
 046005 * 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא 

 236341 * טנרטניאב תרושקת
 044202 םייארקא תותוא
 046204 תיגולנא תרושקת
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ 
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046733 היצמרופניאה תרות
 046734 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ
 236520 עדימ-ןוסחא תוכרעמב דודיק

 .046204 וא 046206 :ןיבמ דחאו 044202 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
  חקלש טנדוטס .046005 תא קר תחקל לכוי 044334 תא חקלש טנדוטס *
 .236341 תא קר תחקל לכוי 236334 תא
 

 תויכוביסו היפרגוטפירק ,הניפצ ,םימתירוגלא .3
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 234129 ח"מדמל םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 236313 תויכוביסה תרות
 236343 תויבושיחה תרות
 236359 2 םימתירוגלא
 236374 םימתירוגלאו תויתורבתסה תוטיש
 236500 הזילנאטפירק
 236506 תינרדומ היגולוטפירק
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ
 236520 עדימ ןוסחא תוכרעמב דודיק
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא
 236719 תיבושיח הירטמואג
 236760 תיבושיח הדימל
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ

 .236343 :אוה בייחמה עוצקמה
 

 תונומתו תותוא דוביע .4
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044202 םייארקא תותוא
 046200 תונומת חותינו דוביע
  וא
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע
 046345  תבשחוממ הקיפרג

  וא
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג

 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
  וא
 104193 היצזימיטפואה תרות
  וא
 236330 היצזימיטפואל אובמ
 046201 םייארקא תותוא דוביע

 046332 העימשו הייאר תוכרעמ
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
  וא
 236873 תבשחוממ הייאר
 236861 תירטמואג תיבושיח הייאר 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046831 יאופר תומידל אובמ
 046195 תודמול תוכרעמל אובמ 236756 וא תודמול תוכרעמ
 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע
 236862 תונומתו תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי

 וא  046200 וא 044202 :ןיבמ דחאו 044198 :םה םיבייחמה תועוצקמה
236860 

 

 תונובנ תוכרעמ .5
 046345 תבשחוממ הקיפרג

  וא
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג

 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא
 236927 הקיטובורל אובמ
  וא
 046212 'ח הקיטובורל אובמ
 234292 ח"מדמל הקיגול
 236372 תוינאיסייב תותשר
 236716 ם"בית תוכרעמב םיירטמואג םילדומ
 236756 תודמול תוכרעמ 046195 וא תודמול תוכרעמל אובמ
 236760 תיבושיח הדימל
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל
  וא
 046211 הקומע הדימל
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע
 236861 תירטמואג תיבושיח הייאר 

 236873 תבשחוממ הייאר
  וא
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
 046853 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
  046200 תונומת חותינו דוביע
  וא
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע
 236862 תונומתו תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי

 וא 236501 וא 236216 / 046345 :םה םיבייחמה תועוצקמה
236927/046212. 

 

 םיבלושמ םיינורטקלא םילגעמ .6
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 MOS( 044231( 1 םיינורטקלא םינקתה
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 046903 וידר רדתב םיבלושמ םילגעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ
 044140 םייטנגמורטקלא תודש
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046189 םייביטקא םיננסמ ןכת
 046773 יוליגל םייטפואורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851  םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו   הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת

 .046237 -ו 044231  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 

  םדקתמ תונכתו הנכות תוכרעמ .7
 236319 תונכת תופש
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש
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 236490 םיבשחמ תחטבא
 236491 חטבואמ תונכת
 236496 רוחאל הסדנה
 236350 תותשרב הנגה
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
  וא
 236360 היצליפמוקה תרות
 236363 םינותנ ידסמ 

 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה
 236703 םימצע החנומ תונכת
  וא
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
 236351 תורזובמ תוכרעמ
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ
 236700 הנכות ןוכית
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל
 046272  תונורקע :תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 046275 יראניב דוק לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
 046277 הנכות לש תונוכנ תחטבה
 046278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
  וא
 236278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 046279 ץאומ יליבקמ בושיח
 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 

046280 

 הקיטובורו הרקב .8
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 046192 2 הרקב תוכרעמ
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044202 םייארקא תותוא
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 046189 םייביטקא םיננסמ ןכת
 046196 תיראניל אל הרקב
 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
  וא
 236330 היצזימיטפואל אובמ
  וא
 104193 היצזימיטפואה תרות
 236756 תודמול תוכרעמ 046195 וא תודמול תוכרעמל אובמ
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא
 236927 הקיטובורל אובמ
  וא
  046212 'ח הקיטובורל אובמ

 .044191 :אוה בייחמה עוצקמה
 

 תויעבטו תוילמרופ תופש ,תונכת תופש .9
 234129 ח"מדמל םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ
 234292 ח"מדמל הקיגול
 236319 תונכת תופש
 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ
 236342 הנכות תומיאל אובמ
 236345 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש יטמוטוא תומיא
 046277 הנכות לש תונוכנ תחטבה
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
  וא
 236360 היצליפמוקה תרות
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא

 .234129 :אוה בייחמה עוצקמה
 

 תויטנווק תויגולונכט .10
 ןכלו הצובקל םדק וניה )114073( "ח3 הקיזיפ" עוצקמהש בל ומיש :הרעה
 .םדקהב ותוא דומלל ץלמומ

 046243 תויטנווק תויגולונכט
 126604 'א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
  וא
 126605 'ב תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
  וא
 116031 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 046240 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה
 046241 תיטנווק הקינכמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלא-וטפוא
 046232 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 046734 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות
 116037 שעור יטנווק בושחמ

 116031 וא 236990 -ו 046243 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
 
 
 רגוב ראותל תבלושמ םידומיל תינכות 

 הקיטמתמבו בשחמה יעדמב םיעדמל
 )הקיטמתמל הטלוקפה םע ףותישב(
 תבלושמ תינכות תועיצמ הקיטמתמלו בשחמה יעדמל תוטלוקפה
  .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל תדעוימה
  (.B.Sc) םיעדמל רגוב" ראותה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה
 ."הקיטמתמבו בשחמה יעדמב
 

 םיטנדוטס  תלבק
 
 תמרב תוחפל הרקמ לכבו ,םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה .1

 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש הלבקה
 וז הטלוקפ .ותריחב יפ לע תוטלוקפה יתשמ תחאל ךייתשי טנדוטס .2

 ."םאה תדיחי" ארקת
 ויהי ,םיגשיה ךמס לע לולסמל טנדוטסה רבעמל םינוירטירקה .3

 יעדמ( טנדוטסה רבוע הילא םאה תדיחיב םייולת יתלבו םידיחא
 .)הקיטמתמ וא בשחמה

 רובעל לכויש ,ןיקת ימדקאה ובצמ רשא ,לולסמב טנדוטסל חטבומ .4
 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש רחא םידומיל לולסמל תע לכב

 יפל תודוקנ 152.0 רובצל שי ,ראותל תושירדה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה

 הבוח תועוצקמ 'קנ  107.5-109.5
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ      32.5-34.5

 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                10.0
 

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104195 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104066 'א הרבגלא 4 3 - - 5.5
 234114 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   12    
 

  2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  104281 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
  104168 'ב הרבגלא 4 2 - - 5.0
  234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
  234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0
  114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5

20.5 3 - 8 15    
   )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

21.5   10     
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 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 104293  תוצובקה תרות 2 1 - - 2.5
 104222    תורבתסהה תרות 3 1 - - 3.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
19.0 - 1 7 15   

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

  104142   םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ  3 1 - - 3.5
 104285 'א תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 3 1 - - 3.5
 104158     תורובחל אובמ 3 1 - - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

16.5 
 

- 1 5 13  
 

 

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104122 1 תויצקנופה תרות 3 1 - - 3.5
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2 1 - - 2.5
 104294 תירמונ הזילנאל אובמ 4 2 - - 5.0

 וא      
 234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
  ** יעדמ עוצקמ     5.0

17/19       
 
 תחא םלשותש ךכ ,םיינש וא דחא יעדמ עוצקמ רוחבל טנדוטסה לע **
 :תיטלוקפ הריחבכ ובשחי 5 -ל רבעמ תודוקנ .ןלהל תוארשרשה

 'קנ                                הקיזיפ תרשרש .1
5.0 

 
 114075 ממ2 הקיזיפ

  :םיאבה תועוצקמה ינש וא 
  114052 2 הקיזיפ 3.5
 114054 3 הקיזיפ 3.5

 

 'קנ                             היגולויב תרשרש .2
 134058 1 היגולויב 3.0
 134020 * תיללכ הקיטנג 3.5

 
 .הנשב םעפ קר ינוינכט-ללכ םושירל חותפ תיללכ הקיטנג סרוקה *

 'קנ                                הימיכ תרשרש .3
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0

 וא  
4.0 

 
 124510 תילקיזיפ הימיכ

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104192  תישומיש הקיטמתמל אובמ 3 - - - 3.0
 106156 תיטמתמ הקיגול 3 - - - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0

13.5 
 

6 3 3 10   

 7 רטסמס
 הריחב תועוצקמ
 
 

 הריחב תועוצקמ
 םינתינה הריחבהו הבוחה תועוצקמ לכ תמישר ךותמ תועוצקמ רוחבל ןתינ
 םילכומ םניאש ,בשחמה יעדמל הטלוקפה וא הקיטמתמל הטלוקפה י"ע
 רוחבל שי  .לולסמה לש הבוחה תועוצקמל םיפפוח וא הבוחה תועוצקמב
 הטלוקפהמ דחא טקיורפו הקיטמתמל הטלוקפהמ דחא רנימס תוחפל
 לכמ הריחב תודוקנ 14 -מ תוחפ אל רובצל שי הרקמ לכב .בשחמה יעדמל
 .הטלוקפ
 

 ךמסומ ראותל תבלושמ םידומיל תינכות
 הקיזיפבו בשחמה יעדמב םיעדמל
 )הקיזיפל הטלוקפה םע ףותישב(
 תדעוימה תבלושמ תינכות תועיצמ הקיזיפלו בשחמה יעדמל תוטלוקפה
  .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל
 (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראותה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה
 ."הקיזיפבו בשחמה יעדמב
 

 םיטנדוטס תלבק
 הרקמ לכבו ,םינייטצמ םיטנדוטס לש לבגומ רפסמל תדעוימ תינכותה  .1
 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש הלבקה תמרב תוחפל
 .ףרוח רטסמסב קר היהת לולסמל םיטנדוטס תלבק .2
 וז הטלוקפ .ותריחב יפ לע תוטלוקפה יתשמ תחאל ךייתשי טנדוטס .3
 ."םאה תדיחי" ארקת
 םידיחא ויהי ,םיגשיה ךמס לע לולסמל טנדוטסה רבעמל םינוירטירקה  .4
 וא בשחמה יעדמ( טנדוטסה רבוע הילא םאה תדיחיב םייולת יתלבו
 .)הקיזיפ
 לכב רובעל לכויש ,ןיקת ימדקאה ובצמ רשא ,לולסמב טנדוטסל חטבומ  .5
 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש רחא םידומיל לולסמל תע
 יפל תודוקנ 163.5 רובצל שי ,ראותל תושירדה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה

 הבוח תועוצקמ 'קנ              127.5

 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ                26.0

 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                10.0
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044102  למשח תודבעמב תוחיטב *4 - - - -

 104031    'מ1 ילמיסטינפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114   'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0 
 

  12    

 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח *
 
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

17.0 3 - 7 12   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

18.0   9    
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094412  'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 104033 תירוטקו הזילנא 2 1   2.5
 114020 'מ1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
 114074 'פ1 הקיזיפ 4 2 - - 5.0
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0

21.5 - 4 8 15   
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 'קנ 'פ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
 3.5 - - 1 3 * 'א תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 104285
 1.5 - 3 - - 'מ2 הקיזיפל הדבעמ 114021
 5.0 - - 2 4 'פ2 הקיזיפ 114076
 3.0 - 1 1 2  בשחמה תונכתו ןוגרא 234118
 4.5 6 3 2 2  הלעפה תוכרעמ 234123
 3.0 - - 1 2 1 םימתירוגלא 234247

  13 7 7 6 20.5 
 

 'קנ 2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ 3.5 הז עוצקמ רימהל םיטנדוטסל רתומ*
 .)תוטלוקפה תחאמ( הריחבה תועוצקמב הדוקנ ףיסוהלו
 

 'קנ 'פ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 2.5 - - 1 2 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט 104214
 2.5 - - 1 2 'ת תויקלח .פיד תואוושמ 104220
 2.5 - - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
 4.0 - - 2 3 תיטילנא הקינכמ 114101
 3.5 - - 1 3 םילג 114086

  12 6  - 15.0 
 

  6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 114035 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - - 5.0
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - - 5.0
 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - - 5.0

16.5 - 3 6 12   
 

 'קנ   'פ   'מ 'ת 'ה 7 רטסמס
 3.0 - - 2 2 םיירמונ םימתירוגלא 234125
 5.0 - - 2 4 2 תיטנווק הקיזיפ 115204
 3.0 1 - 1 2 תויבושיחה תרות 236343
 3.5 - - 1 3 םיאקיזיפל הימיכ 124108

  11    6 - 1 14.5         
 8  רטסמס ׳ה ׳ת ׳מ ׳פ 'קנ

 114037 'חמ 4 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
  תועוצקמ הריחב     

 
 הריחב תועוצקמ
 10 .בשחמה יעדממ תודוקנ 10 -ו הקיזיפמ תודוקנ 10 תוחפל רחבי טנדוטסה
 וללכי הקיזיפמ 'קנ 10  .דחא טקיורפ תוחפל וללכי בשחמה יעדממ הריחבה 'קנ
 .ןלהל העיפומה  פ"מ1 המישר ךותמ 'קנ 9 תוחפל
 'קנ 2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ 3.5 )104285( 'א ר"דמ םיריממש םיטנדוטסל
 .)הריחב תודוקנ 27 - כ"הס( תפסונ הריחב תדוקנ הנשי

 .בשחמה יעדמב ינש ראותל המלשה תבוח אוה )236267( םיבשחמ הנבמ סרוקה
 ובשחיי תיטנווק היצמרופניא אשונב 236823 -ו 116031 ,236990 םיסרוקה
 .טנדוטסה תריחב יפל בשחמה יעדממ וא הקיזיפמ הריחבל
 הריחבה תועוצקמ תמישרמ תחקל ןתינ   )'קנ 6( הריחבה תועוצקמ תרתי תא
 .הקיזיפ לשו בשחמה יעדמ לש
 יעדמ לש " 'ב המישר" ךותמ הריחב 'קנ 6 דע תחקל ןתינ ,ץעויה רושיאב 

 .תוליגרה תומישרב םניאש םיסרוק ףא םיגירח םירקמב וא ,בשחמה
 

 'קנ                                                                          פ"מ1 המישר
 3.5 )ב רטסמס( הקיטפוא 114210
 3.5 )א רטסמס( הקיזיפויבל אובמ 116029
 3.5 םימרוז לש הקיזיפ 116027
 3.5 )ב רטסמס( תיטנווקה היצמרופניאה תרות 116031

   וא
 3.0  תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ 236990
 3.5 )א רטסמס( היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
 רטסמס( םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004

 )ב
3.5 

 3.0 'ת5 הקיזיפל הדבעמ 114250
   וא

 3.0  )הקיזיפל הטלוקפב( 'ת טקיורפ 114252
 3.5 )א רטסמס( קצומ בצמ לש הקיזיפ 116217

     בשחמה יעדמבו האופרב לופכ ראותל תינכות
 בשחמה יעדמל הטלוקפלו האופרל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 לולסמה תרטמ .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל דעוימה
 ,האופרב ןהו בשחמה יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל איה
 ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש
  .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו חותיפה

 םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 .בשחמה יעדמב ראות ףסונב דומלל

 יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגוב" :לופכ ראות הנקמ הז ידוחיי לולסמ
 ראות תלבק ."האופרה יעדמב  (.B.Sc) םיעדמל רגוב" -ו "בשחמה
 ףסונב לופכ ראותל תינכותב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת MD האופרב
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת ואר( 'זאטס תנשו תוינילק םינש שולשל
 

 תינכותה רואית
 יעדממ םיסרוקו דוסיה יסרוק תא ודמלי םידימלתה תונושארה םייתנשב
 תועוצקמל ליבקמב האופרמ תועוצקמ ובלושי 6 -ו 5 םירטסמסב .בשחמה
 .דבלב האופר תועוצקמ ודמליי 10 דעו 7 רטסמסמו ,בשחמה יעדמ

 :םיאבה םייעדמה םיסרוקה תא תחקל םיביוחמ ויהי תינכותה ידימלת
 5-ו 4 םירטסמסב )124120( "הימיכה תודוסי"ו )114249( "'ר 2 הקיזיפ"
 ןכש ,םייעדמה םיסרוקב הריחב תורשפא םידימלתל ןתנית אל .המאתהב
 .האופר לש םידומילה תינכותב הבוח יסרוק םיווהמ ולא םיסרוק

 תא םידימלתה ומילשי המויסבו םינש שמח תפתושמה תינכותה ךשמ
 .האופרה יעדמבו בשחמה יעדמב םהידומיל

   .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 תינכותה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל

 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכותב תונתינה תולקהה ללכ
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראות

 םידומילה תינכות
-הרפה םידומילה תאו בשחמה יעדמב ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 218.5 רובצל שי ,האופרב םיינילק

 הבוח תועוצקמ 'קנ  205.0
 )*( הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ      8.5

 האופרב הריחב תועוצקמ 'קנ         -
 ** 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא עוצקמ 'קנ      3.0
 ינפוג ךוניח :תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ      2.0

        
 236523 ,236501 ,236201 הסדנהב הריחב תועוצקמ*     

     תינכתב םינבומ
                   4 רטסמס דע הז עוצקמ םילשהל הבוח השירד יפ לע םיבייחל  **

 יללכה לולסמב ומכ דבלב בשחמה יעדמ תועוצקמ  3 ,2 ,1 םירטסמס
 יתנש-עבראה
 

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב     

  * ףסונ יטמתמ סרוק     2.5/5.0
 114249 'ר  2 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234118  בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 234247  1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
 236201 עדימ דוביעו גוצייל אובמ 2 1 - 1 3.0

19.5/22      
 

 

 .4 רטסמסב יתנש-עבראה יללכה לולסמב טרופמכ  םיסרוקה ןיבמ דחא *
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 בשחמה יעדמב     

 124120  הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0
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 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 2 1 - - 3.0
 236523 הקיטמרופניאויבל אובמ 2 1 - - 2.5

  האופרב                  
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - - 3.5
 274142 * )1( אפור תויהל -ינילק ישילש - - 6 - 2.0

22.0       
 
 היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי )1( ינילק ישילש סרוק *
 .תכרעמב ובלשל
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  בשחמה יעדמב     

 יעדמב םדקתמ תונכתב טקיורפ - - - 7 3.0
 * 1 בשחמה

236503 

  האופרב     
 125802 מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 274143 ** )2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274165 ***תיללכ הקיטנג 3 1 - - 3.5
 274182 הקיטסיטטסויב 2 2 - - 3.0

16.5       
 ללכ ןיבמ רחא טקיורפ תחקל םג ןתינ לולסמל יארחאה רושיאב *
  .בשחמה יעדמל הטלוקפב םיטקיורפה
 היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי )2( ינילק ישילש סרוק **
 .תכרעמב ובלשל
 .הריחבל ןתינ אל יעדמ עוצקמ ***
 

 הז לולסמב טרופמכ ,דבלב האופר תועוצקמ  10-7 םירטסמס
 .האופר גולטקב
 
 

 יטנווק  בושיחב תינשמ תוחמתה תמגמ
 תרושקת ללוכ( תיטנווקה היצמרופניאהו םיטנווקה םיבשחמה םוחת
 .רבוגו ךלוה בצקב ,לארשיב ףאו ,םלועה לכב חתפתמ )תיטנווק הנפצהו

 םירמוח ,עדמל םוטנווקה זכרמ םע םואיתב ,בשחמה יעדמל הטלוקפה
 .הז םוחתל תיעדמ הרשעה תינכות העיצמ ,ןוינכטב רליד ןלה ש"ע הסדנהו

 .הז חתפתמ אשונ לע ימוחת-בר טבמ םיטנדוטסל קינעת תינכותה
 

 .הטלוקפב הכמסה ידומילב ןושאר ראותב םיטנדוטסל החותפ המגמה
 עצוממב תודוקנ 30 תוחפל םייסש רחאל המגמל לבקתהל לכוי טנדוטס

 .85-ל 80 ןיב עצוממב םג ץעוי רושיאבו ,85
 
 

 םילשה יכ תרשאמה הדועת קנעות תוחמתהה תא םייסמש טנדוטסל
 שארו הטלוקפה ןקיד ומתחי הדועתה לע  .תינשמה המגמה תא החלצהב
 .םוטנווקה זכרמ
 

 תושירדה לכ תמלשה רחאל קר קנעות הדועתה :הדועתה תלבק ךילהת
 תוחמתהה תמגמ תושירדו  הטלוקפב דומילה ילולסממ דחאב ראותל
 ידי לע ועצובי המגמב תושירדה תמלשהל הרקבהו בקעמה .תינשמה
  .הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזמ
 

 לס ךותמ תועוצקמ השימח דומלל שי המגמה תא םילשהל תנמ לע
  םיסרוק ןיבל המגמב םיסרוק ןיב הפיפח תרתומ .ןלהל טרופמכ תועוצקמ
 םיטנדוטסה לע .ליגרה ראותל םיחקול םיטנדוטסהש )הריחבו הבוח(

 תסכמל רבעמ תודוקנ 2.5 תוחפל םילשהל םייתנש-תלת םילולסמב
 אל םייתנש-עברא םילולסמב םיטנדוטס לע  .ראותל תשרדנה תודוקנה
 .תודוקנ תפסות לש השירד לוחת
 

 :םיאבה םיסרוקה ינש תא דומלל הבוח
 

 .'קנ 3 )236990( *תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ  .א
 
 תרות  סרוקב תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ סרוקה תא רימהל ןתינ *
 .'קנ 3.5 )116031( תיטנווקה היצמרופניאה
 

 .'קנ 3 )236343( תויבושיחה תרות  .ב
 

 :תואבה תושירדה עברא ןיבמ שולש םילשהל הבוח
 

  .'קנ 5 )124400(  )1( **1 תיטנווק הימיכ :# םיטנווקב סרוק  .א
 

 1 תיטנווק הקיזיפ  סרוקב 1 תיטנווק הימיכ סרוקה תא רימהל ןתינ **
 הקינכמ סרוקב וא ,)הקיזיפ-ח"מדמ לולסמל םיאתמ ,'קנ 5 ,115203(

  .)םיבשחמ תסדנה לולסמל םיאתמ ,'קנ 3.5 ,046241( תיטנווק

 :ןלהל המישרה ךותמ דחא סרוק :תיטנווק היצמרופניאב םדקתמ סרוק .ב
 רנימס ,'קנ 2/3 )236640/41(  תיטנווק היצמרופניאב םימדקתמ םיאשונ
 תיטנווק היצמרופניא ,'קנ 2 )236823( תיטנווק היצמרופניא דוביעב
 .'קנ 2 )116040( תמדקתמ
 
 :ןלהל המישרה ךותמ דחא סרוק :תויטנווק תויגולונכטב םדקתמ סרוק .ג

 ,'קנ 2 )116083( תויטנווק תויגולונכט ,'קנ 3 )046243( תויטנווק תויגולונכט
 2 )116037( שעור יטנווק בושחמ  ,'קנ 3 )236991(  יטנווק בושיחב טקיורפ
 תויגולונכטב הדבעמ ,'קנ 2 )126604( א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ ,'קנ

 .'קנ 4 )126605( 'ב תויטנווק
 

 תויכוביסה תרות  :ןלהל המישרה ךותמ דחא סרוק  :הביל סרוק .ד
 תרושקת תויכוביס ,'קנ 3 )236309( הניפצה תרותל אובמ ,'קנ 3 )236313(
 )236521( בוריק ימתירוגלא ,'קנ 3 )236359( 2 םימתירוגלא ,'קנ 2 )236518(
 תויבושיח תוטיש וא ,'קנ 3 )236330( היצזימיטפואל אובמ ,'קנ 2
 אובמ ,'קנ 3 )234292(  )2( ח"מדמל הקיגול ,'קנ 3 )046197( היצזימיטפואב
 ,'קנ 3 )236350( תותשרב הנגה ,'קנ 3 )236201( עדימ דוביעו גוצייל
 )236334( םיבשחמ תותשרל אובמ ,'קנ 3 )236506( תינרדומ היגולוטפירק
 יליבקמ תונכת ,'קנ 3 )044334( 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר וא ,'קנ 3
 הניבל אובמ ,'קנ 3 )236( תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו

 .'קנ 3 ) 236501( תיתוכאלמ
 

  :תורעה
  :1 תיטנווק הימיכ סרוקה לש םדקה תושירד עבראל בל ומיש  )1(

 תמישרב םיעיפומה - )124120( הימיכה תודוסי -ו ,)114052( 2 הקיזיפ
  ."הימיכ-הקיזיפ" תרשרש/םייעדמה תועוצקמה
 לכומה )104004( 2 א"ודח -ו ,)104135( 'ת ר"דמב לכומה )104131( 'ח ר"דמ
 )104033( תירוטקו הזילנא תפסותב )114032( 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשחב
 לש המישרב םיעיפומ  104033 ,104135  ליעל םיליכמה תועוצקמה ינש –
   ."ףסונ יטמתמ סרוק"
 

 תועיפומ ףסונה יטמתמה סרוקה תמישרו םייעדמה תועוצקמה תמישר
  .יתנש-עבראה יללכה לולסמב
 
 .דבלב םיבשחמ תסדנהב םיטנדוטסל - ח"מדמל הקיגול  )2(
 
 תא ףיסוהל ךרטצי םיטנווקב סרוק לש היצפואב רחבי אלש טנדוטס    : #
 :ולאה תויצפואהמ תחא

i. םדקה תושירדל בל ומיש(  (114073)  'ח3 הקיזיפ 
 )הז סרוק לש תודימצהו

 וא
ii. ר"דמ םגו  (104004)  2 א"ודח םגו   (114054)  3 הקיזיפ 

 )םיליכמ םיסרוק וא(  (104131) 'ח
 וא

iii. םגו   (104033) תירוטקו הזילנא םגו (114054)  3 הקיזיפ 
    )םיליכמ םיסרוק וא( (104131)  'ח ר"דמ

 
 

   "םידיפל" תינכות
 יעדמל הטלוקפה לש תוניוצמה תינכת הניה "םידיפל" תוינכת
 .ןושאר ראותל םיניטצמ םיטנדוטסל ןוינכטב בשחמה

 
 "תומזי םידיפל" תוניוצמ תינכת
 ילעב םינייטצמ םיטנדוטס חפטלו רישכהל תדעוימה תונייוצמ תינכות
 םידיתע רשא ,לוהינהו תומזיה םוחתב ןפוד יאצוי םירושיכו תוגיהנמ
 .םיליבומ םידיקפתב היישעתב בלתשהל
  

 ילולסממ דחאב םידומילה תושירד לכ תא םייסל תינכותב םיפתתשמה לע
 םוחתב 'קנ 12 תוחפלו ,)תובלושמ תוינכות ללוכ( הטלוקפב דומילה
 לש תודחוימ תויוליעפב ףתתשהל םהילע ,ןכ ומכ .לוהינהו תומזיה
 היגולונכטהו הישעתה ,הימדקאה תומלועל םתוא תפשוחה ,תינכותה
 .דועו תוממח ,ןוכיס ןוה ישנא ,םימזי ,םיריכב םע שגפמ תועצמאב
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 :תינכתה זכרמ םע םואת יפל וא האבה המישרהמ ורחביי תודוקנה 12
   'קנ

 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5
 094564 יסנניפ לוהינל אובמ 52.

 094591 הלכלכל אובמ 3.5
 094816 םייגולונכט םימזימל קוויש 2.0
 095605 היגולוכיספל אובמ 2.5
 096211 ינורטקלא רחסמל םילדומ 3.5
 096570 תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות 3.5
 096617 תוטלחה תלבקו הבישח 2.5
 096807 תיתרבח תומזי 3.5
 097317 םייפותישה םיקחשמה תרות 2.5
 097800 קווישה תונורקע 3.5
 214909 םיכר םירושיכ – 2 בשחמה יעדמב תויעב 2.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0
 324864 1 תומזי 1.0
 324442 לארשיב הדובעה טפשמ 2.0
 324520 תיקסע תומזי 2.0
 324521 תומגמו תוחתפתה םינוגראב תומזי 2.0
 324540 תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה 2.0
 324247 תיבוציע הבישח תומזיל אובמ 2.0
 324542 ילבולגה קטייה תורבח ךות לא עסמ ,קטייהל עסמ 2.0

 
 אלמ רוטפ תוללוכו תינכתב תורבחה ךלהמב וז תינכתל תוולנה תובטהה
 לע ישיא יווילו  ,)הנשב םישדוח הרשע( תישדוח םויק תגלמ ,דומיל רכשמ
 ידועיי םידומיל ללח תינכותב םיטנדוטסה תושרל .הטלוקפב לגס רבח ידי

 .שידח
 

 :תורהבה
 

 ילעב םישדח םיטנדוטסל רקיעב םידעוימ םהו לבגומ תומוקמה רפסמ .1
 ךמס לע תינכותל הלבקה .הנושארה םתנשב דחוימב םיהובג םינותנ

 .ידועיי ןוימ ךילהת
 18 לש הריבצו תוחפל 86 לש עצוממ שרוד תינכותב םידומילה ךשמה .2

 .םידומילה תפוקת לכב ,רטסמס לכב רתוי וא תודוקנ
 .הטלוקפה םעטמ תינכותה רגוב תדועת קנעות תינכותה ירגובל .3
 .םיבאשמל םאתהב הנש ידימ עבקיי תיפסכה הכימתה ףקיה .4
 הריחב יסרוקל ףופחל םילוכי םישרדנה לוהינהו תומזיה יסרוק .5

 תומייקתמ ראותה תושירד דוע לכ( ראותה תרגסמב םישרדנה
 .)ןאולמב

 
 :תינכותה לש טנרטניאה רתאב ףסונ עדימ

http://lapidim.cs.technion.ac.il 

 
 

 "רקחמ םידיפל" תוניוצמ תינכות
 לאיצנטופ ילעב םינייטצמ םיטנדוטס חפטלו רישכהל תדעוימ תינכותה
 ךות ,תואטיסרבינואב םיידיתע לגס ירבחכו םירקוחכ תימדקא הריירקל
 ,םידומילב תוניוצמ :לגס רבחכ החלצהל תובושחה תונוכתה לע שגד תמיש
  .רקחמ תווצ עינהל תלוכיו ,רקחמלו עדמל הקושת
 

 ילולסממ דחאב םידומילה תושירד לכב דומעל תינכותב םיפתתשמה לע
 תושירדה תא אלמל םהילע ןכ ומכ .)תובלושמ תוינכות ללוכ( םידומילה
 .תודחוימה תוינכתב הליעפ תופתתשהו ,ןלהל תוטרופמה
 
 )236001( "בשחמה יעדמב יטלוקפ רקחמל אובמ" סרוקה תמלשה •

 .לולסמה תושירדמ קלחכ
 ,הכמסהה ידומיל ךלהמב ,רטסיגמל תרשואמ רקחמ תעצה תיינב •

  .לגס רבח תייחנהב
 ףסונב ,רקחמה תינכות אשונב ,םימדקתמ םיסרוק השולש תמלשה •

 .תינכותה לש ימדקאה יארחאה רושיאבו לולסמה תושירדל
 

 תוללוכו ,תינכותב תורבחה ךלהמב תונתינ וז תינכותל תוולנה תובטהה
 יוויל ,)הנשב םישדוח הרשע( תישדוח םויק תגלמ ,דומיל רכשמ אלמ רוטפ
 םידומיל ללח תינכתב םיטנדוטסה תושרל .הטלוקפב לגס רבח ידי לע ישיא
 .שידח ידועיי
 
 
 

 :תורהבה
 םישדח םיטנדוטסל רקיעב םידעוימ םהו לבגומ תומוקמה רפסמ .1

 לע תינכותל הלבקה .הנושארה םתנשב דחוימב םיהובג םינותנ ילעב
 .ידועיי ןוימ ךילהת ךמס

 הלעמו 88 לש רבטצמ עצוממ ןויצ שרוד תינכותב םידומילה ךשמה .2
 לכב תינכותב םידומיל רטסמס לכב רתוי וא תודוקנ 18 לש הריבצו

 .םידומילה תפוקת
  .הטלוקפה םעטמ תינכותה רגוב תדועת קנעות תינכותה ירגובל .3
 .םיבאשמל םאתהב הנש ידימ עבקיי תיפסכה הכימתה ףקיה .4

 

 תונוש
 םנשי םא םג אלמל ןתינ הבוחה תועוצקמ תמלשהל השירדה תא .1
 תאזו ,גולטקב בותכה הבוחה יסרוק לש תודוקנה רפסמב םילק םייוניש
 ראותל תושורדה תודוקנה רפסמו ,ודמלי הבוחה תועוצקמ לכש יאנתב
 ךותמ םיטנדוטסה ומילשי תורסחה תודוקנה תא( גולטקב בותככ ראשי

 .)םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ

 םיוסמ רטסמסב טקיורפ תחיקל י"ע םיטקיורפ ינש תבוח אלמל ןתינ .2
 טקיורפ - 236504 סרוקה תרגסמב בקועה רטסמסב טקיורפה תכשמהו

 .ןושארה רטסמסה רחאל םג טקיורפ ןויצ ןתניי הז הרקמב .הנכותב ךשמה
 רשאמ רתוי הנכותב ךשמה טקיורפ סרוקה תא תחקל רשפא יא ,םלואו
 .תחא םעפ

 רתויה לכל דחא רנימסל םשריהל םילוכי הכמסה ידומילב םיטנדוטס .3
 .רטסמס לכב
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 :םיראתל תומלתשה תוינכות העיצמ בשחמה יעדמל הטלוקפה
 רוטקוד"ו "םיעדמל רטסיגמ" ,"בשחמה יעדמב םיעדמל רטסיגמ"
 ראותל םהידומיל ךלהמב ולכוי םינייטצמ םידימלת ."היפוסוליפל
 .טרוטקודל רישי לולסמל רובעל רטסיגמ

 

 קינעהל ,םילועמ םיסדנהמו םינעדמ ךנחל איה הטלוקפה תרטמ
 םיילוהינ םירושיכ חתפל יסדנה רשוכו קימעמו בר יסיסב עדי םהל
 הווהב עדמה תוריתע תוישעתה תא גיהנהל ולכויש ךכ ,םייגולונכטו
 ןיבמ םינייטצמה תא תלבקמ הטלוקפה ךכ םשל .דיתעבו

 הנקמו ,ההובג םידומיל תמר לע הדיפקמ ,םידומילל םידמעומה
 ימוחתב לועפל םהל רשפאיש קימעמו בחר עדי םיטנדוטסל
 .תוריהמב םינתשמה בשחמה
 

 

  הטלוקפב רקחמהו תוחמתהה יחטש
 לש בחר ןווגמב הפנע רקחמו הארוה תוליעפ תמייקתמ  הטלוקפב
 :םיאשונ

 םייטסינימרטד ,םירזובמו םייתרדס( םימתירוגלאה תרות  -
 )םייתורבתסהו

 ןוקיתל םידוקו םיצורע תנפצה ,תורוקמ תנפצה( הניפצה תרות  -
 )תואיגש

 היפרגוטפירק  -
 תיטנווק היצמרופניא דוביע  -
 םיבושיח לש תויכוביסה תרות  -
 בשחמה יעדמב הקיגול  -
 םינותנ ינבמ  -
 םינותנ ידסמ  -
 םהיעוציב תכרעהו םיבשחמ תוכרעמ לש םילדומ  -
 תיבושיח הדימל  -
 םיירמונ םימתירוגלא  -
 רזובמו יליבקמ תונכת  -
 בותינו ןוימ תותשר  -
 ירטמואג ןונכת  -
 תוכרעמל םיילמרופ םיטרפמ  -
 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש ילמרופ תומיא  -
 תונכת תופש  -
 הנכות תסדנה  -
 היצלומיס  -
 םיבשחמ תרושקת תותשר  -
 תיבושיח תונשלב  -
 תיתוכאלמ הניב  -
 תויבצע תותשר  -
 החמומ תוכרעמ  -
 תיבושיח הירטמואג  -
 תבשחוממ הקיפרג  -
 ילטיגיד תונומת דוביע  -
 תבשחוממ הייאר  -
 הקיטובור  -
 םידידב םיעוריא תוכרעמ  -
 הקיטמרופניאויב  -
 

 הטלוקפב שי ,ל"נה םימוחתב יטרואתה רקחמה תויורשפאל ףסונב
 ,הקיטובור :םינווגמ םימוחתב רקחמ תודבעמ לש הבחר תיתשת
 הקיפרג ,םיירטמואג םידוביע ,תיתוכאלמ הניב ,תבשחוממ הייאר

 תוכרעמ ,םיבשחמ תרושקת תותשר ,ירטמואג בושיחו תבשחוממ
 תחטבאו רבייס ,תויעבט תופש דוביע ,םיבשחמ תוכרעמ ,הנכות
 ,תונורכיזו עדימ ןוסחא ,עדיו עדימ ,תיבושיח הדימל ,עדימ
 .תיטנווק היצמרופניא דוביעו הקיטמרופניאויב

 לגסה תויחונל ןנכותמה ללכושמו שידח ןיינבב תנכוש הטלוקפה
 םימוירוטידוא ,רתיה ןיב ,םיללוכ ןיינבה יבאשמ .םיטנדוטסהו
   ,רתויב תומדקתמהמ הידמיטלומ תוכרעמב םידייוצמה תותיכו

 היירפסו ,תינרדומ םידומיל תביבס רשפאמה ףקיה בחר יתילכת בר זכרמ
 .יוושכע דומיל זכרמכ תשמשמה השידח
 

 
 רטסיגמ ראותל םידומיל
 םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמל הלבקה יאנת
 "בשחמה יעדמב
 ,בשחמה יעדמב ןושאר ראות ירגוב םיטנדוטס ולבקתי הז לולסמל
 ,תורחא תוטלוקפו בשחמה יעדמל םיפתושמה םילולסמה דחאב וא
 לולסמל םידמעומ .תונייטצהב ןושארה ראותה ידומיל תא ומייסש
 המלשה יסרוקב וביוחי ,תורחא תורגסמב ןושאר ראות ומייסש הז
 יבתכמו ישעמ ןויסינ ילעב לש םייעוצקמ םיגשיה .ךרוצה תדימב
 ,ללככ .הלבקה לע ןוידה תעב ןובשחב וחקלי םידמעומה לש הצלמה
 רשואת ללכה ןמ םיאצוי םירקמב .םיימינפ םיטנדוטס קר ולבקתי

  .םינייטצמ םיינוציח םיטנדוטס לש תומלתשה

 

  "םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמל הלבקה יאנת
 תויעדמ תומגמב ןושאר ראות ירגוב םיטנדוטס ולבקתי הז לולסמל
 .תונייטצהב ןושארה ראותה ידומיל תא ומייסש תויסדנה תומגמו
 רבח םע רשק רוציל טנדוטסה לע ,הלא םילולסמל לבקתהל ידכ
 לש םידומילה תינכות .דעוימ החנמ שמשי רשא ,הטלוקפב לגס
 )ךרוצה תדימב( תומלשהה תינכותו הלא םילולסמב םיטנדוטסה
 י"ע ורשואיו ,הדעווה זכרמו דעוימה החנמה םע םואתב ועבקי

 .םימדקתמ םיראתל הדעווה

 

  )רטסיגמל םילולסמה לכב( דומילה תושירד
 רפסמ םייסל טנדוטסה לע רטסיגמה יראתל םידומילה תוינכותב
 ירבחמ החנמ תייחנהב רמג תדובע וא רקחמ תדובע עצבלו םיסרוק
 תודוקנ 40 םילשהל םיבייח םיטנדוטסה .הטלוקפה לש לגסה
 םוחתב תוחמתהל ושדקוי רשא םיסרוקב 18 ןכותמ ראותל דומיל
 סרוקב 'קנ 2 ןכו .החנמה םע םואתב עבקתש תינכות יפל ,רקחמה
 .'קנ 20 לש ףקיהב )הזת( רקחמ תדובע עוציבו "תבחרומ תילגנא"

 םילשהל םיבייח יתנש-תלתה  יללכה לולסמב ןושאר ראות ירגוב
 ,םיסרוקב דומיל תודוקנ 30  ןכותמ ,ראותל דומיל תודוקנ 52
 םניאש בשחמה יעדמ תועוצקמ 6 תוחפל רוחבל םהילע רשאכ
 תוצובק 4 תוחפל ךותמ ,רנימס וא טקיורפ ,םימדקתמ םיאשונ

-עבראה יללכה לולסמה לש תוחמתהה תוצובק 11 ןיבמ תונוש
 הטלוקפב םימדקתמ םיראתל םידומיל גולטקב טרופמכ ,יתנש
 ,המלשה תינכות םהל העבקנ רשא ,םיטנדוטס  .בשחמה יעדמל
 תושרדנה הריבצה תודוקנ 30 ךותמ תודוקנ 6 .האלמל םיבייח
 סרוקב 'קנ 2 ,ףסונב .הכמסה ידומיל תמרב תויהל תולוכי ראותל
 .'קנ 20 לש ףקיהב )הזת( רקחמ תדובע עוציבו "תבחרומ תילגנא"

 

 )236343( תויבושיחה תרותו )236267( םיבשחמ הנבמ תועוצקמה
 תרגסמב םתוא ודמל אל רשא םיטנדוטס .הבוח תועוצקמ םה
 ראותל תומלתשהה  תרגסמב םתוא דומלל םיבייח ןושארה ראותה
 .רטסיגמ

 לגס רבח םע רשק רוציל טנדוטסה לע היהי ,הזתה תייחנה ךרוצל
 לוכי וניא ינוציח םלתשמ .ותוניינעתה יחטשב דקמתמה ,הטלוקפב
 טקיורפ וא יטרואת תויהל לוכי רקחמה .החנמכ הוולנ הרומ רוחבל
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 רמג תדובע תושעל רשפאתי םידחוימ םירקמב .םדקתמ יסדנה
  .תופסונ דומיל תודוקנ 8 רובצל ךרוצ שי הזכ הרקמב .הזת םוקמב

 

 

 
 רוטקוד ראותל םידומיל
 

 הלבקה יאנת
 ינפל .םיאתמ עקר םע ינש ראות ילעב םינייטצמ םיטנדוטס ולבקתי

 רידגהלו ,לגסה ירבח ןיבמ החנמ אוצמל טנדוטסה בייח ותלבק
 ומכ ,טרוטקודל םיטנדוטסה לש םידומילה תינכות .רקחמ םוחת
 יעדמב וניאש םדוק עקר ילעב םיטנדוטסל תומלשהה תינכות םג

 םיראתל הדעווהו החנמה ידי לע תינטרפ הנעבקת ,בשחמה
-הרומ אוהש החנמ רוחבל לוכי וניא ינוציח םלתשמ  .םימדקתמ
 ףקיהב הטלוקפב ימינפ םלתשמ תויהל טנדוטסה לע ,ללככ .הוולנ

  .ותומלתשה תפוקת ךות תוחפל תחא הנש ךשמב אלמ

 
   דומילה תושירד
  :איה הטלוקפב רוטקוד ידימלתל םיסרוקה תשירד

 הכמסה ידומילל םיפתושמ וא( םימדקתמ םיסרוק .1
 12 לש ףקיהב בשחמה יעדמב )םימדקתמ םיראתלו
 .תוחפל תודוקנ

 תודוקנ 6 -ל ושרדי טרוטקודל רישיה לולסמב םיטנדוטס .2
 .רטסיגמל םהלש תודוקנה תשירדמ רתוי

 
 

 ףסונ עדימ
 יעדמל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל םידומיל לש טרופמ גולטק -

 םימדקתמ םיראתל םידומיל תוריכזמב הגשהל ןתינ( בשחמה
 .)הטלוקפה לש טנרטניאה רתאבו הטלוקפב

 םימדקתמ םיראתל םידומיל תוריכזמב םידמעומל עדימ -
  :בשחמה יעדמל הטלוקפב

  04-8294226  'לט ,ןידניג רומיל  'בג

limorg@cs.technion.ac.il 
  :בשחמה יעדמל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא -

https://graduate.cs.technion.ac.il/  
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 טרופפר ךורבו תור ש"ע האופרל הטלוקפה
 

 ימדקאה לגסה ירבח
 

 הטלוקפה ןקיד
 ןוליא גרבנזייא

 
 ןיינמה ןמ רוספורפ
 ימע םייהנורהא
 ןורוד ןוסנורהא
 ןוליא גרבנזייא
 ןומיס רדנלגנא
 לייא בילטוג
 רואיל ןייטשפג
 םהרבא וקשרה
 ןמרה רקסולוו
 םר סייו
 םעונ ויז
 ידע גרבצלז
 הדוהי סרבוח
 יכדרמ רדוח
 דוד הנט
 דוד יקצינרי
 ורדנא יול
 לאירא רלימ
 ןורוד דמלמ
 ןועמש םורמ
 דייז יסאבע
 לכימ לואפ
 ארויג רליפ
 לייד קנרפ
 ןורהא רבונח'צ
 לאינד רצינרוק
 ןתנ ןירק
 דג טרנר
 יק'ג רליש
 לבוי דקש

 
 ינילק רוספורפ
 הדוהי ןמלוא
 רורד דובנזיא
 תיותס ולש-ןולא
 ןייא קנלרג
 דדלא ןד
 לארש ימחלה
 ןורי יש-רה
 ינוט קיאח
 יכדרמ קלח
 רפוע איבל
 קחצי וגורס
 ראהז םאזע
 ךלמילא ןמרקוצ
 רימא יכדרמ ןמלגוק
 ןורוד ןמלפוק
 םרוי רגולק
 לאירא ןיגור
 םיענ הדאחש
 
 רבח רוספורפ
 רימא ןירוא
 'גרס ירקנא
 ןור יקססולב
 תיריא ןורהא-ןב
 רמת ףסוי-ןב
 לייא לגנב
 ןרומ רהנב
 ירמע קרב
 םרוי דניורפטוג
 הצינ ןהכ גרבנדלוג
  השמ רוד ןמקידרד
 תור גרבשרה
 רדה ןודגיז
 הרש גילז
 רי'רומ יסיאמח
 גלפ ןוסח
 הרובד יקסנולבי

 דדוע ןוזניול
 יפר רלגנ
 הנוי רידנ
 לאכימ יקסבוריופ
 קחצי תהק
  לכימ טהר
 היסא סלור
 סמות סייהטלוש
 קחצי רליש
 תוער יגלש
 יבור ןייטשריופ םולש
 יש רוא-ןש

 
 ינילק רבח רוספורפ
 המסוא םוטאח-ובא
 םרוי בומהרבא
 םרוי ןומגא
 יאחוי רידא
 הנליא ןרוא
  קרמ ןמלדיא
 ןזאמ סאילא
 ליג ןיטולוב
 בקעי סלקיב
 הרדנסכלא ןמרוג ריבלב
 ןתיא לטנמולב
 ןרע הירא-ןב
 ימר םימחר ףסוי-ןב
 רפוע קחצי-ןב
 ינומ אלפינב
 ליג עלס-רב
 קחצי ןמרוורב
 ןליא םיכורב
 ליאנ תאראשב
 תניר ויז ןב יאבג
 לאירבג ןמסיורג
 ןליא דלוונירג
 הנליא קאוד
 יבצ יקצלווד
 לאכימ לטרבלה
 ןד וקשרה
 הבהז סדו
 ןד ןמסייו
 באז רניו

 ןרוא רצנ-סניקמוט
 בד ונסואיט
 ירוגרג ןמלט
 ןנור הפי
 יבצ ץיבובייל
 ןתנוהי קיסל
 באיד קלטומ
 דמחומ הנ'גאחמ
 ןורוד ןמרונ
 רהז םוחנ
 ימס יקצטינ

 דנומדא ובס
 בלג ןידובולס
 דילו אבילס
 דיאר םילס
 דומחמ ןאמילס
 אפטסומ ירמס
 דמחא הילסע
 ילא דלפ
 הליצ ןמרקוצ
 לעי ןמלפוק
 לאינד קינרוק
 רהוז רדיק
 לאכימ טחוש-רניילק
 דאמיע סיסק
 ןורהא לסק
 סירוב לסק
 רימא ןברק
 דורמנ ןזור
 ידע לאימחר

 הירא ןיקסיר
 ןור לואש
 יתיא טיבש
 דעלא ףיש
 םעוניבא ןריש
 תניע זפ-םולש
 ןנור לגיפש
 ןולא םירש
 רמת רומדת

 
 הצרמ
 ןיראק סייו
  ביני רהוז

 יתיא האזמ
 רימא יברנימ
 ףסא םורמ
 ןו'ג ידנק
 ליא גרבנזור
 תינעמ אריפש
  

 ריכב הצרמ
 ילימא שרה-ןטיבא
 ןד ןתיא
 ןב דרהלגנא
 םתוי ןוא-רב
 יש ןילרב
 המענ יקסרוטז עבג
 הנלי יקסבונרג
 ביני ןתוד
 יגח ןוזנפלוו
 ןרק קחצי
 יש ןהכ
 ןרוא יפסכ
 רמת ץכ
 ןתנוי ריבס
 יריש ירדוס
 ריאי דלפ
 זר יטלפ
 הלא ןונ ןב רגרפ
 ריאמ סיירפ
  תור ץרפ
 לדוא-לאירמ ןלפק
 םענ ןלפק
 לייא זר
 ןולא רימש
 
 ריכב ינילק הצרמ
 תנע יקציביליא
 יעור ןליא
 ירמוע ידומא
 הרפש שא
 רמתיא יזנכשא
 ינאה סוחאב
 ןתנוי לובטוב
 הירא ןמרטיב
 םלאס ןאלב
 זעוב ךולב
 ריפוא ישי-ןב
 ןנור ףסוי-רב
 ןורי איבל-רב
 לייא ןוארב
 הדנלוי ץיבוקסומ ןוארב
 לייא קלברב
 ןועדג רגרב
 לאינד וקסירב
 הרוי קרב
 לכימ קרב
 הראשב הראשב
 ןירסנ יבעוז-םנאג
 באז קידלוג
 יל ןייטשדלוג
 לכימ רוג
 הלימדול קינלרוג

 לגימ גרבנרוג
 םייח ןייטשליג
 לבוי גרבסניג
 בקעי יזינג
 רמת רפסג
 ימענ ךינורג
 ילג ימרג
 ינור דג קוידוד
 יקימ ץיבקדוד
 איג ירוד
 תיריע גרבכוה
 דהוא ןמכוה
  ןור ןמפוה
 לאנתנ ץיבורוה
 טבזילא ףלה
 והיתתמ ןמרטו
 הנד רנטיו
 ףוארלא-דבע הניז
 יבד ןמסיז
 ןרע ןתיז
 דאיר דאדח
 םאת'ח ןיסוח
 םאסיו ירו'ח
 הנאיביב ןזח
 ראזינ ביטח
 דאיא יסיאמח
 דאיז יסיאמח
 הילימא קאדרח
 דוד ןיבבוט
 ייגרס יקצנולאי
 ןנער םרכ-ןהכ
 תירוא לטסק-ןהכ
 בקעי ןהכ
 ריפוא ןובל
 הנליא יקסבוקרוי יול
 הנירק ןיול
 ירא יקספיל
 הלאינד ןגמ
 דמחא הנ'גאחמ
 םיהרביא רטמ
 הלאינד ונאיטילימ
 לקיימ ינומימ
 דג ןוסלדנמ
 לכימ לקמ
 ןורוד סמירמ
 ויז ןמאנ
 ימע רגרביונ
 היסילא לגיטכנ

 תרופ דייוס
 ליג יריוס
 הינו'ג ךישלא-רמאע
 הירא ןדע
 ןונמא תימע
 תלייא ןרע
 רפוע ורניאפ
 ייגרס יקסבוטסופ
 םהרבא דלפ
 ליא רטכורפ
 המחנ ןיול ןמרקוצ
 ביני ירופיצ
 קרב רירפצ
 סאיא םסאק
 רימא ןיילק
 ידע רמרק ןיילק
 ןיד ןרק
 תירש דיבר
 איג ןיבור
 תלייא רטספ זר
 ןורוד רמיר
 סאריפ יוואניר
 הבוט סיניר
  לאומש רלפסיר
 תימולש חישמ ןיקסיר

 ריקי בגש
  הנל ןיאד איגש
 ודיע טלוש
 לעי סחוימ רוחש
 ודראודא רחש
  לכימ גרבנייטש
 ןר גרבנייטש
 תנע ןרטש
 לדאע הטעאלש
 הנליא רגניזלש
 לשטימ ץרעש
 זרא ינורש

 
 ינילק הצרמ
 הנאיל חאדבא
  ףייס ךומ-ובא
 הנאיטט טרבא
 םאלסלא דבע היראבגא
 תור ירדא
 ןור ןבילוא
 ןונמא ןתיא
 ריהוס ידסא
 ירטימד דוד 'ץיבונרא
 ןוריל ןייטשנרוב
 רהאז סוחב
 תינור רטכורפ קב
 רדנסכלא רקב
 הטיר ןורב
 ןרע יאבג
 הלייא רבוג
 יבצ רכמטוג
 לעי גרבדלוג
 לאינד ןלוג
 הירא ןידרוג
 ןונמא ליג
 תאיל ביני רטנרלג
 ליא ןיסנג
 יטומ רפורג
 הדלוג ץיצבוק טלבנירג
 הנילא ןמרג
 תידיע ירמ-יקצרבוד
 ףסא ןונד
 יתא לגיפש לאינד
 ירוא דלווכוה
 קיזא ןמפוה
  הבוט ץיבוקשרה
  השמ ץיבוקשרה
 לכימ איגש רלייו
 תנפצ רניו
 רימא סיו
 הלא ןמציו
 העונ ןרפז
 להנמ ביבח
 רינ אייח
 יטומ ימייח
 ידאש דומח
 דאיר רהאט
 הנד ריפוא-יאדוהי
 המילח סנוי
 ןור בקעי
 הטנר בובוקעי
 םהרבא ישי
 תעפי ןדכ
 לכימ ןהכ
 ןרע קרב ןהכ
 רישב יבכרכ
 העונ איבל
 תילג ןונבל תנבל
 תימע יבהל
 ןד רבפ יול
 ןב רורד רניול
 לעי אירול
 לכימ ריאמ

 אסיע סנאטמ
  הנולא קו'צייבטמ
 תירונ ןולטמ
 איג אולימ
 זרא רידנ
 דרו רינ
 לאירבג גרבנרינ

 דרנואל גיאס
 רימא הקינומולוס
 רימידלו בופוס
 ןיסוח ןאמילס
 קראט ידעס
 ןועדג הקורס
 יחבוס ידאבע
 ילריש זיגוטרופ
 הנולא זפ
 יו'ג דלפ
 ריבד ךיליורפ
  אהב סיסנרפ
 ןימינב ןוסרפ
 הניא לטנזור ןרוצ
 הגלוא הנגק
 ןרע ץלק
 הנריא לסק
 ירוא ןלפק
 רותרא רנרק
 ןורוד תשק
 רדנסכלא ןיזור
 ןורש דלפסייר
 הנירטקי ןמלוש
 קירא רטכש
 דעלא שמש
 בקעי אריפש
 

  ךנחמ-הצרמ
 ריכב ינילק
 ראזינ סאילא
 ןולא זרא
 הדוהי דוד-ןב
 דאופ סיסב
 הרינ יזר-קב
 הנריא ןמגרב
 ןימינב דלפנרב
 ןורי ץיבוקרב
 יבא גרבדלוג
 הבהז ידימלג
 תיגח רלדנהכיו-לקסד
 זיזע השוארד
 ןומייס ןוספלוו

 דעסא ירוח
 הנר ןונקז-אנח
 הגונ םרכ
 ילומ רדניל
 ןורוא םליע
 רימס םסאק
 לאכימ ןמפאק
 ןורי רביר
 ןולא ףשר
 ימולש איגש
 רפוע רגמש
 

 ינילק ךנחמ-הצרמ
 לדאע חלאס-ובא
 םיכח סאר ובא
 תלייא ןגמ-לטיבא
 הנינ ץיבושבא
 הלקד ןהכ רוגא
 לט רוגמלא
 לאגי רטלא-גרבנלא
 יכדרמ ןירפלא
 לאל'ג רקשא
 ןויס ךולב
 לחר ןויח-ןב



256

 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכת / 27 האופררפואה 27 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023
 

3 

  האופרל הטלוקפה – םידומיל ןונקת
 םירקוחו םיאפור תרשכה איה האופרל הטלוקפב םידומילה תרטמ
 םיטביהב קצומ סיסבו םיעדמב הפיקמ הלכשה ילעב עוצקמ ישנאל
 יאופר יעדמ רקחמו תינרדומ תינילק האופר לש םיישעמו םיינויע
 סופמקבו ןנאש הוונ סופמקב תומייקתמ תוניחבהו הארוהה .ליבומ
 .ןנאש הוונ סופמקב הבורב תדמלנ 'א הנש .םילג-תב
 

 םידומילה ךלהמ
 םירטסמס השיש ינפ לע שרפתמ הז בלש :תינילק-הרפה הביטחה
 םיעדמל רגוב ראות טנדוטסל קנעומ םפוסב רשא )דומיל תונש 3(
 הבוח תועוצקממ םיבכרומ םידומילה .(B.Sc) האופרה יעדמב
 ידי-לעו האופרל הטלוקפה ידי-לע םינתינה הריחב תועוצקממו
  .ןוינכטב תורחא תוטלוקפ
 ןמויסב םינש שולש ינפ לע שרפתמ הז בלש :תינילקה הביטחה
 .)תוינילקה םינשב םידומילה ןונקת האר( 'זאטס תנשל רבעמ
 תובוח לכ תמלשה רחאל קר רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמה
  .הטמ טרופמכ תינילק הרפה הביטחה
 
 םידומילל עבקה תדעו רושיאל אבוי ןונקתה חסונב יוניש לכ *

 .ןוינכטה טאנס לש םיימדקא
 

 
 תוינילק הרפה םינשב םידומילה ןונקת

 )'ג ,'ב ,'א םינש(
 
 תינילק הרפה הביטחה ךלהמב םיימדקא םילהנ
 האופרל הטלוקפב םימושרה םיטנדוטס לע ולוחי הלא תונקת .1
 תונקת"ב םיטרופמה םילהנל ףסונב ,תינילק הרפה הביטחה ךלהמב
 לש הרקמ לכב יכ רהבומ .םינוינכט ללכה הכמסה ידומילב "םילהנו

 .הטלוקפה תונקת ורבגי ,הריתס
 ריבעהל שי ,הנושארה ל"הנשב 'א רטסמס תליחתמ שדוח דע .2
 םישרדנה םינוסיחה ללכ עוציב לע יפוס רושיא םיטנדוטסה תזכרל
 .המותח תואירב תרהצהו תואירבה דרשמ י"ע האופרל םיטנדוטסמ
 לכוי אל טנדוטסהש ךכל ליבות דעומב תונסחתה יא יכ רהבוי
 .ל"הנש לוציפל ליבוי רבדהו ינילק ישילש סרוקב ףתתשהל
 תעינמו תוחיטב ינכת םילשהל שי הנושארה ל"הנש תליחת םע .3
 .הטלוקפה תויחנהל םאתהב םימוהיז
 ריגבל הרטשמ רושיא שיגהל שי הנושארה ל"הנש תליחת םע .4
 ןתמל ןווכמה דסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב
 י"ע הנשה תליחתב הנתנית תויחנה .)דבלב םירבג( םיניטקל תוריש
   .הטלוקפה
 הנשל רבעמה ,תבייחמ הניה האופרל הטלוקפב םידומילה תינכת .5
 .םיימדקאה תובוחה םויסב הנתומ תבקוע
 םושירה תעב םיטנדוטסל ומסרופי תועשה תכרעמו תוניחבה חול .6
 תינכת יפ לע רטסמס לכב םיסרוקה לכל םשריהל שי .םיסרוקל
 .םידומילה
 וניאו האופרב םידומילה תינכתל םאתומ יטלוקפה תוניחבה חול .7
 .ינוינכטה תוניחבה חולל חרכהב םאות
    עובשה ימימ דחא לכב ,םידומילה תנש ךלהמב הנמייקתת תוניחב .8
  .תבש טעמל
 .רתויה לכל )ז"נ( תוכז תודוקנ 30 רטסמס לכב רובצל ןתינ .9
  .תוניחב 10 דע הניה רטסמס לכב הבוחה יסרוק תוניחב תסכמ

 תבייחמ איה תוחכונ תבוח הב העבקנש תוליעפ לכב תופתתשה .10
 רדענש טנדוטס .)דועו םירויס ,תואנדס ,םילוגרת ,תודבעמ תוברל(

 .סרוקב יפוסה ןחבמל תשגל השרוי אל רושיא אלל תוליעפמ
     תא החלצהב רבעו דמלש ילבמ עוצקמ דומלל השרוי אל טנדוטס .11
 הדימע אלל עוצקמ דמליש טנדוטס .םישרדנה םדקה תועוצקמ
 הדימבו לטובי סרוקל ומושיר ,הטלוקפה רושיא אלל םדקה יאנתב
  .תכרעמב ןזוי אל ןויצהו לספת איה הניחבל שגינו
 

 םירוטפ
  יאשר םימדוק םידומיל לע ותלבק תעב ריהצה רשא טנדוטס קר .1
 תזכרל הנשגות רוטפל תושקב .םיסרוקמ רוטפל השקב שיגהל
 תליחת םרט הנחלשתש תויחנהל םאתהב דבלב םיטנדוטסה
  .ןחבית  אל עבקיש דעומה רחאל שגותש השקב .רטסמסה
 שמח ךלהמב ודמלנש םיסרוק רובע רוטפל תושקב שיגהל ןתינ .2
 הלעמו 75 סרוקב ןויצהש יאנתבו השקבה תשגהל ומדקש םינשה
 דמלנש ליבקמ/ףפוח סרוקב הלעמו 55 וא ןוינכטל ץוחמ תודסומב
 .ןוינכטב
  .אפור תויהל-ינילק ישילש יסרוקמ םירוטפ ונתניי אל .3
 .םירוטפ תלבק תובקעב םינש ןיב רבעמ רשפאתי אל .4
 

 תוינילק הרפה םינשב תוניחב ילהנו הכרעה
 לש ימדקאה ץעויה םע שגפיי דחא הבוח עוצקמב לשכנש טנדוטס .1
  .ךשמהב וידומיל תינכתב ןויד ךרוצל הנשה
 תבייחמ תינכת ול עבקית ,הבוח תועוצקמ ינשב לשכנש טנדוטס .2
 לולכת וז תינכת .הכמסה ידומיל זכרמ וא/ו ימדקאה ץעויה ידי לע
 הרפה הביטחב םידומילה תכראה רמולכ( םידומיל תנש לש לוציפ
  .)תפסונ הנשב תינילק
 = םילשה אל( ןולשיככ רבדה בשחיי הניחבל שגינ אלש טנדוטס.3
 .)ןולשיכ
 דומלל לכוי )הלעמו 55( רבוע ןויצ רפשל ןיינועמה טנדוטס .4
 לכל דבלב תחא םעפ( רתויה לכל הבוח תועוצקמ ינש רזוח םושירב
 םעפה םאב תוברל ,םיינילק הרפה וידומיל ךלהמב )עוצקמ
 הטלוקפב וידומיל תרגסמב התייה אל רבוע ןויצ לביק הב הנושארה
  .האופרל
 להונל םאתהב עצובי םייטלוקפ םיסרוק לש תוניחב לע רוערע .5
 ןפואב םייקתי הניחב לע רוערע .הטלוקפב בתכב הניחב לע םירוערע
 וכשמ רשאכ הטלוקפב ינדי ןפואב וא לדומה רתא ךרד - בשחוממ
 רוערע .תויפוס ןה רוערעה יבגל תוטלחה .הניחבה ןמזמ תיצחמ
 םינויצ םוסרפו םינחבנה ללכ רובע הלאשל ןוקית בייחי לבקתיש
 .)ןולשיכל איבה וא ערג ,רפיש םא ןיב( שדחמ
 .סרוקה זכרמ םע שארמ םאותי רוערעה להונ בתכב ןניאש תוניחבב
 ילהנל םאתהב םניה תדחוימ תונחבהו םיאולימ דעומב הניחב .6
   .הטלוקפה תויחנהלו הכמסה ידומיל
  ךלהמב דבלב תחא םעפ םידומיל תנש לע רוזחל לכוי טנדוטס .7
 .םיינילק-הרפה וידומיל לכ
 הביטחה ידומיל תא םילשהל שי ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .8
  .םינש עברא לע הלעי אלש ןמזב תינילק-הרפה
 

 בקעמו ץועי תדעוב ןויד
 לש ימדקאה םבצמב ןודל ידכב תסנכתמ בקעמו ץועיי תדעו

  .ןוינכטב האופרל םיטנדוטס
 הביטחה םותב/ךלהמב בקעמו ץועי תדעווב ןוידל ןמוזי טנדוטס
 דחא לכב ןכו הדעוה תעד לוקישל םאתהב ,תינילק הרפה
 :םיאבה םירקמהמ
    ידומילב םילהנו תונקתב 3.1.5 להונ יפ לע ןיקת אל ימדקא בצמ .1
  הכמסה    
 םושיר לכב וא/ו ןושאר םושירב הלעמו תונולשיכ השולש תריבצ .2
  הבוח תועוצקמב רחא    
 הבוח עוצקמ ותואל ינש םושירב רזוח ןולשיכ .3
   ךומנה םייטלוקפה הריחבהו הבוחה יסרוק לכב םינויצ עצוממ .4
   75 מ    
 66% מ ךומנ תוחלצה רועיש .5
 תינילקה הביטחל רבעמה יאנתב הדימע יא .6
 

 ,בלש לכב םידומיל תקספה לע ץילמהל בקעמו ץועי תדעו תוכמסב
 תעיבק לע ,תואלמ םינש לע וא/ו תועוצקמ לש רזוח דומיל לע
 לע ,תבייחמ םידומיל תכרעמ תעיבק לע ,םידומיל ךשמהל םיאנת
 תופסונ תולבגהו תיעדמה המגמ- האופרה יעדמב ראותל הרבעה
  .אלמה התעד לוקיש יפ לע לכהו
 

  תינילקה הביטחל רבעמ יאנת
 :םיאבה םיאנתה לכ םייקתהב רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 לש םייטלוקפה הריחבהו הבוחה יסרוק לכב הלעמו 75 עצוממ  .1

 יסרוק וללכי אל עצוממה בושיחב .תינילק הרפה םידומילה תינכת
  .תישפוחה הריחבה

 .הלעמו 66% לש החלצה ירועיש  .2
 ראות תריגסל םיימדקאה תובוחה םויסו םילהנה לכב הדימע  .3

 .האופרה יעדמב םיעדמל רגוב
 

 הביטחל רובעל תנמ לע םיבייחמ דחי םלוכו םיאנתהמ דחא לכ
  .תינילקה
 

 הליבגמ הלחמ םויק תקידב
 וא דמעומ לש יאופרה ובצמב ןודל תיאשר האופרל הטלוקפה
 הלחמ לש המויקל ששח ררועתמשכ ןוינכטב האופרל טנדוטס
 הטלוקפה ,הליבגמ הלחמב הלוח טנדוטסה אצמייו הדימב .הליבגמ
 לע תיברמ הרימש ךות תאז לכ .וידומיל  תקספה לע ץילמהל תיאשר
  .ותויטרפו םדאה דובכ ,תיאופר תוידוס
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 ןרוא ולול-ןב
 יש ןמקירב
 רידנ םנאג
 רמוע ןייטשדלוג
 תרפא ליג
 תידרו ןייטשפג
 ליבנ הרג
 הימ ריפוא-יטרג
 לכימ יקסנישרג
 ןימסי ןגד
 םייח דוד
 בקעי ןייטשקיד
 תימע יתמד
 ליג ןרוהשריה
 ילרוא לייא-ימחלה
 רזעילא גנירה
 סכלא טוקס רנייו
 הלאינד ןמלז
 דראודא בוסלז
 ןנור ץלז
 רמאס ירו'ח
 םילס יבלח
 דאיר ספינח
 דיזי ןאקוט
 סירוב יקסבונאי
 באוי ריני
 ליג איבל
 ןרק ובנ-איבל
 רינ ןתיול
 ירטימד יקסלמול
 הקינומ ודאינל
 תלייא רונמ-ירבדמ
 םילס יואזמ
 אזנור רא'גנ
 םתיה הללארסנ

 הניריא ןיבס
 הבוט ברמ יקסרדוס
 תרפא זפילא-יטיס
 הלב ןילומס
 ילריש קלופ
 תימע תרופ
 ןרומ זפ
 ודע גלפ
 ןמרה שקרפ
 הנריא בוקאיטס'צ
 הנליא ןרוק-ןומלצ
 לאירומ יקינפונוק
 ידע ירביק
 זעוב למיק
 ילש ריאמ-דלישטור
 היפוס טורבמיר
 הניא בייגוש
 איג םייהסוש
 הרול ינורש
 
 

 סוטירמא רוספורפ
 לאכימ םריבא
 ףסוי ץיבוקציא
 לאפר ראיב
 םייח ןמרטיב
 רפוע הניב
  תירוד רחש ןב
 ןבואר ןמגרב
 דלר'ג קורב
 ןימינב רנרב
 השמ שיבג
 סומע רהליג

 באז גרבכוה
 דרנרב ץיבושרה
 ףסוי רבניו
 לארשי יקסבדולו
 לאכימ ןמרבליז
 הסומ םיעדוי
 הרוא לארשי
 ץרפ איבל
 קרד טיורהל
 ליזב סיאול
 ארג דלפיונ

 לרק יקצרוקס
 סומע ינויצע
 השמ דוסנייפ
 ןו'ג גרבניפ
 םרוי יטלפ
 השמ ןמלגילפ
 לאכימ יירפ
 ודא ןמלרפ
 ללה תרפ
 דוהא ןיילק
 לאכימ סוארק
 ידא ילאינרק
 בקעי ואור
 רזעילא ןוזניבור
 רזעילא ולש
 

 סוטירמא רוספורפ
 ינילק
 תידוהי ץרפ ןורהא
  םירמ שורה -ןב
 הידידי רוטנב
  האל רוטנב
  הנאיד ינטייג

 סאילא יבוט
 החמש לזימ
  והילא ייטכמ
 רפוע ביתנ קילפ
 
 



257

 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכת / 27 האופררפואה 27 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023
 

3 

  האופרל הטלוקפה – םידומיל ןונקת
 םירקוחו םיאפור תרשכה איה האופרל הטלוקפב םידומילה תרטמ
 םיטביהב קצומ סיסבו םיעדמב הפיקמ הלכשה ילעב עוצקמ ישנאל
 יאופר יעדמ רקחמו תינרדומ תינילק האופר לש םיישעמו םיינויע
 סופמקבו ןנאש הוונ סופמקב תומייקתמ תוניחבהו הארוהה .ליבומ
 .ןנאש הוונ סופמקב הבורב תדמלנ 'א הנש .םילג-תב
 

 םידומילה ךלהמ
 םירטסמס השיש ינפ לע שרפתמ הז בלש :תינילק-הרפה הביטחה
 םיעדמל רגוב ראות טנדוטסל קנעומ םפוסב רשא )דומיל תונש 3(
 הבוח תועוצקממ םיבכרומ םידומילה .(B.Sc) האופרה יעדמב
 ידי-לעו האופרל הטלוקפה ידי-לע םינתינה הריחב תועוצקממו
  .ןוינכטב תורחא תוטלוקפ
 ןמויסב םינש שולש ינפ לע שרפתמ הז בלש :תינילקה הביטחה
 .)תוינילקה םינשב םידומילה ןונקת האר( 'זאטס תנשל רבעמ
 תובוח לכ תמלשה רחאל קר רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמה
  .הטמ טרופמכ תינילק הרפה הביטחה
 
 םידומילל עבקה תדעו רושיאל אבוי ןונקתה חסונב יוניש לכ *

 .ןוינכטה טאנס לש םיימדקא
 

 
 תוינילק הרפה םינשב םידומילה ןונקת

 )'ג ,'ב ,'א םינש(
 
 תינילק הרפה הביטחה ךלהמב םיימדקא םילהנ
 האופרל הטלוקפב םימושרה םיטנדוטס לע ולוחי הלא תונקת .1
 תונקת"ב םיטרופמה םילהנל ףסונב ,תינילק הרפה הביטחה ךלהמב
 לש הרקמ לכב יכ רהבומ .םינוינכט ללכה הכמסה ידומילב "םילהנו

 .הטלוקפה תונקת ורבגי ,הריתס
 ריבעהל שי ,הנושארה ל"הנשב 'א רטסמס תליחתמ שדוח דע .2
 םישרדנה םינוסיחה ללכ עוציב לע יפוס רושיא םיטנדוטסה תזכרל
 .המותח תואירב תרהצהו תואירבה דרשמ י"ע האופרל םיטנדוטסמ
 לכוי אל טנדוטסהש ךכל ליבות דעומב תונסחתה יא יכ רהבוי
 .ל"הנש לוציפל ליבוי רבדהו ינילק ישילש סרוקב ףתתשהל
 תעינמו תוחיטב ינכת םילשהל שי הנושארה ל"הנש תליחת םע .3
 .הטלוקפה תויחנהל םאתהב םימוהיז
 ריגבל הרטשמ רושיא שיגהל שי הנושארה ל"הנש תליחת םע .4
 ןתמל ןווכמה דסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב
 י"ע הנשה תליחתב הנתנית תויחנה .)דבלב םירבג( םיניטקל תוריש
   .הטלוקפה
 הנשל רבעמה ,תבייחמ הניה האופרל הטלוקפב םידומילה תינכת .5
 .םיימדקאה תובוחה םויסב הנתומ תבקוע
 םושירה תעב םיטנדוטסל ומסרופי תועשה תכרעמו תוניחבה חול .6
 תינכת יפ לע רטסמס לכב םיסרוקה לכל םשריהל שי .םיסרוקל
 .םידומילה
 וניאו האופרב םידומילה תינכתל םאתומ יטלוקפה תוניחבה חול .7
 .ינוינכטה תוניחבה חולל חרכהב םאות
    עובשה ימימ דחא לכב ,םידומילה תנש ךלהמב הנמייקתת תוניחב .8
  .תבש טעמל
 .רתויה לכל )ז"נ( תוכז תודוקנ 30 רטסמס לכב רובצל ןתינ .9
  .תוניחב 10 דע הניה רטסמס לכב הבוחה יסרוק תוניחב תסכמ

 תבייחמ איה תוחכונ תבוח הב העבקנש תוליעפ לכב תופתתשה .10
 רדענש טנדוטס .)דועו םירויס ,תואנדס ,םילוגרת ,תודבעמ תוברל(

 .סרוקב יפוסה ןחבמל תשגל השרוי אל רושיא אלל תוליעפמ
     תא החלצהב רבעו דמלש ילבמ עוצקמ דומלל השרוי אל טנדוטס .11
 הדימע אלל עוצקמ דמליש טנדוטס .םישרדנה םדקה תועוצקמ
 הדימבו לטובי סרוקל ומושיר ,הטלוקפה רושיא אלל םדקה יאנתב
  .תכרעמב ןזוי אל ןויצהו לספת איה הניחבל שגינו
 

 םירוטפ
  יאשר םימדוק םידומיל לע ותלבק תעב ריהצה רשא טנדוטס קר .1
 תזכרל הנשגות רוטפל תושקב .םיסרוקמ רוטפל השקב שיגהל
 תליחת םרט הנחלשתש תויחנהל םאתהב דבלב םיטנדוטסה
  .ןחבית  אל עבקיש דעומה רחאל שגותש השקב .רטסמסה
 שמח ךלהמב ודמלנש םיסרוק רובע רוטפל תושקב שיגהל ןתינ .2
 הלעמו 75 סרוקב ןויצהש יאנתבו השקבה תשגהל ומדקש םינשה
 דמלנש ליבקמ/ףפוח סרוקב הלעמו 55 וא ןוינכטל ץוחמ תודסומב
 .ןוינכטב
  .אפור תויהל-ינילק ישילש יסרוקמ םירוטפ ונתניי אל .3
 .םירוטפ תלבק תובקעב םינש ןיב רבעמ רשפאתי אל .4
 

 תוינילק הרפה םינשב תוניחב ילהנו הכרעה
 לש ימדקאה ץעויה םע שגפיי דחא הבוח עוצקמב לשכנש טנדוטס .1
  .ךשמהב וידומיל תינכתב ןויד ךרוצל הנשה
 תבייחמ תינכת ול עבקית ,הבוח תועוצקמ ינשב לשכנש טנדוטס .2
 לולכת וז תינכת .הכמסה ידומיל זכרמ וא/ו ימדקאה ץעויה ידי לע
 הרפה הביטחב םידומילה תכראה רמולכ( םידומיל תנש לש לוציפ
  .)תפסונ הנשב תינילק
 = םילשה אל( ןולשיככ רבדה בשחיי הניחבל שגינ אלש טנדוטס.3
 .)ןולשיכ
 דומלל לכוי )הלעמו 55( רבוע ןויצ רפשל ןיינועמה טנדוטס .4
 לכל דבלב תחא םעפ( רתויה לכל הבוח תועוצקמ ינש רזוח םושירב
 םעפה םאב תוברל ,םיינילק הרפה וידומיל ךלהמב )עוצקמ
 הטלוקפב וידומיל תרגסמב התייה אל רבוע ןויצ לביק הב הנושארה
  .האופרל
 להונל םאתהב עצובי םייטלוקפ םיסרוק לש תוניחב לע רוערע .5
 ןפואב םייקתי הניחב לע רוערע .הטלוקפב בתכב הניחב לע םירוערע
 וכשמ רשאכ הטלוקפב ינדי ןפואב וא לדומה רתא ךרד - בשחוממ
 רוערע .תויפוס ןה רוערעה יבגל תוטלחה .הניחבה ןמזמ תיצחמ
 םינויצ םוסרפו םינחבנה ללכ רובע הלאשל ןוקית בייחי לבקתיש
 .)ןולשיכל איבה וא ערג ,רפיש םא ןיב( שדחמ
 .סרוקה זכרמ םע שארמ םאותי רוערעה להונ בתכב ןניאש תוניחבב
 ילהנל םאתהב םניה תדחוימ תונחבהו םיאולימ דעומב הניחב .6
   .הטלוקפה תויחנהלו הכמסה ידומיל
  ךלהמב דבלב תחא םעפ םידומיל תנש לע רוזחל לכוי טנדוטס .7
 .םיינילק-הרפה וידומיל לכ
 הביטחה ידומיל תא םילשהל שי ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .8
  .םינש עברא לע הלעי אלש ןמזב תינילק-הרפה
 

 בקעמו ץועי תדעוב ןויד
 לש ימדקאה םבצמב ןודל ידכב תסנכתמ בקעמו ץועיי תדעו

  .ןוינכטב האופרל םיטנדוטס
 הביטחה םותב/ךלהמב בקעמו ץועי תדעווב ןוידל ןמוזי טנדוטס
 דחא לכב ןכו הדעוה תעד לוקישל םאתהב ,תינילק הרפה
 :םיאבה םירקמהמ
    ידומילב םילהנו תונקתב 3.1.5 להונ יפ לע ןיקת אל ימדקא בצמ .1
  הכמסה    
 םושיר לכב וא/ו ןושאר םושירב הלעמו תונולשיכ השולש תריבצ .2
  הבוח תועוצקמב רחא    
 הבוח עוצקמ ותואל ינש םושירב רזוח ןולשיכ .3
   ךומנה םייטלוקפה הריחבהו הבוחה יסרוק לכב םינויצ עצוממ .4
   75 מ    
 66% מ ךומנ תוחלצה רועיש .5
 תינילקה הביטחל רבעמה יאנתב הדימע יא .6
 

 ,בלש לכב םידומיל תקספה לע ץילמהל בקעמו ץועי תדעו תוכמסב
 תעיבק לע ,תואלמ םינש לע וא/ו תועוצקמ לש רזוח דומיל לע
 לע ,תבייחמ םידומיל תכרעמ תעיבק לע ,םידומיל ךשמהל םיאנת
 תופסונ תולבגהו תיעדמה המגמ- האופרה יעדמב ראותל הרבעה
  .אלמה התעד לוקיש יפ לע לכהו
 

  תינילקה הביטחל רבעמ יאנת
 :םיאבה םיאנתה לכ םייקתהב רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 לש םייטלוקפה הריחבהו הבוחה יסרוק לכב הלעמו 75 עצוממ  .1

 יסרוק וללכי אל עצוממה בושיחב .תינילק הרפה םידומילה תינכת
  .תישפוחה הריחבה

 .הלעמו 66% לש החלצה ירועיש  .2
 ראות תריגסל םיימדקאה תובוחה םויסו םילהנה לכב הדימע  .3

 .האופרה יעדמב םיעדמל רגוב
 

 הביטחל רובעל תנמ לע םיבייחמ דחי םלוכו םיאנתהמ דחא לכ
  .תינילקה
 

 הליבגמ הלחמ םויק תקידב
 וא דמעומ לש יאופרה ובצמב ןודל תיאשר האופרל הטלוקפה
 הלחמ לש המויקל ששח ררועתמשכ ןוינכטב האופרל טנדוטס
 הטלוקפה ,הליבגמ הלחמב הלוח טנדוטסה אצמייו הדימב .הליבגמ
 לע תיברמ הרימש ךות תאז לכ .וידומיל  תקספה לע ץילמהל תיאשר
  .ותויטרפו םדאה דובכ ,תיאופר תוידוס
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  תוינילקה םינשב םידומילה ןונקת
 )'ו ,'ה ,'ד םינש(
 

 ,ןנאש הוונ סופמקב ומייקתי תוינילקה םינשב תוניחבהו םידומילה
 הטלוקפל םיפנוסמה םייאופרה םיזכרמבו םילג-תב סופמקב
  .דבלב ןוינכטב האופרל
 דמעש רחאל קר םיינילקה וידומיל תא ליחתהל יאשר טנדוטס
 טרופמ( תינילק הרפה הביטחהמ תינילקה הביטחל רבעמ יאנתב
 תינילקה הביטחה תא ליחתהל שי .)תוינילק הרפה םינשה ןונקתב
 שי .האופרה יעדמב  BSC ראותה םויסמ רתויה לכל םייתנש ךות
 הינפ י"ע תוביטחה יתש ןיב םידומיל תשפוחל הטלוקפ רושיא שקבל
 םייתנשל רבעמ הגירח לכ .תוינילקה םינשב םיטנדוטסה תזכרל
 שרדנ MD/PhD תינכתב םיטנדוטס רובע .גירח רושיא הכירצמ
 .םימדקתמ םיראתל ןקיד ןגסו תינכתה שארמ רושיא
 םידומילה ךלהמ
 ק"רמ סרוק ,תוכרעמ בוליש סרוק :תועוצקמה םידמלנ 'ד הנשב
 היגרוריכ/םידלי תאופר ,תימינפ האופר ,)תינילק האופרל אובמ(
 היגרוריכ תא דמלי ,'ד הנשב םידלי תאופר דמלי רשא טנדוטס(
  ."היגרוריכ לע"-ו "תימינפ לע" תועוצקמו )ךפיהלו 'ה הנשב
 רחאל קר "היגרוריכ לע"ו "תימינפ לע" תועוצקמ תא דומלל ןתינ

  .המאתהב היגרוריכו תימינפ בבס לש החלצהב רבעמ
 המאתהב( היגרוריכ/םידלי תאופר :תועוצקמה םידמלנ 'ה הנשב
 היגולוריונ ,הירטאיכיספ ,היגולוקינגו דוליי ,)'ד הנשב דמלנל
 תומייקתמ וז הנשב ."היגרוריכ לע"-ו "תימינפ לע" תועוצקמו
 היגולוקינגו דולייו הירטאיכיספ תועוצקמב תויצרא רמג תוניחב
 .היגולוריונב תיטלוקפ רמג תניחבו
 ,החפשמ תאופר ,םידלי ,תימינפ :תועוצקמה םידמלנ 'ו הנשב
 להנמב תודוסי ,דליבו רגובמב תמדקתמ האייחה תונורקע ,המוארט
 וז הנשב ."היגרוריכ לע"-ו "תימינפ לע" תועוצקמו יאופר
 םידלי ,תימינפ תועוצקמב תויצרא רמג תוניחב תומייקתמ
 .היגרוריכו תימינפ תועוצקמב ק"תממ תוניחבו היגרוריכו
 קוזיח - "הלוספקה" תינכת םייקתת תוינילקה םינשה ךלהמב
 תונטק תוצובקב רבעוי סרוקה .דיתעל םיאפורל תיעוצקמה תוהזה
  .תוינילקה םינשב תוצובקה תא וליבויש םיכירדמ תייחנהבו
 םייכוניח םישגפמ ומייקתי תוינילקה םינשה ךלהמב ,ףסונב
  .יאופרה ךוניחל םירושקה
 םאתהב 'זאטס תנש םילשהל טנדוטסה לע תוינילקה םינשה םותב*
  .תואירבה דרשמ ילהנל
 

 תצלמומה םידומילה תינכתל רבעמ וידומיל תא םילשיש טנדוטס
 .ןוינכטב לבוקמכ דומיל רכש םלשל שרדיי תוינילקה םינשב
 
  תינילקה הביטחה ךלהמב םיימדקא םילהנ
 זכרמ/יארחא = ומעטמ ימ וא/ו גוח שאר ,עוצקמ=סרוק=בבס(

 )הרומ וא/ו עוצקמ
 האופרל הטלוקפב םימושרה םיטנדוטס לע ולוחי הלא תונקת
 תונקת"ב םיטרופמה םילהנל ףסונב ,תינילקה הביטחה ךלהמב
 לש הרקמ לכב יכ רהבומ .םינוינכט ללכה הכמסה ידומילב "םילהנו

 .הטלוקפה תונקת ורבגי ,הריתס
 לכ תליחתב ומסרופי ןויעה ימיו השפוחה ימי ,םידומילה תכרעמ  .1
 לש ימדקאה הנשה חולמ הנוש ימדקאה הנשה חול( םידומיל תנש
 רבעמה ,תבייחמ הניה םידומילה תכרעמ .)ןוינכטב ןושאר ראות
   .םיימדקאה תובוחה לכ םויסב הנתומ תבקוע הנשל
 .הקלחמב תולבוקמה תוליעפה תועשל םאתהב ןה הארוהה תועש .2
  .הקלחמה תושירד יפ לע עובשב תחא תונרות עצבי טנדוטס
 ךלהמב םייעובש דע ,"תישפוח הריחב ביטקלא"ב ריכת הטלוקפה .3
 .תוינילקה םינשה תזכרמ לש הרושיאל ףופכב ,תוינילקה םינשה לכ
 המורת תרגסמב וא תירקחמ/תיאופר היצטניירואב היהי ביטקלאה
 הינפ י"ע ועוציב םרט ביטקלאה עוציבל רושיא לבקל שי .הליהקל
 .םיטנדוטסה תזכרל
 םע הבוח יבבס 4 תוינילקה םינשה ךלהמב עצבל שרדנ טנדוטס .4
 םיבבס 2( םידומילה תינכתב טרופמכ )םיביטקלס( הריחב תורשפא
 עצבל ןתינ .)היגרוריכ לע לוכשאמ םיבבס 2 -ו תימינפ לע לוכשאמ
  .םיביטקלאכ לוכשא ותואמ םירתונה םיבבסה תא
 שידקהל שי רמגה תוניחבל הדימלל תיצקומה הפוקתה תא .5
 םידומיל תמלשה עצבל היהי ןתינ ,רומאה ףא לע .רומאכ הדימלל
 הדימלה תפוקתב קרו ךא ,כ"הסב םימי עובש לע הלעת אלש
 בתכבו שארמ רושיא תלבקל ףופכב תאז .תימינפב רמגה תניחבל
  .םיטנדוטסה תזכרמ
 םידומיל ךמס לע תוינילקה םינשל תורישי לבקתי רשא טנדוטס .6
 הנשל םאתהב( ןאולמב תוינילקה םינשה תא דומלל שרדיי םימדוק
 םירוטפ ונתניי אלו )הנש התואב םידומילה תינכתלו לבקתה הילא
  .ןהשלכ תולקה וא/ו

 טנדוטס עצבי םידומילה ךלהמב :)מ"גע( תוירקחמ רמג תודובע .7
 ןתינ .M.D ראותה תלבקל תושירדהמ קלח הווהמה רמג תדובע
 ליחתהל ץלמומ םלוא ,םידומילה יבלש לכב הדובעה תא ליחתהל
 דע רמג תדובעל העצה שיגהל טנדוטסה לע .7 רטסמסמ רחואי אל
 האיציל הטלוקפה רושיא .תישימח הנש לש ביבא רטסמס תליחת
 תיפוס רמג תדובע תשגה רחאל קר ןתניי 'זאטס תלחתהלו ר"סמל
 תלבק םשל מ"גע תזכרל םי/החנמה ידי לע תרשואמה )הטויט אל(

 .)הטלוקפה רתאב רמגה תודובע להונ האר( יפוס ןויצ
 תונושה תוקלחמב תישעמ הרשכה לש הבוח תנש :'זאטס .8
 .תואירבה דרשמ ידי לע םירכומה ,ץראב םייאופרה םיזכרמב
 תשגהו םיימדקאה תובוחה לכ םויסב תינתומ 'זאטסה תלחתה
 'זאטס תלחתה רושיא תלבק רחאל .תירקחמ רמג תדובע
  טנדוטסה לע תלטומ הרשכהה םויס לע תוירחאה ,הטלוקפהמ
 .תואירבה דרשמ ילהנל םאתהבו םואיתב
 :M.D ראות תלבקל תושירדה .9
 םיימדקאה תובוחה לכב הדימעו תוחפל דומיל תונש 6 תמלשה •

 תוניחב ,ק"תממה תוניחב ,םיבבסה ללכ תמלשה תוברל(
 .)ב"ויכו רמגה תוניחב ,תנוכתמה
 .יפוס ןויצ םע רמג תדובע תמלשהל הטלוקפה םעטמ ימשר רושיא •
  .'זאטס תנש תמלשהל ימשר רושיא  •
 

     'האופרל רוטקוד' תדועתב טנדוטסה תא הכזמ הלא תובוח יולימ
 םעטמ לארשיב האופרב קוסעל עובק ןוישיר תלבקו ןוינכטה םעטמ
 .תואירבה דרשמ

  הנשל תחא םייקתמ האופרל רוטקוד יראת תקולח סקט .10
 םירגוב קרו ךא סקטב וללכי ןוינכטה ילהנ יפ לע .ינוי שדוח ךלהמב
 ומייס( הנש לכב 31.03 ךיראתל דע םהיתובוח ללכ תא ומייס רשא
 'זאטס םייסיש טנדוטס .)רמגה תדובע לע יפוס ןויצ ולביקו 'זאטס
 ,ןיוצש דעומה רחאל רמג תדובע לע יפוסה ונויצ תא לביק וא/ו
 .תבקועה הנשה לש םירגובה סקטב המולפיד לבקיו ףתתשי
 
 תוינילקה םינשב תופתתשהו תוחכונ ,תוגהנתה ילהנ
 תוברל ,תוינילקה םינשב תויוליעפה לכב תוחכונ תבוח תמייק .1
  .)אובמ יסרוק תמגודכ( תוילטנורפ תואצרהב
 לומ םואיתב בבסה ךשממ דבלב 10% דע רדעיהל יאשר טנדוטס .2
 םא םג ,בבסה ךשממ 10% -מ הלעמל לש תורדעיה .הקלחמה
 תשגל היהי ןתינ אלו בבסה לע הרזח תבייחמ ,תקדצומ הביסמ
 שגינ טנדוטסה ובש הרקמב יכ רהבוי .בבסה םויסב םכסמה ןחבמל
 .תכרעמב ןזוי אל ןויצהו לספת הניחבה ,םכסמה ןחבמל תאז לכב
  דומילה ימי ךסמ דבלב 20% דע רדעיהל יאשר טנדוטס 'ד הנשב .3
 ןתינ אל .)דבלב תואצרהמ רדעיהל ןתינ( תוכרעמ בוליש סרוקב
  .הירטאירג רויס /םיפוטוזיא /PBL תויוליעפמ רדעיהל

  תב/ןב ה/דליהש דע( הקינמ השיאו הנוירהל 20 עובשמ תיטנדוטס .4    
  התוחכונ תועש תא םצמצלו תויונרותמ הרוטפ תויהל לכות )הנש    
   םשל .הקלחמב הארוהה תינכתו תוליעפה תועשל םאתהב ,הקלחמב    
  תזכרל תונפל תשקבתמ תיטנדוטסה ,םישרדנה םירושיאה תרדסה    
 .םיטנדוטסה    
  השפוח תועובש השישל תיאכז הדיל רחאל תיטנדוטס .5    

  תונפל תיטנדוטסה תוירחאב .םיאתמ רושיא תגצהב ,םידומילהמ
  תנמ לע םדקומ רתויש המכו הנוירה ךלהמב םיטנדוטסה תזכרל    
  השפוח יכ רהבוי .תיבטיימ םידומיל תכרעמ הרובע םיאתהלו תוסנל    
  םידומילה ךלהמב בוכיעל ליבוהל הלולע הדיל בקע םידומילהמ    
    .הנשרדתש תומלשהל םאתהב    
   יבבס רובע תוחכונ ספוט הארוהה תוריכזממ לבקי טנדוטס .6   
  לע" תועוצקמב הריחבה יבבסו םיביטקלסה ,םירצקה הבוחה    
  הז ספוט יבג לע םיתחהל טנדוטסה לע ."היגרוריכ לע"ו "תימינפ    
  ספוטה תרזחה .בבס לכב ןורחאה םויב הקלחמה להנמ תא    
  לע הכרעה תלבקל יאנת וניה םיטנדוטסה תזכרל םותחה ירוקמה    
  ספוט לבקל טנדוטסה תוירחאב ספוטה ןדבוא לש הרקמב .בבסה    
 .תוירוקמה תומיתחה ללכ תא רזחשלו שדח    
    לע םילחה תוגהנתהה יללכל םאתהב גהנתהל בייח טנדוטס .7    
 .יתעמשמה ןונקתב םיטרופמו דסומה ידימלת    
  ,וילפוטמ יפלכ להנתהל בייח טנדוטס ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .8    
  םיללכה יפ לע ילהנמה לגסהו ימדקאה לגסה ,יאופרה לגסה ,וירבח    
 .דובכה תנמאב בייחתה םהל    
   םע עגמ לכב םלוה שובלו תרדוסמ העפוהב בייח טנדוטס .9    
 .הארוהה תויוליעפ לכב ןכו דיקפת לכב ,םילפוטמ    
  .הארוהה תויוליעפ לכל ןמזב עיגהל שרדנ טנדוטס .10    

 
 גיצנ ,םידבועה תווצ ,הרומה ידי לע חוודת תוגהנתה יללכ תרפה
 תדעול וא/ו הטלוקפה לופיטל רבעותו עגפנה םרוגה וא םיטנדוטסה
 .הרקמל םאתהב תעמשמ
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  תוינילקה םינשב )הפ לעבו בתכב( תוניחב ילהנו הכרעה
    הניה תוינילקה םינשב הדימלה תכרעה לש תוירקיעה תורטמה תחא   
     םש ,תואיצמ ייומד םיאנתב לועפל האופרה יחרפ תלוכי תניחב   
   תליצמ תובורק םיתיעלו הבושח תוטלחהה תלבק תוריהמ   
  וא תומאתה אלל ,הדיחא תרגסמב תעצבתמ הז גוסמ הכרעה .םייח   
 .תונחביהה יאנתב תוישיא תושמגה   

 ימי לכב ,םידומילה תנש ךלהמב הנמייקתת תוינילק תוניחב .1
 .)ישיש ללוכ( עובשה
 שגינש טנדוטס קר .'א ידעומב תוניחבה/םינחבה לכל תשגל הבוח .2
 םיגירח םירקמ טעמל( 'ב דעומל תשגל יאכז היהי 'א דעומב לשכנו

 טנדוטסהש יאנתבו תוינילקה םינשה תזכרמ י"ע שארמ ורשואש
 .)תורדעיהה דעוממ םימי השולש ךות רושיא גיצה
 ןולשיככ רבדה בשחיי הניחבל שגינ אלש טנדוטס קפס רסה ןעמל .3
 .)ןולשיכ = םילשה אל(
 .תוניחבב םירומ תוחכונ היהת אל  .4
 .םיחיגשמה תוארוהל םאתהב הניחבה רדחב גהני טנדוטס .5
 לכב רחא םוקמל טנדוטס ריבעהל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר חיגשמה
 ויצפח תא הסינכב טנדוטסה חיני הניחבה רדחל ותסינכ םע .תע
 ךא דייטצי ,)םייובכ םהשכ םיינורטקלא תרושקת יעצמא תוברל(
 חיגשמה י"ע ול עבקנש םוקמב בשייתי ,הניחבב רתומה רמוחב קרו
 ,די גשיהב קיזחהל רוסיא לח הניחבה לכ ךשמב .תוחישמ ענמייו
 וא המצע הניחבל רושקה רמוח לכ ,ול ךומסב וא הניחבה רדחב
 קיתעהל וא לפכשל ,םלצל ,טילקהל ןיא .הניחבה תכרענ וב עוצקמל
  .הניחבה תולאש
 ימכ בשחנ וידיל הניחבה תא לביקו הניחבה רדחל סנכנש טנדוטס .6
  .ויעוציבל םאתהב ןתניי ונויצו הניחבב ףתתשהש
 ידומיל תונקתל םאתהב רתות תוניחב ךלהמב םיתורישל האיציה .7
   .םיחיגשמה י"ע תרקובמ הרוצב ךרעיתו הכמסה
 ןה( הניחבה תליחת ינפל תוקד 15 תוחפל עיגהל טנדוטסה לע .8
  .)בתכב ןהו פ"עב
  וא תוקד 30 הניחבה רדחל הסינכ רשפאתת אל - בתכב תוניחב
 .ןולשיככ בשחי רבדהו הניחבה תליחת ירחא רתוי
 ןחביהל השרוי אל ,הניחבל רחאיש טנדוטס יכ רהבוי – פ"עב תוניחב
  .ןולשיככ בשחיי רבדהו דעומ ותואב הב
    .ןמז תכראה ןתנית אל תוקלחמב תומייקתמ רשא פ"עב תוניחבב .9

 תויוגייתסה יספט אלמל םילוכי םיטנדוטסה בתכב הניחב ןמזב .10
 י"ע טנדוטסל רסמיי תוגייתסה ספוט .תויפיצפס תולאשמ
 לח .ה/חיגשמל הניחבה ןולאש םע רזחויו ותשקב יפ לע ה/חיגשמה
 הז להונמ הגירח .הניחבה רדחמ תוגייתסה ספוט איצוהל רוסיא
 הלא םיספט .להונהמ גרחש טנדוטסה לש הניחבה תליספל םורגת
  .הניחבה לש תינושארה הקידבה ןמזב וקדביי

   תוכרעמ בוליש סרוק לש יפוס רבעמ ןויצ - תוכרעמ בוליש סרוק .11
 ןולשיכ יכ רהבוי .65 ןויצב דרפנב ץבקמ לכ רובעל שי רשאכ ,65 וניה
 תוכרעמ בוליש סרוקב ןולשיכ ותועמשמ ,סרוקה יקלחמ דחא לכב
  .ולוכ
 'ד הנשב םידומילה תקספהל ליבוי תוכרעמ בוליש סרוקב ןולשיכ
 דחא לכ לע( 'ד הנשב רזוח ןולשיכ .האולמב 'ד הנש לע הרזח בייחיו

  .  M.Dראותל םידומיל תקספהל הצלמהל ליבוי )היקלחמ
   הניחבה ,תולטמה ,הכרעהה ידדממ דחא לכב רבעמה ןויצ .12   

 םא אלא ,70 וניה )אובמ תניחב טעמל( בבסב יפוסה ןויצהו תמכסמה
  .תרחא ןיוצ

 וניינע אבוי ,רתוי וא תחא הבוח תקלחמב לשכנ רשא טנדוטס .13   
  לע רוזחל ול רשפאל םא טילחת רשא ,בקעמו ץועיי תדעוב ןוידל
 לע הרזח יכ שגדוי .האלמ םידומיל תנש לע רוזחל ובייחל וא בבסה
 .תיתצובק תרגסמבו אלמ ןפואב איה בבסה

  - תיביטינגוק אל הכרעה סיסב לע םג תויהל לוכי בבסב ןולשיכ .14   
  .תיעוצקמו תיתוגהנתה

 תיעוצקמו תיתוגהנתה הכרעהב "הפוצמל תחתמ" הנושאר הרעה.15
 םע החיש תרגסמב טנדוטסה לש וניינעב ןוידל ליבות ,ינילק בבסב
 תחתמ" הינש הרעה .המעטמ םרוג וא/ו תוינילקה םינשה תזכרמ
 ןוידל ליבות ,ינילק בבסב תיעוצקמו תיתוגהנתה הכרעהב "הפוצמל
 תורעהה יתש יכ עובקל התוכמסב רשא ,בקעמו ץועי תדעו תרגסמב
 ןיינמ ךרוצל דחא "ןולשיכ" ווהי ,ליעל רומאכ )םידרפנ םיבבסב(

 תקספהל הליע םיווהמה ןושאר םושירב הבוח תועוצקמב תונולשכה
     . 26 ףיעס יפל םידומיל
   םע םואיתבו בבסה םויסב הארוהה תוריכזמל עיגהל יאשר טנדוטס
  .הכרעהה ספוטב ןייעל ידכב םיטנדוטסה תזכר

 .םיבבסהמ קלחב תוקלחמב תיזיפ הנמייקתת :אובמ תוניחב .16
 וא תלחתהל יאנת אוה רבוע ןויצב הניחבה רבעמ .60 וניה רבעמ ןויצ
 לש תנוכתמב היהת 'ב דעומ אובמ תניחב .בבסב םידומילה ךשמה
 הניחבה לש 'ב דעומ .הקלחמה להנמ/ריכב אפור לצא פ"עב הניחב
 םייקתהל לכויו תנחובה הקלחמב םינמזה חולל םאתהב עבקיי
 אל אובמה תניחבב לשכייש טנדוטס .םימי השולש לש הארתהב
 .בבסב ןולשיכ הניה תועמשמהו בבסה תא ךישמהל השרוי

 ,םיבבסהמ קלחב תוקלחמב תיזיפ הנמייקתת :תויעובש תוניחב .17
 תוניחבב וינויצ עצוממש טנדוטס .בבסה תליחתב  םסרפתיש יפכ
 ללכ תא לולכתש 'ב דעומ תניחב רובעל שרדי 70-מ ךומנ תויעובשה
  .בבסה  ךלהמב ומייקתהש תויעובשה תוניחבה יאשונ

 .עוצקמה זכרמ/יארחא ידי לע הנעבקת תוניחבה תנוכתמ .18
 תוניחב ,אובמ תוניחב םיתיעל ללוכה( םיבבסב יפוסה ןויצה יביכרמ
 יפ לע ועבקיי )תיביטנגוק אל הכרעהו תמכסמ הניחב ,תויעובש
 ידי לע םסרפתיש יפכ( יטנוולרה עוצקמב טלחוה וילע הכרעה ןווחמ
 .)בבסה תליחת םרט /םידומילה תנש תליחתב הטלוקפה

 דמעש רחאל קר בבס םויס תניחבל תשגל יאשר היהי טנדוטס .19
 םויס תניחבל שגינ טנדוטסהו היה .בבסה תושירד לכב החלצהב
 אלל וא/ו הטלוקפה רושיא אלל בבסה ךלהמב הניחב לכל וא בבס
 ול ןזוי אלו רכוי אל ןויצהו לספת הניחבה ,םישרדנה םיאנתב הדימע
 .תכרעמב

   םינמזה חולל םאתהב עבקיי בבס םויס תניחב לש 'ב דעומ      
 .םימי השולש לש הארתהב םייקתהל לכויו תנחובה הקלחמב      
   טנדוטס .תנוכתמה תוניחב לכל תשגל הבוח  :תנוכתמ תוניחב .20      
  ןמוזי הניחב התואב עצוממהמ ןקת תויטס 2.5 ב ךומנה ןויצ לבקיש      

    ותואב ימדקאה ובצמל רשאב בקעמו ץועי תדעוו יגיצנ םע ןוידל
                              .עוצקמ

 תימינפ תועוצקמב :תוינילק תונחת הבורמ ןחבמ-ק"תממ תניחב .21
 לע עבקת הניחבה תנוכתמ .ק"תממ תוניחב תומייקתמ היגרוריכו
 טנדוטסה לש עוציבה תכרעה .יטנוולרה עוצקמה זכרמ/יארחא ידי

 הקידב ,הזנמנא( תינילקה הבישחה יבלש תכרעה לע תססובמ
 .)לופיט לע הטלחהו הרקמה לש יללכ לוהינ ,תלדבמ הנחבא ,תינפוג

 ףס .ינואמ ןויצל ורמוי תונושה תונחתב טנדוטסה יעוציב תוכרעה
 תשגל יאכז היהי ,'א דעומב לשכנו שגינש טנדוטס קר .60 רבעמ
 םינשה תזכרמ י"ע שארמ ורשואש םיגירח םירקמ טעמל( 'ב דעומל
 דעוממ םימי השולש ךות רושיא גיצה טנדוטסהש יאנתבו תוינילקה
   .)תורדעהה
 רובעל שרדיי ,הניחבל שגיי אל ןיפוליחל וא הניחבב לשכייש טנדוטס
 תימינפב תועובש 4( עוצקמ ותואב 'זאטס ינימ תנוכתמב בבס
 םיפסונ הניחב ידעומ ינשל יאכז היהי וירחאל ,)היגרוריכב םייעובשו
 השרוי אל ,)םידעומ העברא כ"הס( םהב םג לשכייו הדימב .)'ב-ו 'א(
  .MD ראותל וידומיל תקספה לע ץילמת הטלוקפהו דוע ןחבהל

 האר – תויצרא רמג תוניחב ילהנל ףופכב( תויצרא רמג תוניחב .22
 ויתובוח לכ תא םייסל טנדוטס לע :)םידומילה גולטקב 8 חפסנ

 יפ לע לעפי אלש טנדוטס .רמגה תוניחבל תשגל תנמ לע םיימדקאה
   .רמגה תניחבל תשגל יאשר היהי אל ולא םיאנתב דומעי אל וא
 דעומבו 'א דעומב לשכנ רשא טנדוטס .תועוצקמה לכב 60 רבעמ ףס
 ל"הנשב לשכנ וב עוצקמב אלמ יתצובק בבס לע רוזחל בייח ,'ב
 אלו ליעפ בבס תרגסמב היהת בבסה לע הרזחה יכ שגדוי .תבקועה
 .תוחפל םיפוצר תועובש 4 ךשמייש יאנתבו דחוימ ינטרפ בבסכ
 תשגל בייח ,בבס לע רזחו 'ב דעומבו 'א דעומב לשכנ רשא טנדוטס
 ינשב לשכייו הדימב .בבסה לע רזח הב ל"הנש התואב הניחבל
 דוע ןחביהל השרוי אל ,)םידעומ העברא כ"הס( םיפסונ םידעומ
  .M.D ראותל וידומיל תקספה לע ץילמת הטלוקפהו

 הנשה ךלהמב תמייקתמ :היגולוריונב תיטלוקפ רמג תניחב .23
 דמעש רחאל קר הניחבל תשגל יאשר היהי טנדוטס .תישימחה
 הבוח .60 וניה רבעמה ףס  .היגולוריונב בבסה תושירד לכב החלצהב
 יאכז היהי 'א דעומב לשכנו שגינש טנדוטס קר .'א דעומל תשגל
 תזכרמ י"ע שארמ ורשואש םיגירח םירקמ טעמל( 'ב דעומל תשגל
 םימי השולש ךות רושיא גיצה טנדוטסהש יאנתבו תוינילקה םינשה
   .)תורדעהה דעוממ
 טנדוטס .'ב דעומו 'א דעומ ,דבלב הניחב ידעומ ינש ויהי הנש לכב
 הנשב הניחבל תשגל היהי בייח ,'ב דעומבו 'א דעומב לשכנ רשא
 כ"הס( םיפסונ םידעומ ינשב טנדוטסה לשכיו הדימב .תבקועה
 לע ץילמת הטלוקפהו דוע ןחבהל השרוי אל ,)םידעומ העברא
 .MD ראותל וידומיל תקספה

 הפ לעבו בתכב תוניחב לע םירוערע .24
 לעב וא/ו בתכב( הניחבב ולשכנ רשא םיטנדוטס קר רערעל םיאשר
 םירוערעו הניחבה זכרמל ורבעוי בתכב תוניחב לע םירוערעה .)הפ
 םי/ןחובה םי/אפורל תוניחבה תדיחי י"ע ורבעוי פ"עב תוניחב לע
 תוניחבה תדיחי םסרפת ,תוטלחהו ןויד רחאל .רוערעב ונודי רשא
 םסרפל תבייוחמ הניא איהו ,ויהיש לככ ,םינקותמה םינויצה תא
 הניחבב השעייש ןוקית לכ .רוערעב תוטלחהה יקומינ תא יבמופב
 וא רפיש םא ןיב( םינחבנה ללכ לע לחוי ,לבקתיש רוערע תובקעב
 תא רבע יכ העדוה לביק רשא ןחבנש דבלבו )ןחבנה ןויצמ ערג

 ןה םירוערעה יבגל תוטלחהה .ןוקיתה תובקעב לשכיי אל ,הניחבה
 ,ולש תובושתה ספוט לש תרזוח הצרה שקבל יאשר טנדוטס .תויפוס
 .תובושתה יפד /ףד תקידבב תינכט היעב התייה ותעדל םא
  בתכב בבס םויס תניחב לע רוערע .א
 םינויצה םוסרפ רחאל עצבתי רוערעה תשגהו הניחבב ןויע דעומ
  .הניחבה ןמזמ תיצחמ היהי וכשמו
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 דומילה י/רפס תאו הביתכ ירישכמ ותיא איבהל יאשר רערעמה
 וא/ו אוהש גוס לכמ ינורטקלא רושכמ איבהל ןיא .דבלב
 .)סרוקה סובליסב שרופמב רתוה רבדה םא טעמל( םיפד/תורבחמ
 גיצהל בייח רערעמהו ךכל דעוימה ספוט יבג לע בתכב שגוי רוערעה
 לבקתי אל .רתויב הנוכנה איה ותבושת יכ דומילה רפסמ אתכמסא
 לע םושירה ןיבל ןחבמה תרבחמב םושיר ןיב המאתה-יא ןיגב רוערע
 .בייחמה אוה תובושתה ספוט יבג לע םושירה .תובושתה ספוט יבג
 רושקה רחא םושיר לכ וא/ו ןחבמהמ תולאש תקתעה לע רוסיא לח
   .ךכל דעוימה ספוטה יבג לע רוערעה םושיר דבלמ ,ןחבמל
  פ"עב בבס םויס תניחב לע רוערע .ב
  .םינויצה םוסרפ דעוממ םימי 3  ךות םיטנדוטסה תזכרל בתכב שגוי
 תויעובש תוניחבו אובמ תוניחב לע רוערע .ג
 םוי ללוכ( םימי 3 ךותב דבלב יתצובק ןפואבו בתכב רערעל ןתינ

 .דבלב םיטנדוטסה תזכרל רוערעה תא שיגהל שי .)הניחבה
 אל יכ רהבוי .תויפוס ןה םייתצובקה םירוערעה יבגל תוטלחהה
 אובמה תניחבב לשכייש טנדוטס רובע רוערעל תפסונ תורשפא ןתנית
 .תויעובשה תוניחבה לולקשב וא
 

 םינויצ םוסרפ דעומ .25
  .הניחבה דעוממ תועובש השולש דע ומסרופי םינויצ .א
 השולש ךות ומסרופי 'א דעומ לש )םירוערע רחאל( םייפוס םינויצ .ב
 'ב דעומ ינפל םימי השולש דע רחואמה לכלו רוערעה דעוממ תועובש
 .הניחבה לש
 

  תינילקה  הביטחה םותב/ךלהמב וקספוי M.D ראותל םידומיל .26   
 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב   

 הנש לע רזוח טנדוטסה הבש הנשב ןולשיכ( 'ד הנשב רזוח ןולשיכ •
 .)'ד
 . עוצקמ ותואב ינש ןולשיכ •
 םינשה ךרואל ןושארה םושירב הבוח תועוצקמב תונולשיכ השולש •

 תחתמ" תורעה יתש תוברל הז ףיעס ןיינעל ןולשיכ( תוינילקה
 ינשב תיעוצקמו תיתוגהנתה - תיביטנגוק אל הכרעהב "הפוצמל
 .)םידרפנ םיבבס

   אל עקר לע ןולשיכ תוברל - ליעל םיפיעסה לכב רכזומה ןולשיכ *
 .יעוצקמו יתוגהנתה - יביטינגוק   
 .עוצקמ ותואב תויצרא רמג תוניחב ידעומ העבראב ןולשיכ •
 
 
 בקעמו ץועי תדעו
 האופרל םיטנדוטס לש ימדקאה םבצמב ןודל ידכב תסנכתמה הדעו
 לע ,בלש לכב םידומיל תקספה לע ץילמהל תכמסומ הדעוה .ןוינכטב
 םיאנת תעיבק לע ,תואלמ םינש לע וא/ו תועוצקמ לש רזוח דומיל
 תולבגהו תבייחמ םידומיל תינכת תעיבק לע ,םידומיל ךשמהל
 .אלמה התעד לוקיש יפ לע לכהו תופסונ
 

 הליבגמ הלחמ םויק תקידב
 וא דמעומ לש יאופרה ובצמב ןודל תיאשר האופרל הטלוקפה
 הלחמ לש המויקל ששח ררועתמשכ ,ןוינכטב האופרל טנדוטס
 הטלוקפה ,הליבגמ הלחמב הלוח טנדוטסה אצמייו הדימב .הליבגמ
 לע תיברמ הרימש ךות תאז לכ .וידומיל תקספה לע ץילמהל תיאשר
  .ותויטרפו םדאה דובכ ,תיאופר תוידוס
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 םיעדמל רגוב ראותל םידומיל תינכת
  האופרה יעדמב

 
 טוריפה יפל תודוקנ  156.0  רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

 הבוח תועוצקמ 'קנ 141 
 : תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     6 
   ינפוג ךוניח 'קנ 2 ללוכ :*םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ     6 
 **'ב םימדקתמ תינכט תילגנא עוצקמ 'קנ     3 

  ללוכ 4 רטסמס דע הז עוצקמ םילשהל הבוח השירד יפ לע םיבייחל**
 

 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 
 

 1 רטסמס - 'א הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 114248 'ר1 הקיזיפ 3 1 - 3 3.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
  274138 'א האופרה יעדמב תויתומכ תוטיש  3   2 -  2     4.0
 274142 )1( אפור תויהל - ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274167 אתה לש היגולויב  3 1   -  3 3.5
 324397 םייחה יעדמ לש היפוסוליפב תויגוס 2 - - 2 1.5
19.5       
 * ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
  הריחב תועוצקמ     2.0
22.5       

 
 
 

 2 רטסמס - 'א הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 114249 'ר2 הקיזיפ 3 1 - 5 3.5
 125802  ** מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 274143 )2( אפור תויהל - ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274165 תיללכ הקיטנג 3 1 - 3 3.5
 274166 'ב האופרה יעדמב תויתומכ תוטיש 2 2 - 2 3.0
 274182 הקיטסיטטסויב 2 2 - 2 3.0
20.0       
 * ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
  הריחב תועוצקמ     2.0
23.0       

 
 125800 תינגרוא הימיכ בשקותמ סרוק רכוי**

 

 

 3 רטסמס - 'ב הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 124503 ב 1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - - 2.5
  274241 תיללכ הימיכויב 4 1 - - 4.5
2.0 
3.0 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

2 
3 

  274242 םדאה לש הקיטנג
 הרקב ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב
 םיירלוקלומ

274243 

 274234 )3( האופרה עוצקמל הפישח–אפור תויהל - - 3 - 1.0 
 274258 האופרה םלועב היגולוכיספ 2 - - 2 2.0
 274257 'א הימוטנא 5 - 3 4 6.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 3.0
 274264 הליהקב ילוחו תואירב - - 3 - 1.0
25.0        
  הריחב תועוצקמ     2.0
  כ"הס     27.0

 

 

 

 

 



261

 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכת / 27 האופררפואה 27 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023
 

 7 

 4 רטסמס - 'ב הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - 2.0
 274253 תיאת היגולויזיפ 3 2 - 3 4.0

 274235 )4( האופרה עוצקמל הפישח–אפור תויהל - - 3 - 1.0 
 274265  ינילקו יסיסב רקחמב תוסנתה - - 3 - 1.0 

 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274266 'ב הימוטנא 5 - 3 4 6.0

26.5       
  הריחב תועוצקמ     0.0

  כ"הס     26.5
 

 

 5 רטסמס - 'ג הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 274319 היגולוריו 2.0 - - - 2.0
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2.0 - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 4.5
 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - 1 2 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 4.0
 274375  הימוטנאוריונ 2 1 2 3 3.0

 274326 )5( האופרה עוצקמל הפישח–אפור תויהל - - 3 - 1.0 
 274373 1 תינילק האופרל אובמ - - 3 - 1.0 

 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 4.5
25.0       
  הריחב תועוצקמ     2.0

  כ"הס     27.0
 

 

 6 רטסמס - 'ג הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 274251  היצולובא 2 - - -  2.0
 274318 היגולוימידיפא 2 - - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 2.0
 היגולויזיפ-היגולונירקודנא 3 - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ 3 2 - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6 5.0
 274369 הלוחה תטימל יסיסב עדממ-היגולוטמה 3 - - 6 3.0

 274327 )6( האופרה עוצקמל הפישח–אפור תויהל - - 3 - 1.0 
 274374 2 תינילק האופרל אובמ - - 3 - 1.0 

25.0       
  הריחב תועוצקמ     2.0

  כ"הס     27.0
 
 

 םירטסמס יפל תודוקנ זוכיר
 רטסמס הבוח תודוקנ הריחב תודוקנ כ"הס

22.5 3.0 19.5 1 
23.0 3.0 20.0 2 
27.0   2.0 25.0   3 
26.5 0.0 26.5 4 
27.0 2.0 25.0 5 
27.0 2.0 25.0 6 

 
 
 הריחבל תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 תוחפל :םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ *

 .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ טנדוטסה לש תישפוח

 השירדה יולימ ךרוצל הנרכות םיאולימ תורישו תיתרבח תוליעפ ןיגב תודוקנו תופדוע תודוקנ
 .תישפוח הריחב תודוקנכ

 

 

 

 

 

 

 'קנ                     םייטלוקפ הריחב תועוצקמ  
 275102 זפשואמה ןקזה 3.0
 275107 'א קלח - תואירב םודיקל הימדקא הליהק תוברועמ 3.0
 275108 'ב קלח - תואירב םודיקל הימדקא הליהק תוברועמ 3.0
 275109  1 השדח חור 1.0
 275110  2 השדח חור 1.0
 275111 המלצמה ןיעב האופר 2.0
 275112 םדאה לש היצולובא 2.0
 275200 האופרה תודלות 2.0
 275213    הפורתל דעו םונגהמ-ןטרסה גוח 2.0
 275304 ןיסידמלט 2.0
 275310 1 היגולוידוא 2.0
2.0 
2.0 
2.0 

 החפשמב תומילא םע םיאפורה תודדומתה
 האופרו האוש
 האופרו תורפס

275315 
275316 
275317 

 275320 יאופר רקחמל אובמ 2.0
 275321 סנלופדניימ 2.0
 275322 םייגרוריכ תועוצקמל אובמ 2.0
 275324 תיבושיח הירטאיכיספ 2.0
 276001 הניש תאופר 3.0
 276004 תויגולונכט חותיפו תומזי 2.0
 276307 הלילצו ץחל לע היגולויזיפ 2.0
 277210 רוביצה תואירב 2.0
 277300 תילאנויצקנופ הימוטנאוריונ 2.0
 277301 באכ דוביע ינונגנמ רקח 2.0
 277322 םונג תססובמ האופר 2.0
 278301 היגולויסיפב תינוירנימס הדובע 2.0

   
   

 
  תורחא תוטלוקפמ הריחב תועוצקמ
 )תיטלוקפ הריחבכ בישחהל ןתינ(

 324621 )הרז הפשכ( תיסור 2.0
 324628 )הרז הפשכ( 1 תיברע 1.5

 
 

 תורחא תוטלוקפל םינתינה תועוצקמ
 276413 תיסיסב היגולונומיא 3.0
 276011                                םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויסיפ 3.0

 
 
 

 MD ראותל םידומיל תינכת
   תינילק הרפה הביטחב תובוחה ללכ םויס שרוד תינילקה הביטחל רבעמ*
 .םילהנל םאתהב 
  תא םיליחתמה םיטנדוטסל תדעוימ ג"פשת MD ראותל םידומיל תינכת*
 .ג"פשת תנשב )'ד הנש( תינילקה הביטחב םהידומיל 

 

 'קנ    תיעיבר הנש תכרעמ
 274400 תוכרעמ בוליש 'קנ 20.0   תועובש 20
 274402 *תינילק האופרל אובמ 'קנ   2.0   תועובש   2
 274443 1 - הלוספקה 'קנב יוכיז אלל םישגפמ

 274503 'ח1 תימינפ האופר 'קנ   6.0   תועובש 10
 274526 **'ח1 היגרוריכ 'קנ   7.0     תועובש 8
   וא 
 274533 **'ח1 םידלי תאופר 'קנ   7.0     תועובש 8
   

 ג"פשתב )'ד הנש( תינילקה הביטחב םהידומיל תא םיליחתמה םיטנדוטסל דעוימ הז סרוק*
 היגרוריכ /םידלי תא דמלי תיעיבר הנשב  םידלי /היגרוריכ בבס תא דמול רשא טנדוטס**
 )ביטקלס( הריחב תורשפא םע הבוח יבבס וא/ו םירצק הבוח יבבס דמלי ףסונב .תישימח הנשב
 .)ביטקלא( הריחב יבבס וא/ו

   
 

 'קנ    תישימח הנש תכרעמ
 274531 הירטאיכיספ 'קנ  6.0    תועובש  5
 274532 היגולוקינגו דוליי 'קנ  7.0    תועובש  6
 'קנ  6.0    תועובש  5
 

 274542 תינילק היגולוריונ

 274526 **'ח1 היגרוריכ 'קנ   7.0     תועובש 8
  וא 
 274533 **'ח1 םידלי תאופר 'קנ  7.0    תועובש  8
 274543 2 - הלוספקה 'קנב יוכיז אלל םישגפמ
   

 הנשב היגרוריכ /םידלי תא דמלי תיעיבר הנשב  םידלי /היגרוריכ בבס תא דמל רשא טנדוטס**
 .תישימח
 הריחב יבבס וא/ו )ביטקלס( הריחב תורשפא םע הבוח יבבס וא/ו םירצק הבוח יבבס דמלי ףסונב
 .)ביטקלא(
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 'קנ    תישימח הנש רמג ינחבמ
 'קנ  2.0
 'קנ  3.0

 רמג תניחב היגולוריונ
 רמג ןחבמ – הירטאיכיספ

274715 
274725 

 274728 רמג ןחבמ  - היגולוקינגו דוליי 'קנ  4.0
 
 

 'קנ   תישיש הנש תכרעמ
 274604 החפשמ תאופר 'קנ   4.0  תועובש 4
  ,רגובמב תמדקתמ האייחה תונורקע 'קנ   1.0      םימי 5

 דליב
274606 

 'קנ   1.0      םימי 5
  'קנ   3.0  תועובש 3

 יאופר להנימב תודוסי
 2 םידלי תאופר

274631 
274632 

 274633 'ת 2 תימינפ האופר 'קנ   4.0  תועובש 4
 סרוק ללוכ )הפוחד האופר( המוארט 'קנ   1.0      םימי 5

A.T.L.S. 
274642 

 274643 3 - הלוספקה  'קנב יוכיז אלל םישגפמ
 
 
 

 'קנ   תישיש הנש רמג ינחבמ
   'קנ   3.0  פ"עב תימינפ האופרב רמג תניחב  274704
  'קנ 10.0  בתכב היגרוריכב רמג תניחב  274726
  'קנ   2.0  פ"עב היגרוריכב רמג תניחב  274727
 'קנ   5.0  בתכב םידלי תאופרב רמג תניחב   274729
 'קנ 12.0  בתכב תימינפ האופרב רמג תניחב   274731

 
 
 

  םירצק הבוח יבבס
 הבוחה יבבס תא תוינילקה םינשה שלש ךלהמב עצבל שרדנ טנדוטס
 : )תועובש 14 כ"הס( םיאבה םירצקה

 
 :תימינפ לע
 

ז"נ 2 תועובש 2 תיתנחבא היגולוידר 274520  
ז"נ 2 תועובש 2  הירטאירג 274540  
 ז"נ 2 תועובש 2 תינילק היגולוידרק 274544
 ז"נ 1 עובש 1 היגולוקנוא 274545

 
 

  :היגרוריכ לע
 

 ז"נ 2 תועובש 2   תידפותרוא היגרוריכ 274539
 ז"נ 2 תועובש 2 ץרמנ לופיטו המדרה 274541
 ז"נ 1 עובש 1 םייניע תולחמ 274546
 ז"נ 2 תועובש 2  ראווצ שאר 'וריכו ג.א.א תולחמ 274547

 
 
 

  )ביטקלס( הריחב תורשפא םע הבוח יבבס
 םע הבוח יבבס 4 תוינילקה םינשה שלש ךלהמב עצבל שרדנ טנדוטס
 .)היגרוריכ לע םיבבס 2 + תימינפ לע םיבבס 2( הריחב תורשפא
 

 :תימינפ לע
 : )תועובש 2 כ"הס(  םיאבה םיבבסה תעברא ךותמ םיינש

 
 תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 היגולורטנאורטסג 275506
 תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 תינילק היגולוטמה 275507
 תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 היגולורפנ 275508
 תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 ןימו רוע תולחמ 275510

 
 :היגרוריכ לע

 : )תועובש 2 כ"הס(  םיאבה םיבבסה תעברא ךותמ םיינש
 

תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 הפוחד האופר 275523  
תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 תיגולורוא היגרוריכ 275606  
תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 תיטסלפ 'וריכ 275607  
תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 *)בל וא/ו( הזחה תיב לש  'וריכ 275605  

 
 בבסה בשחיי תחא הקלחמ איה בלו הזח היגרוריכ תקלחמ םהב םילוח יתבב*
 בל וא הזח עצבל ןתינ תודרפנ ולא תוקלחמ םהב םילוחה יתבב .עובש ןב ביטקלסכ
 .ביטקלאכ ינשה בבסה תא רוחבלו ביטקלסכ
 
 
 

 )ביטקלא( הריחב יבבס
 לש םינוש תועובש 8 תוינילקה םינשה שולש ךלהמב עצבל שרדנ טנדוטס
 .ביטקלא
 ןתינ . עובש וניה בבסה ךשמ .תוקלחמב םייקתמה ינילק הריחב בבס
 יפ לע ,ןוינכטל םיפנוסמה םילוחה יתבב תוקלחמב קרו ךא בבסה תא עצבל
 .הנש ידימ םיטנדוטסל םסרופתש תרדגומ המישר
 
 

 היגרוריכ לעו תימינפ לעל ףתושמ
 

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םישנ דנואסרטלוא 275530  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי תידפותרוא 275531  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי ודנא 275532  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי םוי זופשא 275533  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 רוביצה תואירב 275534  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תיאופר הקיטנג 275535  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי ורטסג 275536  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי האייחה 275537  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי היגולוקנוא-וטמה 275538  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תיפוג ץוח הירפה 275539  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םצע חמ תלתשה 275540  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 דליה תוחתפתה 275541  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי ץרמנ לופיט 275542  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 המוארט 275543  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םיגפו םידלי 275544  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תויווכ 275545  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 דיה לש היגרוריכ 275546  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 הרדש דומע תיגרוריכ 275547  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תסלו הפ תיגרוריכ 275548  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 יאופר להנמ 275549  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי תיגולוריונ 275550  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1  היגולוידרוריונ 275551  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי תיגולורפנ 275552  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 רעונו םידלי תירטאיכיספ 275553  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1  היגולוקמרפ 275554  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי תיגולוידרק 275555  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי תיגולוטמואר 275556  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי תואיר 275557  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תיניערג האופר 275558  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי הפוחד האופר 275559  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תיתקוסעת האופר 275560  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םוקיש 275561  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תיתדבעמ האופר 275562  

275502 
 תינילק היגולונומיא
 היגרלאו

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1  היגולוטמואר 275503  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תוימוהיז תולחמ 275504  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 האיר תולחמ 275505  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 היגולונירקודנא 275509  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 באכ ךוכישל האופר 275522  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םידלי תיגרוריכ 275609  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 םד ילכ תיגרוריכ 275611  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1  היגרוריכוריונ 275620  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תיגרוריכ היגולותפ 275527  

275529 
 תכמות האופר
 תיביטאילופו

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1  

 
 קלחכ תוינילקה םינשה לכ ךלהמב םייעובש דע עצבל ןתינ( תישפוח הריחב
 )הטלוקפהמ שארמ רושיאל ףופכב ,תשרדנה םיביטקלאה תסכממ
 

 היגרוריכ לעו תימינפ לעל ףתושמ
תודוקנב יוכיז אלל תועובש 2  1 תינילק תישפוח הריחב 275524  

תודוקנב יוכיז אלל תועובש 1  2 תינילק תישפוח הריחב 275525  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 4 תינילק תישפוח הריחב 275528  
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 דבלב תישיש הנשב ביטקלאכ תחקל ןתינש ביטקלס תועוצקמ
 

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 היגולורטנאורטסג 275506  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תינילק היגולוטמה 275507  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 היגולורפנ 275508  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 ןימו רוע תולחמ 275510  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 הפוחד האופר 275523  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תיגולורוא היגרוריכ 275606  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 תיטסלפ היגרוריכ 275607  

275605 
 תיב לש היגרוריכ
 )בל וא/ו( הזחה

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1  

 
 
 
 םינש יפל תודוקנ זוכיר

 רטסמס הבוח תודוקנ   כ"הס
 'ד הנש  35.0    35.0
 'ה הנש 26.0   26.0
 'ה הנש רמג תוניחב 9.0   9.0

14.0 
32.0 

  14.0 
32.0  

 'ו הנש
 'ו הנש רמג תוניחב

 םירצק הבוח יבבס 14.0  14.0
  )םינשה 3 ךלהמב הריבצ(    

 
 

 ז"נ 130.0
 

 
 

 .ז"נ  286.0  רובצל שי  MD ראותה תא םילשהל תנמ לע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TeAMS  תיאקירמא תינכת
 וא ב"הראב ןושאר ראות החלצהב ומייס רשא םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה
  .MCAT -ה  ןחבמ תאו pre-med ידומיל תא החלצהב ומילשה ןכו הדנק
 4 תינכתב ןוינכטב האופרל הטלוקפה תרגסמב ודמלי תינכתב םיטנדוטסה
  .תוינילק םייתנשו םיינילק-הרפ םירטסמס 4 ודמלי התרגסמב רשא תיתנש
 :ומכ ינילק הרפ םולוקירוקמ תובכרומ תינכתב תונושארה םייתנשה
 ,בצעה יעדמו הקיסיפויב ,אתה לש היגולויב ,היגולוטסיה ,הימיכויב
 ,היגולונומיא ,היגולויבורקימ ,הקיטנג ,היגולויזיפ ,היגולוירבמא ,הימוטנא
 האופרל אובמ ןכו תוכרעמ לש היגולותפו תיללכ היגולותפ ,היגולוקמרפ
 .תילקיזיפ הנחבאב סרוק םג ללוכה תינילק
 םיבבס( םיינילק םידומילל תושדקומ תיעיברהו תישילשה דומילה תונש
 םירושקה םייאטיסרבינואה םילוחה יתב לש תונושה תוקלחמב םיינילק
 תוינילק תויצטור ועצבי םיטנדוטסה תיעיברה הנשה תליחתב .)ןוינכטל
 לש הפוקתל ,םתריחב יפ לע הדנק וא ,ב"הרא ,ץראב םילוח יתבב תוקלחמב

  .)"תמדקתמ תינילק הריחב"( תועובש 18
 םיטנדוטסל קנעוי רמג תדובע תשגהו םיינילקה םידומילה םויס רחאל
  ..M.D ראותה
 
 
 

 'ב + 'א םינש הבוח יסרוק
 

                                                     1 רטסמס - 'א הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  274147 1 האופרב םיקפוא - 3 - - 1
 274145 1 האופרל הפישח - 2 - - 1

 274168 א"ת בצעה יעדמו הקיזיפויב 6 - 2 - 6.5
 274126 א"ת 1 הימיכויב 3 1 - 4 3.5

 274133 א"ת םייח א.ו תוגהנתה 3 1 - - 3
 274169 א"ת  1 היגולוירבמאו הימוטנא 4 1 4 - 6
 274171 א"ת דוקפתו הנבמ אתה 2 - - - 2
 274216 א"ת היגולוטסיה 3 - 3 - 4
 274181 א"ת היגולוימדיפא 2 2 - - 3

30 
- 

 
 

    
 הריחב

 

  כ"הס     30
 
 

 2 רטסמס - 'א הנש     
  274148 2 האופרב םיקפוא - 3 - - 1
 274146 2 האופרל הפישח - 2 - - 1
 274119 א"ת תיסיסב האייחה - - 3 2 1
 274172 א"ת  2 היגולוירבמאו הימוטנא 3 1 4 - 5
 274174 א"ת הדבעמו היגולונומיא 3 - - - 3
 274214 א"ת 1 היגולויסיפ 3 1 1 4 4
 274228 א"ת 2 היגולויסיפ 3 1 - 3 4
 274229 א"ת היגולונירקודנא 3 - - 3 3
 274300 א"ת םדאה תשרות 3 - - 3 3

 274303 א"ת 2 הימיכויב 3 1 - 2 3.5
28.5       

  הריחב     -
 כ"הס     28.5

 
 

       
       
 3 רטסמס - 'ב הנש     

 274183 א"ת   תינילק האופרל אובמ 7 12 - - 13
          274175 א"ת היגולוקמרפ 2 2 - - 3
 274271 א"ת היגולותפ 4 4 6 - 8
 274272 א"ת היגולויבורקימ 3.5 - 2 2 4

28       
  הריחב     -

  כ"הס     28
 
 
 

 4 רטסמס - 'ב הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 274270 א"ת הקינילקל אובמ 2 4 - - 4
 274648 1 יאקירמא ןחבמ - - - - ז"נ אלל

4       
  הריחב     -
  כ"הס     4
       

 
 

 :תוינילק הרפ םינש זוכיר
 רובצל שי תינכותה לש תוינילק הרפה םינשה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ 90.5
                     :הבוח תודוקנ כ"הס 'קנ 90.5

 



264

רפואה 27 | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023
 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכת / 27 האופר

 

 11 

  לופכ ראותל םידומילה תינכת
 תיאופר-ויב הסדנהבו האופרב

 
 ,האופרל הטלוקפלו תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
  .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה
 הסדנהב ןה קימעמ עדי ילעב ויהי רשא םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו

 ,תינרדומה האופרה .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו חותיפה ,רקחמה
 עדיה בקע ,רתויו רתוי תבכרומל תכפוה ,ילופיטה הדיצבו יתנחבאה הדיצב
 לופיטל םישמשמה רושכמהו דויצה ,תוטישה תובכרומו רבטצמה ברה
 ונייחב בושח רתויו רתוי םוקמ ספות האופרה אשונש ןוויכ .הנחבאלו
 אשונל םינפומה םיישיאהו םיימואלה ,םיישונאהו םיילכלכה םיבאשמהו
 תיישעת .ןמוימ םדא חוכב םג רבוגו ךלוה ךרוצ םייק ,םילדגו םיכלוה הז
 קנזהה תורבחמ תיצחמכ םויכו ריהמ בצקב איה םג תחתפתמ קט-ייהה
 םישנאה .םייגולויבו םייאופר םירצומו תוטיש חותיפב תוקסוע ץראב
 םה תיאופרה הקינילקבו חותיפב ,רקחמב יברעמה םלועב םויה םיליבומה
 .תיאופרו תיעדמ/תיסדנה – תבלושמ הלכשה ילעב םבורב
 דומלל םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םידימלת ודמלי תינכתב
  .תיאופר-ויב הסדנהב ראות ףסונב
 

-ויב הסדנהב )B.Sc.( םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 האופרב ראות תלבק .האופרה יעדמב )B.Sc.( םיעדמל רגוב ראותו תיאופר

MD 3 -ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת 
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת האר( 'זאטס תנשו תוינילק םינש

 
 תינכתה רואת
   .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 םייחה יעדמב ,הסדנהב ,םיקיודמ םיעדמב סיסבה דמלנ תונושארה םינשב
  .האופרבו
 הסדנהב תועוצקמל ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ םידמלנ תינכתה ךשמהב
 .תיאופר-ויב
 הנשבו תיאופר-ויבה הסדנהה ידומיל תא תיעיבר הנשב םייסל ןתינ

  .דבלב האופרה תועוצקמ תא דומלל תישימחה
 .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראותה
 תינכתה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל

 
     םידומילה תינכת
 םידומילה תאו תיאופר-ויב הסדנהב ראותה תא םילשהל תנמ לע
  :אבה טורפה יפל תודוקנ 237.0  רובצל שי האופרב םיינילק-הרפה
 

                              הבוח תועוצקמ 'קנ             207.5
  הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ               21.5
                 האופרב הריחב תועוצקמ 'קנ                 2.0
 ינפוג ךוניח 'קנ 2  :*םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                2.0
  **'ב םימדקתמ תינכט תילגנא עוצקמ  'קנ                3.0

 ללוכ 4 רטסמס דע הז עוצקמ םילשהל הבוח השירד יפ לע םיבייחל**
 תישפוח הריחב עוצקמ 'קנ               1.0

 
  

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 
 תודוקנ -’קנ ,תיב תדובע-ב"ע ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 תיאופר-ויב הסדנהב                                    

          044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - -  0.0
 104016 'מ1 הרבגלא 4 2 -  5.0
 104042 2 'מ1 א"ודח 4 2 -  5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0

  האופרב     
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3  3.5

22.0       
 * ינפוג ךוניח - 2 -  1.0

23.0       
  

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0( 334021 "תומגמ" סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב
 
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 -  5.5
 104038 'מ 2 הרבגלא     2.5
 104136 'מ ר"דמ     4.0
 114052  2 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2  4.0

  האופרב     
 125802 מ"בר תינגרוא הימיכ+ 4 2 - - 5.0

24.5       
  

 .'קנ 5.0 125801 תינגרוא הימיכ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל+
 .םישרדנה םימדקה םימייקש יאנתב בשקותמ תינגרוא הימיכ 125800 דומלל ןתינ

  
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 -  4.0
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ     2.5
 104220 'ת ח"דמ     2.5
 104214 היירופ ירוט     2.5
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 -  2.5

  האופרב     
 274241 תיללכ הימיכויב+ 4 1 - - 4.5
 274258 האופרה םלועב היגולוכיספ 2 - - 2 2.0

20.5       
 * ינפוג ךוניח - 2 -  1.0

21.5       
  

 היגולוימיזנאו הימיכויבל אובמ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*
 )'קנ 2.5( 134019

 
 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 -  5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 -   3.5
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 -  2.5
 334222  תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 -  4.0

  האופרב     
 274165 תיללכ הקיטנג+ 3 1 - 3 3.5
 274253 תיאת היגולויזיפ++ 3 2 - 3 4.0

22.5       
  *תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     1.0

23.5 
 

      

 )'קנ 3.5(  134020 תיללכ הקיטנג סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל+ 

 )'קנ 3.0( 336537 היגולויזיפוריונו הקיזיפויב סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל++ 
 הריחב  תרגסמב )'קנ 1.0( 334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב*
 .תיטלוקפ

   
 
 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב      

 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2   -  4.0
 334009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 3   2 -  4.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2  -  3.0

  האופרב      
 274142 )1( אפור תויהל – ינילק ישילש *  - -  6 - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 -  - - 2.0
 274257 'א הימוטנא 5 -  3 4 6.0
 274260 היגולוטסיה 2 -  3 4 3.0

24.0        
 
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק *
 
 
 
 

 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכת / 27 האופר
 

 10 

 )תוינילק םינש( 'ד + 'ג םינש הבוח יסרוק
 

                                                    'ג הנש תועובש תודוקנ
 274534 תימינפ האופר תועובש 9 'קנ 9
 274523 תיללכ היגרוריכ תאופר תועובש 6 'קנ 6
 274509 תודליימו םישנ תאופר תועובש 6 'קנ 6
 274536 םידלי תאופר תועובש 6 'קנ 6
 274538 הליהקו החפשמ תאופר תועובש 4 'קנ 4
 274178 א"ת היגולוריונ תועובש 4 'קנ 4
 274602 הירטאיכיספ תועובש 5 'קנ 5
 274179 א"ת ידוחיי הריירק  בבס תועובש 2 'קנ 2
 274649 2 יאקירמא ןחבמ - ז"נ אלל

  כ"הס תועובש 42 'קנ 42
 
 
 

                                            'ד הנש תועובש תודוקנ
 274180 א"ת תמדקתמ תינילק הריחב תועובש 18 'קנ 18

 274724 רקחמ תדובע - ז"נ אלל
  הבוח תודוקנ כ"הס תועובש 18 'קנ 18

    
    
    
  )4 ךותמ 1( 'זאטס ינימ הריחב יסרוק  
 274621 א"ת 2 תימינפ האופר תועובש 4 'קנ 4
 274622 א"ת 2 םידלי תאופר תועובש 4 'קנ 4
 274623 א"ת 2 היגרוריכ תאופר תועובש 4 'קנ 4
 274640 א"ת 2 םישנ 'זאטס ינימ תועובש 4 'קנ 4
  הריחב תודוקנ כ"הס תועובש 4 'קנ 4
   

 
 

 

 לעו תימינפ לע יסרוק תריחב  
 :היגרוריכ

 

 274644 א"ת 1 הריחב היגרוריכ לע תועובש 2 'קנ 2
 274645 א"ת 2 הריחב היגרוריכ לע תועובש 2 'קנ 2
 274646 א"ת 1 הריחב תימינפ לע תועובש 2 'קנ 2
 274647 א"ת 2 הריחב תימינפ לע תועובש 2 'קנ 2
 'קנ 8
 

  הריחב תודוקנ כ"הס תועובש 8

  יתנש תודוקנ כ"הס תועובש 30 'קנ 30
    
    
    

 
 :תוינילק םינש זוכיר

                     :הבוח תודוקנ כ"הס 'קנ  72
 :הריחב תודוקנ כ"הס 'קנ    -

 
 
 יפל תודוקנ 162.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה

                     :הבוח תודוקנ כ"הס 'קנ 162.5
   :הריחב תודוקנ כ"הס 'קנ     -   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסיעב יופיר
 )הפיח תטיסרבינואו ןוינכטל תפתושמ תינכת(
 

 ימוחת־ןיב עוצקמכ .תואירבה תועוצקממ דחא אוה קוסיעב יופיר
 תוליעפה .הרבחה יעדממו האופרה יעדממ עדימ באוש אוה
 ,לופיט ,הכרעה ,ןוחבא :תללוכ קוסיעב ה/אפרמה לש תיעוצקמה
 .רקחמו העינמ ,ץועיי ,ךוניח ,םוקיש
 םיאפרמ רישכהל איה ןושארה ראותה תארקל םידומילה תרטמ
           .קוסיעב יופירה ימוחתב ההובג תיעוצקמ המרב קוסיעב
 יעדממ םיישעמו םייטרואית םידומיל תבלשמ םידומילה תינכת
              .קוסיעב יופירמו האופרה יעדממ ,תוגהנתההו הרבחה
 תוישעמ תורשכה תומייקתמ ,הטיסרבינואב םידומילל ףסונב
  .עוצקמה לש תונושה תוינילקה תורגסמב
 יכילהת תנבהל םינווכמ תוגהנתההו הרבחה יעדמ םוחתב םידומילה
  .יתרבחהו ישגרה ,יביטינגוקה םוחתב היוקלו הניקת תוחתפתה
 תנבהלו ףוגה הנבמ תנבהל םינווכמ האופרה יעדמ םוחתב םידומילה
  .ילוחו תואירב לש םיישפנו םייגולויזיפ םיכילהת
 עדיה לש םושייו הנבהל םינווכמ קוסיעב יופירה םוחתב םידומילה
 .העינמו לופיט ,ןוחבא יכילהתב ישעמהו יטרואיתה
 םירטסמס 7 תללוכ קוסיעב יופירל גוחב םידומילה תינכת
 .םינש 3.5 - ינפ לע םישרפתמה
 ךלהמב תורוזשה תישעמ הרשכהל האיצי לש תופוקת 3 תומייקתמ
 .תינכתה
 גוחל המשרהה ."קוסיעב יופירב רגוב" ראותה קנעוי םירגובל
 .הפיח תטיסרבינוא - המשרהה תוריכזמב
 וא הפיח תטיסרבינוא לש "םימשרנל ךירדמ"ב םיפסונ םיטרפ
 .הפיח תטיסרבינואב גוחה תוריכזמב
 
 

 ba-applicants-info/ot-applicants-http://hw.haifa.ac.il/he/ot 
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  לופכ ראותל םידומילה תינכת
 תיאופר-ויב הסדנהבו האופרב

 
 ,האופרל הטלוקפלו תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
  .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה
 הסדנהב ןה קימעמ עדי ילעב ויהי רשא םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו

 ,תינרדומה האופרה .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו חותיפה ,רקחמה
 עדיה בקע ,רתויו רתוי תבכרומל תכפוה ,ילופיטה הדיצבו יתנחבאה הדיצב
 לופיטל םישמשמה רושכמהו דויצה ,תוטישה תובכרומו רבטצמה ברה
 ונייחב בושח רתויו רתוי םוקמ ספות האופרה אשונש ןוויכ .הנחבאלו
 אשונל םינפומה םיישיאהו םיימואלה ,םיישונאהו םיילכלכה םיבאשמהו
 תיישעת .ןמוימ םדא חוכב םג רבוגו ךלוה ךרוצ םייק ,םילדגו םיכלוה הז
 קנזהה תורבחמ תיצחמכ םויכו ריהמ בצקב איה םג תחתפתמ קט-ייהה
 םישנאה .םייגולויבו םייאופר םירצומו תוטיש חותיפב תוקסוע ץראב
 םה תיאופרה הקינילקבו חותיפב ,רקחמב יברעמה םלועב םויה םיליבומה
 .תיאופרו תיעדמ/תיסדנה – תבלושמ הלכשה ילעב םבורב
 דומלל םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םידימלת ודמלי תינכתב
  .תיאופר-ויב הסדנהב ראות ףסונב
 

-ויב הסדנהב )B.Sc.( םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 האופרב ראות תלבק .האופרה יעדמב )B.Sc.( םיעדמל רגוב ראותו תיאופר

MD 3 -ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת 
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת האר( 'זאטס תנשו תוינילק םינש

 
 תינכתה רואת
   .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 םייחה יעדמב ,הסדנהב ,םיקיודמ םיעדמב סיסבה דמלנ תונושארה םינשב
  .האופרבו
 הסדנהב תועוצקמל ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ םידמלנ תינכתה ךשמהב
 .תיאופר-ויב
 הנשבו תיאופר-ויבה הסדנהה ידומיל תא תיעיבר הנשב םייסל ןתינ

  .דבלב האופרה תועוצקמ תא דומלל תישימחה
 .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראותה
 תינכתה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל

 
     םידומילה תינכת
 םידומילה תאו תיאופר-ויב הסדנהב ראותה תא םילשהל תנמ לע
  :אבה טורפה יפל תודוקנ 237.0  רובצל שי האופרב םיינילק-הרפה
 

                              הבוח תועוצקמ 'קנ             207.5
  הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ               21.5
                 האופרב הריחב תועוצקמ 'קנ                 2.0
 ינפוג ךוניח 'קנ 2  :*םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                2.0
  **'ב םימדקתמ תינכט תילגנא עוצקמ  'קנ                3.0

 ללוכ 4 רטסמס דע הז עוצקמ םילשהל הבוח השירד יפ לע םיבייחל**
 תישפוח הריחב עוצקמ 'קנ               1.0

 
  

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 
 תודוקנ -’קנ ,תיב תדובע-ב"ע ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 תיאופר-ויב הסדנהב                                    

          044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - -  0.0
 104016 'מ1 הרבגלא 4 2 -  5.0
 104042 2 'מ1 א"ודח 4 2 -  5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0

  האופרב     
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3  3.5

22.0       
 * ינפוג ךוניח - 2 -  1.0

23.0       
  

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0( 334021 "תומגמ" סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב
 
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 -  5.5
 104038 'מ 2 הרבגלא     2.5
 104136 'מ ר"דמ     4.0
 114052  2 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2  4.0

  האופרב     
 125802 מ"בר תינגרוא הימיכ+ 4 2 - - 5.0

24.5       
  

 .'קנ 5.0 125801 תינגרוא הימיכ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל+
 .םישרדנה םימדקה םימייקש יאנתב בשקותמ תינגרוא הימיכ 125800 דומלל ןתינ

  
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 -  4.0
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ     2.5
 104220 'ת ח"דמ     2.5
 104214 היירופ ירוט     2.5
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 -  2.5

  האופרב     
 274241 תיללכ הימיכויב+ 4 1 - - 4.5
 274258 האופרה םלועב היגולוכיספ 2 - - 2 2.0

20.5       
 * ינפוג ךוניח - 2 -  1.0

21.5       
  

 היגולוימיזנאו הימיכויבל אובמ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*
 )'קנ 2.5( 134019

 
 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 -  5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 -   3.5
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 -  2.5
 334222  תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 -  4.0

  האופרב     
 274165 תיללכ הקיטנג+ 3 1 - 3 3.5
 274253 תיאת היגולויזיפ++ 3 2 - 3 4.0

22.5       
  *תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     1.0

23.5 
 

      

 )'קנ 3.5(  134020 תיללכ הקיטנג סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל+ 

 )'קנ 3.0( 336537 היגולויזיפוריונו הקיזיפויב סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל++ 
 הריחב  תרגסמב )'קנ 1.0( 334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב*
 .תיטלוקפ

   
 
 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב      

 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2   -  4.0
 334009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 3   2 -  4.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2  -  3.0

  האופרב      
 274142 )1( אפור תויהל – ינילק ישילש *  - -  6 - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 -  - - 2.0
 274257 'א הימוטנא 5 -  3 4 6.0
 274260 היגולוטסיה 2 -  3 4 3.0

24.0        
 
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק *
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 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - - 5.5
 234114  * 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - - 4.0
 תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - 4 - 3.0

 ח"מדמל םיטמוטואו
234129 

18.0        
  ינפוג ךוניח - 2 - - - 1.0

19.0        
   

 םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 
 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - 6 - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 4 2 4.0
 234125 * םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - 4 - 3.0
 234141  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 6 1 3.0

18.5        
  ינפוג ךוניח - 2 - - - 1.0

19.5        
 
 .ךפיהל וא 3 רטסמסב 'ח תינרדומ הרבגלאו 2 רטסמסב םיירמונ םימתירוגלא תחקל ןתינ *

 
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 094412 'מ תורבתסה 3 2 - 5 - 4.0
 104134 * 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - - 2.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 6 - 3.0
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - - 5.0

234252 
 234292   ח"מדמל  הקיגול 2 1 - - - 3.0

17.5        
        

 
 ינשב ףסונה יטמתמה סרוקהו 'ח תינרדומ הרבגלא תא רימהל םילוכי םיטנדוטס***
 (104279).  תודשו םיגוחל אובמו )104158( תורובחל אובמ:םיסרוקה

 
 
 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

  * ףסונ יטמתמ עוצקמ      2.5/5.0
 114249 **'ר2  הקיזיפ 3 1 - 4 - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 6 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 6 4.5
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - 5 - 3.0
 236201 עדימ דוביעו גוציל אובמ 2 1 - - 1 3.0

19.5/22.0        
 

 ץבוקה ףוסב תטרופמ םייטמתמ םיסרוק תמישר *
 הריחבל ןותנ אל - יעדמ עוצקמ**
 

 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  בשחמה יעדמב      

 124120 *הימיכה תודוסי 4 2 - - - 5.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 6 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - - 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 2 1 - - - 3.0
 236523  הקיטמרופניאויבל אובמ 2 1 - 2 - 2.5

  האופרב      
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3 - 3.5
 274142 **)1( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0

22.0        
 

 הריחבל ןותנ אל - יעדמ עוצקמ*
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק **

 
 
 
 
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  בשחמה יעדמב      

 יעדמב םדקתמ תונכתב טקיורפ - - - - 7 3.0
 *1 בשחמה

236503 

  האופרב      
 125802  מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - - 5.0
 274143 **)2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0
 274165 ***תיללכ הקיטנג 3 1 - 3 - 3.5
 274182 הקיטסיטטסויב 2 2 - 2 - 3.0

16.5        
 

 יעדמל הטלוקפב םיטקיורפה ללכ ןיבמ רחא טקיורפ תחקל םג ןתינ לולסמל יארחאה רושיאב*
 .בשחמה
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק **
 הריחבל ןותנ אל – יעדמ עוצקמ***
 
 
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 124503 'ב 1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - - - 2.5
  274241 תיללכ הימיכויב 4 1 - - - 4.5
  274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - - 2.0
 ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 3 - - - - 3.0

 םיירלוקלומ הרקב
274243 

   -          עוצקמל הפישח–אפור תויהל   - 3 - - 1.0
 )3( האופרה  

274234 

 274264 -                     הליהקב ילוחו תואירב   - 3 - - 1.0
 274258 האופרה םלועב היגולוכיספ 2 - - 2 - 2.0
 274257 'א הימוטנא 5 - 3 4 - 6.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 - 3.0

25.0        
 
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 - 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - - 2.0
 274253 תיאת היגולויזיפ 3 2 - 3 - 4.0
 עוצקמל הפישח -אפור תויהל - - 3 - - 1.0

 )4( האופרה
274235 

 274265 ינילקו יסיסב רקחמב תוסנתה - - 3 - - 1.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - - 4.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 - 3.5
 274266 'ב הימוטנא 5 - 3 4 - 6.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - - 4.0

26.5        
 

 

 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 274319 היגולוריו 2 - - - - 2.0
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 - 4.5
 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - 1 2 - 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 - 4.0
 274375  הימוטנאוריונ 2 1 2 3 - 3.0
 עוצקמל הפישח -אפור תויהל - - 3 - - 1.0

 )5( האופרה
274326 

 274273 1  תינילק האופרל אובמ - - 3 - - 1.0
 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 - 4.5

25.0        
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 6 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב      
 334023 תיאופר-ויב הסדנהל הקיטסיטטס 3 1  -  3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - -  4  2.0

  האופרב      
 274143 )2( אפור תויהל – ינילק ישילש*  - -  6 - 2.0
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 1  2 4 1.0
 274262 היגולוירבמא 3 1  - 3 3.5
 274266 'ב הימוטנא 5 -  3 4 6.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 -  - - 4.0

22.0        
  תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק      3.0

25.0        
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק *
 

        
 7 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב      
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - -  9  4.0
3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - -  4  2.0  335003 

  האופרב      
 274234 )3( האופרה עוצקמל הפישח – אפור תויהל - -  3 - 1.0
 274264 הליהקב ילוחו תואירב - -  3 - 1.0
 הרקב ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 3 -  - - 3.0

 םיירלוקלומ
274243 

 274323  1 היגולויזיפ 4 1  1 4  4.5
 274348  2 היגולויזיפ 3 1  1 4  4.0

19.5         
  תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק      5.0

24.5 
 
       

 8 רטסמס  'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב      

 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - -  9  3.0
  האופרב      

 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 -  - - 2.0
 274235 )4( האופרה עוצקמל הפישח – אפור תויהל - -  3 - 1.0
 274265 ינילקו יסיסב רקחמב תוסנתה - -  3 - 1.0
 274261  תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 -  - - 4.0

11.0         
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק      12.5
23.5        

 
 9 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  האופרב      

 274319 היגולוריו 2 -  - - 2.0
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 -  - - 2.0
 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 -  1 2 3.0
 274375 הימוטנאוריונ 2 1  2 3 3.0
 274326 )5( האופרה עוצקמל הפישח – אפור תויהל - -  3 - 1.0
 274373 1 תינילק האופרל אובמ - -  3 - 1.0
 274372  היגולוירטקב 4 -  2 3 4.5

16.5        
  האופר הריחב  יסרוק      2.0

18.5 
 

       

 10 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  האופרב      

 274251 היצולובא 2 -  - - 2.0
 274318 היגולוימדיפא 2 -  - 2 2.0
 היגולויזיפ-היגולונירקודנא 3 -  - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274320 טפשמו הקיתא 2 -  - 2 2.0
 274352 תינילק הנוזת 2 -  - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ  3     2   - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 -  3 6  5.0
 274369 היגולוטמה 3      -      - 6 3.0
 274327 )6( האופרה עוצקמל הפישח – אפור תויהל - -  3 - 1.0
 274374 2 תינילק האופרל אובמ - -  3 - 1.0

25.0        

 :תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק
           תוחפל םילשהלו הסדנהב תיטלוקפ הריחב 'קנ 21.5 דומלל טנדוטסה לע
 -ויב הסדנהל הטלוקפה לש םידומילה תינכתמ המגמה יללכ פ"ע תחא המגמ
  .תיאופר
 .)33xxxx( תיאופר -ויב הסדנהמ הריחב יסרוק ויהי םיסרוק 5 תוחפל
 :תיטלוקפ הריחבכ ורכוי םיאבה םיסרוקה םג

 2 הדבעמ 335002
 יסדנה ינילק טקיורפ 335016
 המקרל אתמ 336022
 הקינוטופו הקיטפוא 336533

 
   ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 תוחפל :םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ *
   םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ טנדוטסה לש תישפוח הריחבל תועוצקמו  
 תוליעפ ןיגב תודוקנו תופדוע תודוקנ .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב  
   הריחב תודוקנכ השירדה יולימ ךרוצל הנרכות םיאולימ תורישו תיתרבח 
 .תישפוח 

 
   

 

 האופרב  לופכ ראותל םידומיל תינכת
 בשחמה יעדמבו
 

 בשחמה יעדמל הטלוקפלו האופרל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 איה לולסמה תרטמ .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה
 ולכויש ,האופרב ןהו בשחמה יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל
 חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל
  .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו

 דומלל םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םידימלתל תדעוימ תינכתה
 .בשחמה יעדמב ראות ףסונב
 בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגוב :לופכ ראות הנקמ הז ידוחיי לולסמ
 MD האופרב ראות תלבק .האופרה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגובו

 םינש 3 -ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת ואר( 'זאטס תנשו תוינילק
 

 :תינכתה רואית
 יעדממ םיסרוקו דוסיה יסרוק תא ודמלי םידימלתה תונושארה םייתנשב
 תועוצקמל ליבקמב האופרמ תועוצקמ ובלושי 6 -ו 5 םירטסמסב .בשחמה
 .דבלב האופר תועוצקמ ודמליי 10 דעו 7 רטסמסמו בשחמה יעדמ
 :םיאבה םייעדמה םיסרוקה תא תחקל םיביוחמ ויהי תינכתה ידימלת
 "תיללכ הקיטנג"-ו )124120( "הימיכה תודוסי" ,)114249( "ר2 הקיזיפ"
 תורשפא םידימלתל ןתנית אל .המאתהב 6-ו 5 ,4 םירטסמסב )274165(
 תינכתב הבוח יסרוק םיווהמ ולא םיסרוק ןכש ,םייעדמה םיסרוקב הריחב
 .האופר לש םידומילה
 תא םידימלתה ומילשי המויסבו םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 .האופרה יעדמבו בשחמה יעדמב םהידומיל
   .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ *
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראות
 תינכתה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל
 

-הרפה םידומילה תאו בשחמה יעדמב ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 218.5  רובצל שי האופרב םיינילק
 

                              הבוח תועוצקמ 'קנ             205.0
 )*(  הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ                 8.5
                 האופרב הריחב תועוצקמ 'קנ                 0.0
 ינפוג ךוניח 'קנ 2  :*םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                2.0
 ** 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא עוצקמ 'קנ                3.0

 ללוכ 4 רטסמס דע הז עוצקמ םילשהל הבוח השירד יפ לע םיבייחל ** 
  
                     

 .תינכתב םינבומ 236523,236501,236201 םיסרוק )*(

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ תיב תודובע- ב"ע ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
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 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - - 5.5
 234114  * 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - - 4.0
 תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - 4 - 3.0

 ח"מדמל םיטמוטואו
234129 

18.0        
  ינפוג ךוניח - 2 - - - 1.0

19.0        
   

 םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 
 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - 6 - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 4 2 4.0
 234125 * םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - 4 - 3.0
 234141  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 6 1 3.0

18.5        
  ינפוג ךוניח - 2 - - - 1.0

19.5        
 
 .ךפיהל וא 3 רטסמסב 'ח תינרדומ הרבגלאו 2 רטסמסב םיירמונ םימתירוגלא תחקל ןתינ *

 
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 094412 'מ תורבתסה 3 2 - 5 - 4.0
 104134 * 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - - 2.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 6 - 3.0
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - - 5.0

234252 
 234292   ח"מדמל  הקיגול 2 1 - - - 3.0

17.5        
        

 
 ינשב ףסונה יטמתמה סרוקהו 'ח תינרדומ הרבגלא תא רימהל םילוכי םיטנדוטס***
 (104279).  תודשו םיגוחל אובמו )104158( תורובחל אובמ:םיסרוקה

 
 
 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

  * ףסונ יטמתמ עוצקמ      2.5/5.0
 114249 **'ר2  הקיזיפ 3 1 - 4 - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 6 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 6 4.5
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - 5 - 3.0
 236201 עדימ דוביעו גוציל אובמ 2 1 - - 1 3.0

19.5/22.0        
 

 ץבוקה ףוסב תטרופמ םייטמתמ םיסרוק תמישר *
 הריחבל ןותנ אל - יעדמ עוצקמ**
 

 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  בשחמה יעדמב      

 124120 *הימיכה תודוסי 4 2 - - - 5.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 6 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - - 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 2 1 - - - 3.0
 236523  הקיטמרופניאויבל אובמ 2 1 - 2 - 2.5

  האופרב      
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3 - 3.5
 274142 **)1( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0

22.0        
 

 הריחבל ןותנ אל - יעדמ עוצקמ*
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק **

 
 
 
 
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  בשחמה יעדמב      

 יעדמב םדקתמ תונכתב טקיורפ - - - - 7 3.0
 *1 בשחמה

236503 

  האופרב      
 125802  מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - - 5.0
 274143 **)2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0
 274165 ***תיללכ הקיטנג 3 1 - 3 - 3.5
 274182 הקיטסיטטסויב 2 2 - 2 - 3.0

16.5        
 

 יעדמל הטלוקפב םיטקיורפה ללכ ןיבמ רחא טקיורפ תחקל םג ןתינ לולסמל יארחאה רושיאב*
 .בשחמה
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק **
 הריחבל ןותנ אל – יעדמ עוצקמ***
 
 
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 124503 'ב 1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - - - 2.5
  274241 תיללכ הימיכויב 4 1 - - - 4.5
  274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - - 2.0
 ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 3 - - - - 3.0

 םיירלוקלומ הרקב
274243 

   -          עוצקמל הפישח–אפור תויהל   - 3 - - 1.0
 )3( האופרה  

274234 

 274264 -                     הליהקב ילוחו תואירב   - 3 - - 1.0
 274258 האופרה םלועב היגולוכיספ 2 - - 2 - 2.0
 274257 'א הימוטנא 5 - 3 4 - 6.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 - 3.0

25.0        
 
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 - 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - - 2.0
 274253 תיאת היגולויזיפ 3 2 - 3 - 4.0
 עוצקמל הפישח -אפור תויהל - - 3 - - 1.0

 )4( האופרה
274235 

 274265 ינילקו יסיסב רקחמב תוסנתה - - 3 - - 1.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - - 4.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 - 3.5
 274266 'ב הימוטנא 5 - 3 4 - 6.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - - 4.0

26.5        
 

 

 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 274319 היגולוריו 2 - - - - 2.0
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 - 4.5
 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - 1 2 - 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 - 4.0
 274375  הימוטנאוריונ 2 1 2 3 - 3.0
 עוצקמל הפישח -אפור תויהל - - 3 - - 1.0

 )5( האופרה
274326 

 274273 1  תינילק האופרל אובמ - - 3 - - 1.0
 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 - 4.5

25.0        
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 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 314311 םירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1 - - 2.5
 315008 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה 3 1 - - 3.5
 315030 םיינורטקלא םירמוח תונוכת 2 1 - - 2.5
 315039 הסמו םוח ענת רבעמ 4 2 1 - 4.0

  האופרב     
 274143 *)2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274266 'ב הימוטנא 5 - 3 4 6.0

26.5       
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק *

 

 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 314014 םייאופר-ויב םירמוח 2 1 - - 2.5
 314309 םירמוח דובעו רוציי יכילהת 2 1 - - 2.5
 314532 הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא 2 1 - - 2.5
 315001 'ח1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 - 2.0

 םירמוח לש םישומישו תונוכת 2 1 - - 2.5
 315037 םייתכתמ

 315058 בשחמ תועצמאב םירמוח חותינ תוטיש 2 - - - 2.0
 315059 ןקתהל רמוחמ 2 1 - - 2.5
 315242 םיבכרומ םירמוח 2 1 - - 2.5

  האופרב     
 274234 3 האופרה עוצקמל הפישח-אפור תויהל - - 1 - 1.0
 274264 הליהקב ילוחו תואירב - - 1 - 1.0

21.0       
 
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 315002 'ח2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 - 2.0
 315012 תמדקתמ םירמוח תריחב 2 1 - - 2.5
 315014 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 8 - 4.0

  האופרב     
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - 2.0
 274235 4 האופרה עוצקמל הפישח-אפור תויהל - - 3 - 1.0
 274265 ינילקו יסיסב רקחמב תוסנתה - - 3 - 1.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0

21.5       
       

 
 

 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  דבלב האופרב     

 274319 היגולוריו 2.0 - - - 2.0
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 4.5
 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - 1 2 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 4.0
 274375  הימוטנאוריונ 2 1 2 3 3.0
 274326 5 האופרה עוצקמל הפישח-אפור תויהל - - 3 - 1.0
 274373 1 תינילק האופרל אובמ - - 3 - 1.0
 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 4.5

25.0       
 

 

 

 

 

 

 

 10 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  דבלב האופרב     

 274251 היצולובא 2 - - -  2.0
 274318 היגולוימידיפא 2 - - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 2.0
 היגולויזיפ -היגולונירקודנא 3 - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ 3 2 - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6 5.0
 תטימל יסיסב עדממ-היגולוטמה 3 - - 6 3.0

 הלוחה
274369 

 274327 6 האופרה עוצקמל הפישח-אפור תויהל - - 3 - 1.0
 274374 2 תינילק האופרל אובמ - - 3 - 1.0

25.0       
 

 
 

 םיראתל בלושמ םידומיל לולסמ
M.D./M.Sc. וא M.D./Ph.D. 

 וא .M.D./Ph.D םיראתל בלושמ לולסמ םייק האופרל הטלוקפב
M.D./M.Sc. םידימלת לש םצמוצמ רפסמ רישכהל ותרטמ רשא 

 .תינילקו תיעדמ תבלושמ תוליעפל םינייטצמ
 תנש לש ינשה רטסמסה ךלהמב ךרענ לולסמל ינושארה ןוימה
 הדעווב הדעו תת י"ע ,האופרה ידומילל תישילשה םידומילה
 תא עובקלו םידימלתה תא ןיימל הדיקפת רשא םימדקתמ םיראתל
 .הטמ םיטרופמה םיחנמה םיווקה יפ לע םלולסמ
 שפוח תנש ולטיי תו/םידימלתה :.M.D./M.Sc ראותל םידומיל
 רפסה תיבב תישילשה םידומילה תנש םותב האופרה ידומילמ
 תו/םידימלתה .רקחמל םנמז אולמ תא שידקהל ידכ ,האופרל
 הנרכות אל רשא םימדקתמ םיראת לש תודוקנ 16 םילשהל ושרדיי
 תו/םידימלתה ויהי רקחמה תנש ךלהמב .האופרה ידומיל ךרוצל
 םותב .םימדקתמ םיראתב דומיל רכשמ רוטפו האלמ הגלמל םיאכז
 לא רובעל םאה רוחבל תו/םידימלתה ולכוי הנושארה הנשה
 ךשמה ךות האופרה ידומילל בושל וא ,.Ph.D ראותל רישיה לולסמה
 אלו .M.Scל ךישמהל ורחביו הרקמב .התמלשהל דע רקחמה תדובע
 דע הבוגב הגלמ תאצקהל תו/םידימלתה םיאכז ויהי .Ph.Dל רובעל
 רכשמ רוטפלו האלמ םימדקתמ םיראת תגלמ הבוגמ םישילש-ינש
 יפ לע לבגוי .M.Sc ראותל ללוכה תומלתשהה ךשמ .םאתהב דומיל
  .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקת
 הנושארה רקחמה תנש םות תארקל :.M.D./Ph.D ראותל םידומיל
 רישי לולסמל רובעל םתנווכ לע ועידוי תו/םידימלתה ,.M.Sc ראותל
 םיראתל הדעוה ידי לע השקבה הרשוא םא ..Ph.D ראותל
 ידומילמ םתשפוח תא ךיראהל ושרדיי תו/םידימלתה ,םימדקתמ
 שרדנכ תודמעומ תניחבב דומעלו ,תופסונ םייתנשב האופרה
 ושידקי תו/םידימלתה הז ןמז ךלהמב ..Ph.D ראות תארקל ידימלתמ
 רכשמ רוטפלו האלמ הגלמל םיאכז ויהיו רקחמל םנמז אולמ תא
 ה/דמעש רחאלו ,הנש םותב .םימדקתמ םיראתל רפסה תיבב דומיל
 הדעוה ידי לע תימדקא תרוקב ךרעית ,תודמעומה תניחבב החלצהב
 תא ןנכתל התרטמ רשא ,החנמה םע ףותישב םימדקתמ םיראתל
 ךרעת )םינש שולש( הקספהה תפוקת םות תארקל .לולסמה ךשמה
 תו/םידימלתה לש ימדקאה בצמה םא .תפסונ תימדקא תרוקב
 הדעוה אצמת םא .האופרה ידומילל בושל ולכוי םה ,תאז קידצמ
 ידומילמ השפוחב ךישמהל ה/דימלתה לע היהי ,גירח ןפואבו ןוכנל
 .תבייחמ הדעוה תטלחה .תפסונ תחא הנש דוע דע האופרה
 ליבקמב תירקחמה םתומלתשה תא ומילשיש תו/םידימלת
 הבוגב הגלמל םיאכז ויהי ,האופרה ידומילב םהיתובוח תמלשהל
 ךשמ .דומיל רכשמ רוטפלו האלמ הגלמ הבוגמ םישילש-ינש
 יפ לע לבגוי הגלמל תואכזה ךשמו .Ph.D ראותל ללוכה תומלתשהה
 ינפל םתומלתשה ומייס םא .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקת
 תמצמוצמ םויק תגלממ תו/םידימלתה ונהיי ,האופרה ידומיל םות
 .האופרה ידומיל םות דע דומיל רכשמ אלמ רוטפו
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 10 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 274251 היצולובא 2 - - - -  2.0
 274318 היגולוימידיפא 2 - - 2 - 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 - 2.0
 היגולויזיפ - היגולונירקודנא 3 - - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 - 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ 3 2 - 1 - 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6 - 5.0
 תטימל יסיסב עדממ-היגולוטמה 3 - - 6 - 3.0

 הלוחה
274369 

 עוצקמל הפישח -אפור תויהל - - 3 - - 1.0
 )6( האופרה

274327 

 274274 2  תינילק האופרל אובמ - - 3 - - 1.0
25.0        

 
 
 'קנ :םיסרוקה ןיבמ דחא  - ףסונ יטמתמ סרוק *

 2.5                               תירוטקו הזילנא 104033
 3.5                                       1 תויצקנופה תרות 104122
 2.5  +   'ת תוליגר תוילאיצנרפיד  תואוושמ 104135
 3.5 םייגולופוטו םירטמ םיבחרמל אובמ 104142
 3.5                         'מב הרבגלא 104174
 3.5    'א תוליגר תוילאיצנרפיד  תואוושמ 104285
 5.0     3 ילמיסטיניפניא ןובשח 104295

   

    3 הקיזיפ םידמולה םיטנדוטסל קר ףסונ יטמתמ סרוקכ בשחנ הז סרוק  +
    1 תיטנווק הימיכ וא ,)115203( 1 תיטנווק הקיזיפ וא ,)114073( 'ח     
 .)114101( תיטילנא הקינכמ וא ,)124400(     

 

   

 האופרב  לופכ ראותל םידומיל תינכת
 םירמוח תסדנהבו
 

 םירמוח תסדנהל הטלוקפלו האופרל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 איה לולסמה תרטמ .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה
 ולכויש ,האופרב ןהו םירמוח תסדנהב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל
 חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל
  .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו

 דומלל םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םידימלתל תדעוימ תינכתה
 .םירמוח תסדנהב ראות ףסונב
 תסדנהב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחיי לולסמ
 MD האופרב ראות תלבק .האופרה יעדמב  (.B.Sc) םיעדמל רגובו םירמוח
 םינש 3-ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת ואר( 'זאטס תנשו תוינילק
 

 :תינכתה רואית
 לש םיסרוקו דוסיה יסרוק תא ודמלי םידימלתה תונושארה םייתנשב
 דעו 5 רטסמסמ לחה .םירמוח תסדנהב תבלושמה םידומילה תינכת
 .םירמוח תסדנהמ תועוצקמל ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ ובלושי 8 רטסמס
    .דבלב האופר תועוצקמ ודמליי 10 -ו 9 רטסמסב
  .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
    .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראות
 תינכתה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכה ראותל
 

 םידומילה תאו םירמוח תסדנהב ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 240.0  רובצל שי האופרב םיינילק-הרפה
 

                              הבוח תועוצקמ 'קנ  235.0
 ינפוג ךוניח 'קנ 2  :* םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ     2.0
 **'ב םימדקתמ תינכט תילגנא עוצקמ  'קנ     3.0

 ללוכ 4 רטסמס דע הז עוצקמ םילשהל הבוח השירד יפ לע םיבייחל** 

  הביל ךותמ תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     0.0
                 תיללכ תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     0.0
  הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ     0.0

         

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 104019 'מ תיראניל הרבגלא 3.5 2 - - 4.5
 104041 2 'מ 1 א"ודח 4 2 - - 5.0
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - - 2.5
 124120  הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
 134058 1 היגולויב 3 - - - 3.0

20.0       
 ינפוג ךוניח    *  - 2 - - 1.0

21.0 
 

      

      
 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
   םירמוח תסדנהב     

 104022  'מ 2 א"ודח 4 2 - - 5.0
 104131 'ח ר"דמ 2 1 - - 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 125801  תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 134019 היגולוימיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 3 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םירמוח לש תונוכתו הנבמ 3 2 - - 4.0

 םייסדנה
314011 

26.5       
       
       
 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
   םירמוח תסדנהב     

 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 - - 4.0
 104228  ח"דמ 2 2 - - 3.0
 124400 1 תיטנווק הימיכ 4 2 - - 5.0
 134020   תיללכ הקיטנג 3 1 - - 3.5
 ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 2 1 - - 2.5

 הרקב
134082 

 134113 םילובטמ םילולסמ 3 1 - - 3.5
 314009 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ - - 4 - 1.5

23.0       
       

 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
   םירמוח תסדנהב     

 084630 יסדנה טוטרשל אובמ 2 2 - - 4.0
 124122 הימיכה תודוסיב הדבעמ - - 5 - 1.0
 124413 תיטסיטטס הקימנידומרת 2 1 - - 2.5
 134117 היגולויזיפ 3 1 - - 3.5
 134128 אתה לש היגולויב 3 1 - - 3.5
 315003  םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - - 4.0
 315051 םיקצומב היזופיד 2 1 - - 2.5

21.0       
     * ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0 
 

      

 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 127427 בחרומ קצומ בצמ 3 1 - - 3.5
 314003 םיקצומה תקינכמל אובמ 2 1 - - 2.5
 314006 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא 3 2 - - 4.0
 315052 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק 2 1 - - 2.5

  האופרב     
 274142 *)1( אפור תויהל – ינילק ישילש - 6 - - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - 2.0
 274257 'א הימוטנא 5 - 3 4 6.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 3.0

25.5       
 

 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק *
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 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 314311 םירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1 - - 2.5
 315008 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה 3 1 - - 3.5
 315030 םיינורטקלא םירמוח תונוכת 2 1 - - 2.5
 315039 הסמו םוח ענת רבעמ 4 2 1 - 4.0

  האופרב     
 274143 *)2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274266 'ב הימוטנא 5 - 3 4 6.0

26.5       
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק *

 

 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 314014 םייאופר-ויב םירמוח 2 1 - - 2.5
 314309 םירמוח דובעו רוציי יכילהת 2 1 - - 2.5
 314532 הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא 2 1 - - 2.5
 315001 'ח1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 - 2.0

 םירמוח לש םישומישו תונוכת 2 1 - - 2.5
 315037 םייתכתמ

 315058 בשחמ תועצמאב םירמוח חותינ תוטיש 2 - - - 2.0
 315059 ןקתהל רמוחמ 2 1 - - 2.5
 315242 םיבכרומ םירמוח 2 1 - - 2.5

  האופרב     
 274234 3 האופרה עוצקמל הפישח-אפור תויהל - - 1 - 1.0
 274264 הליהקב ילוחו תואירב - - 1 - 1.0

21.0       
 
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 315002 'ח2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 - 2.0
 315012 תמדקתמ םירמוח תריחב 2 1 - - 2.5
 315014 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 8 - 4.0

  האופרב     
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - 2.0
 274235 4 האופרה עוצקמל הפישח-אפור תויהל - - 3 - 1.0
 274265 ינילקו יסיסב רקחמב תוסנתה - - 3 - 1.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0

21.5       
       

 
 

 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  דבלב האופרב     

 274319 היגולוריו 2.0 - - - 2.0
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 4.5
 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - 1 2 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 4.0
 274375  הימוטנאוריונ 2 1 2 3 3.0
 274326 5 האופרה עוצקמל הפישח-אפור תויהל - - 3 - 1.0
 274373 1 תינילק האופרל אובמ - - 3 - 1.0
 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 4.5

25.0       
 

 

 

 

 

 

 

 10 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  דבלב האופרב     

 274251 היצולובא 2 - - -  2.0
 274318 היגולוימידיפא 2 - - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 2.0
 היגולויזיפ -היגולונירקודנא 3 - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ 3 2 - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6 5.0
 תטימל יסיסב עדממ-היגולוטמה 3 - - 6 3.0

 הלוחה
274369 

 274327 6 האופרה עוצקמל הפישח-אפור תויהל - - 3 - 1.0
 274374 2 תינילק האופרל אובמ - - 3 - 1.0

25.0       
 

 
 

 םיראתל בלושמ םידומיל לולסמ
M.D./M.Sc. וא M.D./Ph.D. 

 וא .M.D./Ph.D םיראתל בלושמ לולסמ םייק האופרל הטלוקפב
M.D./M.Sc. םידימלת לש םצמוצמ רפסמ רישכהל ותרטמ רשא 

 .תינילקו תיעדמ תבלושמ תוליעפל םינייטצמ
 תנש לש ינשה רטסמסה ךלהמב ךרענ לולסמל ינושארה ןוימה
 הדעווב הדעו תת י"ע ,האופרה ידומילל תישילשה םידומילה
 תא עובקלו םידימלתה תא ןיימל הדיקפת רשא םימדקתמ םיראתל
 .הטמ םיטרופמה םיחנמה םיווקה יפ לע םלולסמ
 שפוח תנש ולטיי תו/םידימלתה :.M.D./M.Sc ראותל םידומיל
 רפסה תיבב תישילשה םידומילה תנש םותב האופרה ידומילמ
 תו/םידימלתה .רקחמל םנמז אולמ תא שידקהל ידכ ,האופרל
 הנרכות אל רשא םימדקתמ םיראת לש תודוקנ 16 םילשהל ושרדיי
 תו/םידימלתה ויהי רקחמה תנש ךלהמב .האופרה ידומיל ךרוצל
 םותב .םימדקתמ םיראתב דומיל רכשמ רוטפו האלמ הגלמל םיאכז
 לא רובעל םאה רוחבל תו/םידימלתה ולכוי הנושארה הנשה
 ךשמה ךות האופרה ידומילל בושל וא ,.Ph.D ראותל רישיה לולסמה
 אלו .M.Scל ךישמהל ורחביו הרקמב .התמלשהל דע רקחמה תדובע
 דע הבוגב הגלמ תאצקהל תו/םידימלתה םיאכז ויהי .Ph.Dל רובעל
 רכשמ רוטפלו האלמ םימדקתמ םיראת תגלמ הבוגמ םישילש-ינש
 יפ לע לבגוי .M.Sc ראותל ללוכה תומלתשהה ךשמ .םאתהב דומיל
  .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקת
 הנושארה רקחמה תנש םות תארקל :.M.D./Ph.D ראותל םידומיל
 רישי לולסמל רובעל םתנווכ לע ועידוי תו/םידימלתה ,.M.Sc ראותל
 םיראתל הדעוה ידי לע השקבה הרשוא םא ..Ph.D ראותל
 ידומילמ םתשפוח תא ךיראהל ושרדיי תו/םידימלתה ,םימדקתמ
 שרדנכ תודמעומ תניחבב דומעלו ,תופסונ םייתנשב האופרה
 ושידקי תו/םידימלתה הז ןמז ךלהמב ..Ph.D ראות תארקל ידימלתמ
 רכשמ רוטפלו האלמ הגלמל םיאכז ויהיו רקחמל םנמז אולמ תא
 ה/דמעש רחאלו ,הנש םותב .םימדקתמ םיראתל רפסה תיבב דומיל
 הדעוה ידי לע תימדקא תרוקב ךרעית ,תודמעומה תניחבב החלצהב
 תא ןנכתל התרטמ רשא ,החנמה םע ףותישב םימדקתמ םיראתל
 ךרעת )םינש שולש( הקספהה תפוקת םות תארקל .לולסמה ךשמה
 תו/םידימלתה לש ימדקאה בצמה םא .תפסונ תימדקא תרוקב
 הדעוה אצמת םא .האופרה ידומילל בושל ולכוי םה ,תאז קידצמ
 ידומילמ השפוחב ךישמהל ה/דימלתה לע היהי ,גירח ןפואבו ןוכנל
 .תבייחמ הדעוה תטלחה .תפסונ תחא הנש דוע דע האופרה
 ליבקמב תירקחמה םתומלתשה תא ומילשיש תו/םידימלת
 הבוגב הגלמל םיאכז ויהי ,האופרה ידומילב םהיתובוח תמלשהל
 ךשמ .דומיל רכשמ רוטפלו האלמ הגלמ הבוגמ םישילש-ינש
 יפ לע לבגוי הגלמל תואכזה ךשמו .Ph.D ראותל ללוכה תומלתשהה
 ינפל םתומלתשה ומייס םא .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקת
 תמצמוצמ םויק תגלממ תו/םידימלתה ונהיי ,האופרה ידומיל םות
 .האופרה ידומיל םות דע דומיל רכשמ אלמ רוטפו
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 .Ph.Dו .M.Sc םיראתל תומלתשהל םילולסמ האופרל הטלוקפב
 ,םירנימס ,םיילטנורפ םיסרוק תוללוכ םידומילה .האופרה יעדמב
 רקחמה תזת .לגס ת/רבח יווילב תכרדומ האירקו םיישעמ םיסרוק
 ,האופרה עדמב יסיסב רקחמ ךמס לע בתכת )טרוטקוד וא רטסיגמ(

 וא/ו (Translational research) ימוגרת רקחמ ,תיאופר-ויב הסדנה
  .ינילק רקחמ
 

 :םנה רקחמה יחטש
 היגולונומיא -
 היצולובא -
 היגולונירקודנא -
 הימוטנא -
 היגולוימדיפא -
 הימיכויב -
 אתה לש היגולויב -
 היגולויסיפו הקיסיפויב -
 הקיטנג -
 ןטרסה רקח -
 תוגהנתהה יעדמ -
 היגולויבורקימ -
 היגולויבוריונ -
 היגולוקמרפ -
 
 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקהו תודמעומה תשגה יאנת
 וא יתנש-תלת( ןושאר ראות תו/ירגוב תודמעומ שיגהל םיאשר
 יעדמ וא םייחה יעדמ ןקוסיע םוחתש תוטלוקפב )יתנש-עברא
 .ןושארה ראותה ידומילב הלעמו 80 עצוממ ןויצב ,האופרה
 ינפל הטלוקפב לגסה תו/ירבח ןיבמ החנמ אוצמל ת/דמעומה לע
 תוריכזמב לבקל ןתינ "החנמכ שמשל המכסה" ספוט  .ה/ותמשרה
 וא םילג-תב ,טרופפר ןינב ,האופרל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל
 הלבק ןויאר ורבעי תו/םידמעומה המשרהה רחאל  .הטלוקפה רתאב
 ןויארב .םיפסונ לגס תו/ירבח ינשו םימדקתמ םיראת זכרמ ידי לע
 עצומה רקחמה ןוויכו ,ירקחמה ןיינעה ,תוימדקאה תולוכיה וקדבי
 .האופרה יעדמב רטסיגמ ראותל
 תייחנהב רקחמ תדובע עצבל ושרדיי רטסיגמ ראותל תו/םימלתשמ
 .27 ףיעס ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל םאתהב ,לגס ת/רבח
 תדחוימ תונייטצה וחיכוי רשא רטסיגמ ראותל תו/םימלתשמ
 ראותה תארקל רישי לולסמל רובעל ולכוי ,םידומילבו רקחמב
 םיראתל ס"היב תונקתל םאתהב( "היפוסוליפל רוטקוד"
 .)24.07 ףיעס ,םימדקתמ
 
 דומילה תושירד
 

 ימדקא עקר תומלשה ראותל 'קנ כ"הס
 / הכמסה 'קנ  10 'קנ 20

 םימדקתמ 
 יעדמב יתנש 3 ראות ת/רגוב
 םייחה

 יעדמב יתנש 4 ראות ת/רגוב  'קנ 16
 םייחה

 תעיבק י"פע תומלשה  'קנ 16
 םיראתל הדעווה
  הטלוקפב םימדקתמ

 םע ינש / ןושאר ראות ת/רגוב
 וניאש ףקיהב יגולויב עקר
 קפסמ
 
 

 הזת אלל רטסיגמ ראותל םידומיל
 יטנג ץועייל לולסמב
 הקיטנגב ינכדע עדי ת/םלתשמל תונקהל איה  לולסמה תרטמ
 ןגה תמרמ תולחמ תוחתפתהב םייטנג םינונגנמ לש הנבהב ,תיאופר
 תונשיהל םינוכיס תכרעהב ,תויראלוקלומ תויגולונכטב ,ןובלחל דעו

 םע תויתנחבא תוקידב לש תואצות חונעפבו ,החפשמב הלחמ יבצמ
 חותיפ לע שגד םשוי ,ףסונב .תילופיט תוברעתהל תויטנבלר תוצלמה
 תובשחתה ךות ,תוחפשמל בכרומה עדימה תריסמב םירושיכ
 יטנג ץועייל תדחוימ תוסחייתה לעו ,תובורמה ויתוכלשהב
 .תויוברת תבורמ הייסולכואב
 ל"הנשב חתפי בורקה רוזחמה .םייתנשל תחא חתפנ לולסמה
 .ד״פשת
 
 

 :הלבקהו תודמעומה תשגה יאנת
-עברא וא תלת( ןושאר ראות תו/ירגוב תודמעומ שיגהל םיאשר
 ,האופרה יעדמ וא םייחה יעדמ ןקוסיע םוחתש תוטלוקפב )יתנש
 ,ןכ ומכ .ןושארה ראותה ידומילב תוחפל 85 לש עצוממ ןויצ ילעב
 וא םייחה יעדמב רוטקוד וא רטסיגמ ראות תו/ירגוב לבקתהל ולכוי

 ןורתי םע ,ישיא ןויארב הדימעב תינתומ הלבקה .האופרה יעדמ
 הדעוה תצלמהבו ,תיתרבח וא תילופיט תוליעפב ןויסינ ילעבל
 .האופרל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל
 
 דומילה תושירד

 'קנ כ"הס
 ראותל

 ימדקא עקר תומלשה

 'קנ 20  'קנ 40
 םימדקתמ/הכמסה

 יעדמב יתנש 3 ראות ת/רגוב
 םייחה

 יעדמב יתנש 4 ראות ת/רגוב  'קנ 40
 םייחה
 רוטקוד וא רטסיגמ ראות ירגוב
 םייחה יעדמב

 תעיבק י"פע תומלשה   'קנ 40
 םיראתל הדעווה
  הטלוקפב םימדקתמ

 ילעב ישילש/ינש ראות ת/רגוב
 קפסמ וניאש ףקיהב יגולויב עקר

 
  רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 ילעב )תוחפל 88 עצוממ( םינייטצמ תו/םידמעומ ולבקתי לולסמל
 םהידומיל ומייסש תו/םיטנדוטס לש םתלבק ..M.D וא .M.Sc ראות
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תויחנהל םאתהב היהת ל"וחב
 ינפל הטלוקפב לגסה ירבח ןיבמ החנמ אוצמל ת/דמעומה לע
 תוריכזמב לבקל ןתינ "החנמכ שמשל המכסה" ספוט .ה/ותמשרה
 .הטלוקפה רתאב וא הטלוקפב םימדקתמ םיראתל
 

 דומילה תושירד
 שרדיהל תויושע תופסונ תומלשה .דומיל תודוקנ 10-16 תושרדנ

 תוי/םיטנדוטס .קפסמ וניאש ףקיהב עקר תו/ילעב תו/םידמעוממ
 םאתהב ,לגס ת/רבח תייחנהב רקחמ תדובע ועצבי רוטקוד ראותל
  .35 ףיעס ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל
 
 

 בלושמ לולסמב םידומיל
M.D./M.Sc. וא  M.D./Ph.D.  

 ,האופרל הטלוקפב 'ג הנש תו/ירגוב לבקתהל ולכוי הז לולסמל
 .םיפסונ ןוימ יכילהת ורבעי רשא דחוימב םיהובג םיגשיה תו/ילעב
 ןמז קספ וחקיי ןוימה יכילהת תא ורבעי רשא תוי/םיטנדוטס
 עוציבו םידומיל ךרוצל תישילשה הנשה םותב האופרה ידומילמ
 עצבתהל ולכוי רקחמהו םידומילה .םדקתמ ראותל רקחמ תדובע
 .רטסיגמ ראות ידומילב ולחי תו/םידימלתה .ןוינכטב הטלוקפ לכב
 הנושארה הנשה םותב ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקת י"פע
 רוטקוד ראותל רישי םידומיל לולסמל רובעל תוי/םיטנדוטסה ולכוי
 האופרה ידומילמ םידומילה תקספה הז הרקמב .היפוסוליפב
 ץעוויהל שי ףסונ טוריפל .תופסונ םינש שולש דע םייתנשב ךראתת
 . .M.D./Ph.Dוא .M.D./M.Sc בלושמה םידומילה לולסמ ןונקתב
 

 ףסונ עדימ
 04-8295374 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ

musmach@technion.ac.il 
 

 האופרל הטלוקפה רתא
http://md.technion.ac.il 
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 עדמל הטלוקפה
 םירמוח לש הסדנהו

 

 

 ריכב הצרמ
 בדנוהי ןייטשנקב
 הכימ עשוהי ןמלורג
 יונ ןהכ
 ןיכי ירבע
 דעלא ןרוק
 ןתנוי הרוהלק
 באוי םייהכלק
 ירוח יאול
 סוטירמא רקחמ רוספורפ
 ןד ןמטכש

 יטירמא םירוספורפ
 השמ גרבנזייא
 םחנמ רגרבמב
 דוד ןודנרב
 לימא וקבאיוטולוז
 ףסוי םולהי
 הירא ןיול
 יש ץישפיל
 לאגי םמוק

 

 ימדקאה לגסה ירבח
 הטלוקפה תינקיד
 יטיג יירפ

 

 םירוספורפ
 לאכימ ןיטסרבליס
 ורדנחלא קינסוס
 ריאי ילא ןיע
 זעב יורקופ
 יטיג יירפ
 ןייוו ןלפק
 ןי'גוי ןיקבר
 רנבא דלישטור
 

 םירבח םירוספורפ
 ןורי לאיומא
 המלש רגרב
 לטימ רקורוט ירפסכ
 
 

 

 הדיחיה רואית
 םיעדמו הסדנה ןיב תבלשמ םירמוח לש הסדנהו עדמל הטלוקפה
 הז בוליש .ויתונוכת ןיבל רמוחה בכרהו הנבמ ןיבש רשקב תקסועו
 תונקמ ונלש דומילה תוינכת .שקובמו רגתאמ ,ןווגמ עוצקמ רצוי
 םימוחת ןווגמב ץוחנה ןווגמו רישע "םילכ זגרא" הטלוקפה ירגובל
 ןוינכטב םירמוח לש הסדנהו עדמל הטלוקפה .רקחמבו היישעתב
 רקחמ 'פורפ הנמנ הלש לגסה ירבח ןיבו ,ימלוע ןיטינומ תלעב
 לגס ירבח .2011 תנשל הימיכל לבונ סרפ ןתח ,ןמטכש ןד סוטירמא
 םיאשונ לש בחר ןווגמ םירקוח םהלש רקחמה ידימלתו הטלוקפה
 בכרהו הנבמ ןיב רשקה ביבס בבוס םהלש ףתושמה הנכמהש
  .תונושה ויתונוכתל רמוחה

 

 

 

 

 
 הקוסעת תויורשפאו קוסיע ימוחת
 הסדנה ןיב תבלשמה תימוחת-בר הנילפיצסיד איה םירמוח תסדנה
 ויתונוכתל רמוחה בכרהו הנבמ ןיבש רשקב תקסועו ,םיעדמו

 עוצקמ והז .דועו תוינורטקלא ,תוינכמ ,תוימיכ ,תוילקיסיפה
 בצקב תונווגמו תובר תוישעת ינפ לע סרפתמ רשא ,הפונתב יסדנה
 םירמוח חותיפב איה םירמוח תסדנה לש הברה תובישחה .ריהמ
 .תומדקתמ תוישעתב םישורדה םישדח םיכילהתו

 ;תונוש תויסדנה תורטמל םירמוח תריחבב קסוע םירמוח סדנהמ
 לש בכרההו הנבמה רקח ;םישדח םירמוח לש חותיפו רקחמ
 חותיפ ,רקחמ ;רצומה תמרל דעו תימוטאה הלקסהמ םירמוח
 תונוכת רופיש ;םירמוח לש דוביעו רוציי יכילהת לש םושייו

 הזילנא תוטיש םושייו חותיפ ;םירצומ לש תונולשיכ רקח ;םירמוח
 .יגולונכט לוהינ ;תומדקתמ

 םירמוח ,םייתכתמ םירמוחו היגרולטמ :םיללוכ תוחמתהה ימוחת
 םירמוח ,םייטפוא-ורטקלאו םייטפוא םירמוח ,םיינורטקלא
 םירמוחו םירמילופ ,םיימרק םירמוח ,םיירטקלאורפו םייטנגמ
 םירמוח ,הביבס ינפב םירמוח תנגה ,םיבכורמ םירמוח ,םייטסלפ
 עדמו םירמוח ןויפיא תוטיש ,םירמוח-ויב ,היגרנא תוכרעמל
  .םירמוח לש יבושיח
 תורבחב םידיקפת לש בחר ןווגמב םיקסעומ הטלוקפה ירגוב
-ראואט ,סלאיריטמ דיילפא ,עבט ,לטניא :ץראה יבחרב םילעפמו
 ,ל”הצ ,תיריוואה הישעתה ,ל”אפר ,פוא לא ,רוטקודנוקימס זא'ג

 תינחה דוח תא םיווהמ הטלוקפה ירגוב .דועו ןוחטבה דרשמ
 .תורחאו הלא תוישעתב םדקתמ יגולונכט חותיפבו יעדמ רקחמב
 בוליש םיווהמ תיעדמ הבישחו תונמוימו תיסדנה תלוכי תיינקה
 חתפמ תודמעב יעבטה םמוקמ תא םיספות הטלוקפה ירגובו חצנמ
 .עדי תוריתע תוישעתב

 םיראתל םידומילב ךישמהל עצומ תונייטצהב ןושאר ראות ירגובל
 םתלכשה תא קימעהל תנמ לע )טרוטקודו רטסיגמ( םיהובג
 עדמה תיזחב רקחמב קוסעלו םיישעמו םיינויע םיאשונב
 הירגוב ןיבש םינייטצמה תא הטלוקפה הרישכמ ךכב .היגולונכטהו
  .תימדקאו תיגולונכט תוגיהנמ ידיקפתל

 
 הכמסה ידומיל
 םיטנדוטס 300-כ םויכ םידמול םירמוח תסדנהל הטלוקפב
  םימלתשמ 100-כו ןושאר ראותל הכמסה ידומילב תויטנדוטסו
 13 ללוכ הטלוקפה לגס .טרוטקודו רטסיגמ – םיהובג םיראתל
 םיחמומ םה םבורבש םיחפסנ םיצרמ ,ריכב ימדקא לגס ירבח
 .םיהובג םיראתל םימלתשממ בכרומה רטוז לגס ןכו היישעתהמ
 םיבשחמ ,םיחוורמ האצרה תומלוא םידמוע םיטנדוטסה תושרל
 .תוללכושמ הארוה תודבעמו םימדקתמ

 דומילה תוינכת
  :דומיל תוינכת שמח תמייקמ הטלוקפה

 םיעדמל ךמסומ ראותל תיגוח-דח תינכת( םירמוח תסדנה .1
 תויבושיח םוחתב םיסרוק לוכשאל תורשפא – )םירמוח תסדנהב
 .םינותנ
 ךמסומ ראותל תבלושמ תינכת( הקיזיפו םירמוח תסדנה .2
 )הקיזיפבו םירמוח תסדנהב םיעדמל
 ךמסומ ראותל תבלושמ תינכת( הימיכו םירמוח תסדנה .3
 )הימיכבו םירמוח תסדנהב םיעדמל
 ךמסומ ראותל תבלושמ תינכת( היגולויבו םירמוח תסדנה .4
 )היגולויבבו םירמוח תסדנהב םיעדמל
 םירמוח תסדנהבו האופרב  לופכ ראותל םידומיל תינכת .5
 

 ,ןיינעמ ,ידוחיי לולסמ :םינייטצמ םיאדותעל םישיבג תינכות
 ל"הצ לש תימדקאה הדותעה תרגסמב םינייטצמל יתרקויו רגתאמ
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 (M.Sc) ינשו (B.Sc) ןושאר ראות תללוכ תינכתה .הסדנהה ידומילב
 םיצבושמ תינכותה ירגוב ןכמ רחאל .הזת ללוכ םירמוח תסדנהב
 ל"הצב חותיפהו רקחמה יכרעמב םיידוחיי חתפמ ידיקפתל
 .הפיחב ןוינכטב םימייקתמ םידומילה .ןוחטיבה תכרעמבו

 ,ורקיעב יסדנה יפוא לעב אוה )םירמוח תסדנה( ןושארה לולסמה
 םירמוח תסדנה ןיב םיבלשמ םירחאה םילולסמה תשולשש דועב
 הסדנהו עדמ ןיב בולישה .היגולויב וא הימיכ ,הקיזיפ :יסיסב עדמו

 קפואו הסדנהבו עדמב ןתיא סיסב וללה תוינכתה ירגובל הנקמ
 לולסמה .תושדח תויגולונכט חותיפו רקחמל שורדה בחר הייאר
 .םינש 4.5 םיכשמנ םירחאה תשולשש דועב םינש 4 ךשמנ ןושארה
 

 הטלוקפה העיצמ ,םירמוח תסדנהב הכמסה ידומילל ףסונב
 תויסדנהה תוטלוקפה תיברמל םירמוחב םייסיסב םיסרוק
 םהידומיל תא םימייסמה םיסדנהמה תא רישכהל תנמ לע ,ןוינכטב
 .םירמוח תסדנהב יסיסב עקרב ןוינכטב
 

 םירמוח תסדנהב ןושאר ראותל םידומיל תינכת
 

 הירגובל הקינעמ םירמוח תסדנהב ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 הנקמ וז תינכת .םירמוח תסדנהב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ ראות
 םייסדנה תועוצקמ לע שגדב ,הסדנהבו עדמב ןתיא סיסב הירגובל
  .םירמוחה תסדנה םוחתב
 

 ןתיא סיסב םישכור םיטנדוטסה םידומילל תונושארה םייתנשב
 יזר תא םידמול םה ןכמ רחאלו ,םייסיסב םיעדמו הקיטמיתמב
 ;הקיטניקו הקימנידומרת ;רמוחה הנבמ :םינושה וינפ לע עוצקמה
 םירמוח ;תוימיכורטקלאו תויטפוא ,תוילמשח ,תוינכמ תונוכת
 הנשה .םיינורטקלא םירמוחו םירמילופ ,םיימרק ,םייתכתמ
 עוציבו םיאשונ ןווגמב הריחב יסרוקל רקיעב תדעוימ הנורחאה
 תובר תודבעמ ןנשי תינכתה ךרוא לכל .םכסמ רקחמ טקיורפ
 יעצמא יתלב רוביחו התיכב דמלנה רמוחה תעמטהב תועייסמה
 יוסינ תוטיש לש הבחר תשקב תוסנתה ךות יתימאה םלועל ולש
 .םירמוח רקחו
 

 :םיללוכ הבוחה יסרוק

 םיבשחמ ,הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמיתמב םייסיסב םיסרוק .1
   .תילגנאו

 םירמוח לש בכרהו הנבמ :םירמוחה עדמ לש דוסיה יסרוק .2
 תינכמ תוגהנתהו הקיטניק ,הקימנידומרת ,םייפרומאו םיישיבג

 .םירמוח לש

 ,םייטסלפ םירמוח ,תוכתמ לש תונוכתב םידקמתמה םיסרוק .3
 םיינורטקלא םירמוח ,םיבכורמ םירמוח ,םיימרק םירמוח
 .םירמוח לש הימיכורטקלאו

 םוח ענת רבעמ ,תירמונ הזילנא ,טוטרשו ןכת :םייסדנה םיסרוק .4
  .םירמוח תריחבו םירמוח לש רוצייו דוביע יכילהת ,הסמו

 

 תסדנהב ןושאר ראותל תבלושמ םידומיל תינכת
 הקיזיפו םירמוח
 םירמוח תסדנהב ןושאר ראותל תבלושמה םידומילה תינכתב
 תסדנה לש ,םיסרוק יכרעמ ינש ליבקמב טנדוטסה דמול הקיזיפו

 ךמסומ ראות הירגובל הקינעמ תינכתה .הקיזיפ לשו םירמוח
 ירגובל הנקמ הז בוליש .הקיזיפו םירמוח תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל
 בלתשהל םילוכיש םירמוח יסדנהמ לש האלמ הרשכה תינכתה
 םהב םימוחת םתואב ,דחאכ תינרציה היישעתבו חותיפו רקחמב
 .הקיזיפב קימעמ עדיב ךרוצ שי

 קימעמ דומיל לע שגד םייק םידומילה תינכת לש ןושארה דבורב
 'א הנשב רבכ .)םיבשחמו הקיזיפ ,הקיטמתמ( דוסיה תועוצקמ לש
 .םירמוח תסדנה לש אובמה תועוצקמ תא טנדוטסה דמול

 תסדנהב הבוח תועוצקמ ללוכ םידומילה תינכת לש ינשה דבורה
 יחטשמ דחא לכל יעדמ סיסב טנדוטסה לבקמ םהבש ,םירמוח
 .הקיזיפב םימדקתמ םיסרוקו םירמוח תסדנה לש קוסיעה

 

 

 :םיללוכ הבוחה יסרוק

 םיבשחמ ,הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמב םייסיסב םיסרוק .1
   .תילגנאו

 םירמוח לש בכרהו הנבמ :םירמוחה עדמ לש דוסיה יסרוק .2
 תינכמ תוגהנתהו הקיטניק ,הקימנידומרת ,םייפרומאו םיישיבג

 .םירמוח לש

 ,םייטסלפ םירמוח ,תוכתמ לש תונוכתב םידקמתמה םיסרוק .3
 לש הימיכורטקלאו םיינורטקלא םירמוח ,םיימרק םירמוח
 .םירמוח

 הקינכמ :תינרדומ הקיזיפב הבוחה תועוצקמ םידמלנ  ליבקמב
 תיטנווק הקיזיפ ,תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ ,םילג ,תיטילנא
 .קצומ בצמ לש הקיזיפו

 םימוחתב החמתמ טנדוטסה ,םידומילה תינכת לש ןוילעה דבורב
 הקינכמ ,הקיטפוא-ורטקלא ,םיינורטקלא םירמוח ןוגכ םייפיצפס
 יסרוק דומיל ידי לע רקיעב תישענ תוחמתהה .דועו םירמוח לש
 םירמוח לש הסדנהו עדמל הטלוקפה לש תומישר ךותמ( הריחב
 תינכת .םימדקתמ םיטקיורפ עוציבו )הקיזיפל הטלוקפה לשו

 םייוסינ עצבמ ,דבוע טנדוטסה ןהב תודבעמ תבלשמ םידומילה
 .יעצמא יתלבו רישי ןפואב םיכילהתהו תועפותה תא ריכהל דמולו
 

 תסדנה ןושאר ראותל תבלושמ םידומיל תינכת
 הימיכו םירמוח
 םירמוח תסדנהב ןושאר ראותל תבלושמה םידומילה תינכתב
 תסדנה לש ,םיסרוק יכרעמ ינש ליבקמב טנדוטסה דמול הימיכו

 ךמסומ ראות הירגובל הקינעמ תינכתה .הימיכ לשו םירמוח
 ירגובל הנקמ הז בוליש .הימיכו םירמוח תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל
 בלתשהל םילוכיש םירמוח יסדנהמ לש האלמ הרשכה תינכתה
 םהב םימוחת םתואב ,דחאכ תינרציה היישעתבו חותיפו רקחמב
 .הימיכב קימעמ עדיב ךרוצ שי

 קימעמ דומיל לע שגד םייק םידומילה תינכות לש ןושארה דבורב
 הנשב .)םיבשחמו הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ( דוסיה תועוצקמ לש
 .םירמוח תסדנה לש אובמה תועוצקמ תא טנדוטסה דמול 'א

 תסדנהב הבוח תועוצקמ ללוכ םידומילה תינכות לש ינשה דבורה
 יחטשמ דחא לכל יעדמ סיסב טנדוטסה לבקמ םהבש ,םירמוח
 .הימיכב םימדקתמ םיסרוקו םירמוח תסדנה לש קוסיעה

 :םיללוכ הבוחה תועוצקמ

 ,הקיטניק ,הקימנידומרת :ומכ םירמוחה יעדמ לש תועוצקמ .1
 .תינכמ תוגהנתה

 תונוש תונוכתו בכרה ,הנבמ ןויפא תוטיש םידמלמה תועוצקמ .2
 .םירמוח לש

 ,הצחמל םיכילומ לש תונוכתו דוביע יכילהת דומילל תועוצקמ .3
 .םיימרק םירמוחו םייטסלפ םירמוח ,תוכתמ

 ,תיטנווק הימיכ :ןוגכ הימיכב הבוחה תועוצקמ םידמלנ  ליבקמב
 .תינגרוא-יאו תינגרוא הימיכ ,תיטילנא הימיכ ,תילקיסיפ הימיכ

 דחאב החמתמ טנדוטסה ,םידומילה תינכות לש ןוילעה דבורב
 ,םירמילופ ,םיינורטקלא םירמוח :םיאבה םיישארה םימוחתהמ
 ידי לע רקיעב תישענ תוחמתהה .םיימרק םירמוח וא היגרולטמ
 תסדנהל הטלוקפה לש תומישר ךותמ( הריחב יסרוק דומיל
 .םימדקתמ םיטקיורפ עוציבו )הימיכל הטלוקפה לשו םירמוח
 עצבמ ,דבוע טנדוטסה ןהב תודבעמ תבלשמ םידומילה תינכות
 יתלבו רישי ןפואב םיכילהתהו תועפותה תא ריכהל דמולו םייוסינ

 .יעצמא

 

 תסדנהב ןושאר ראותל תבלושמ םידומיל תינכת
 היגולויבו םירמוח
 םירמוח תסדנהב ןושאר ראותל תבלושמה םידומילה תינכתב
 תסדנה לש ,םיסרוק יכרעמ ינש ליבקמב טנדוטסה דמול היגולויבו

 ךמסומ ראות הירגובל הקינעמ תינכתה .היגולויב לשו םירמוח
 הנקמ הז בוליש .היגולויבו םירמוח תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל
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 םילוכיש םירמוח יסדנהמ לש האלמ הרשכה תינכתה ירגובל
 םתואב ,דחאכ תינרציה היישעתבו חותיפו רקחמב בלתשהל
 .היגולויבב קימעמ עדיב ךרוצ שי םהב םימוחת

 קימעמ דומיל לע שגד םייק םידומילה תינכת לש ןושארה דבורב
 הנשב .)םיבשחמו הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ( דוסיה תועוצקמ לש
 םירמוח תסדנה לש אובמה תועוצקמ תא טנדוטסה דמול 'א
 .היגולויבו

 תסדנהב הבוח תועוצקמ ללוכ םידומילה תינכת לש ינשה דבורה
 יחטשמ דחא לכל יעדמ סיסב טנדוטסה לבקמ םהבש ,םירמוח
 .היגולויבב םימדקתמ םיסרוקו םירמוח תסדנה לש קוסיעה

 :םיללוכ הבוחה תועוצקמ

 ,הקיטניק ,הקימנידומרת :ומכ םירמוחה יעדמ לש תועוצקמ .1
 .תינכמ תוגהנתה

 תונוש תונוכתו בכרה ,הנבמ ןויפא תוטיש םידמלמה תועוצקמ .2
 .םירמוח לש

 ,הצחמל םיכילומ לש תונוכתו דוביע יכילהת דומילל תועוצקמ .3
 .םיימרק םירמוחו םייטסלפ םירמוח ,תוכתמ

 ,1 היגולויב :ןוגכ היגולויבב הבוחה תועוצקמ םידמלנ  ליבקמב
 םילולסמ ,תיללכ הקיטנג ,היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ
 .דועו םילובטמ

 דחאב החמתמ טנדוטסה ,םידומילה תינכת לש ןוילעה דבורב
 ,םירמילופ ,םיינורטקלא םירמוח :םיאבה םיישארה םימוחתהמ
 ידי לע רקיעב תישענ תוחמתהה .םיימרק םירמוח וא היגרולטמ
 תסדנהל הטלוקפה לש תומישר ךותמ( הריחב יסרוק דומיל
 .םימדקתמ םיטקיורפ עוציבו )היגולויבל הטלוקפה לשו םירמוח
 עצבמ ,דבוע טנדוטסה ןהב תודבעמ תבלשמ םידומילה תינכת
 יתלב רישי ןפואב םיכילהתהו תועפותה תא ריכהל דמולו םייוסינ

 .יעצמא

 תסדנהבו האופרב  לופכ ראותל םידומיל תינכת
 םירמוח
 
 תסדנהל הטלוקפלו האופרל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה םירמוח
 תסדנהב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו םירמוח
 םישרודה היישעתהו חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ
  .םהינשב עדי

 האופר ידומילל תורישי ולבקתהש םידימלתל תדעוימ תינכתה
 .םירמוח תסדנהב ראות ףסונב דומלל םיניינועמו

 (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחיי לולסמ
 תלבק .האופרה יעדמב  (.B.Sc) םיעדמל רגובו םירמוח תסדנהב
 תינכתב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת MD האופרב ראות
 ןונקת ואר( 'זאטס תנשו תוינילק םינש 3-ל ףסונב לופכ ראותל
 .)תוינילק םינש האופר
 

 :תינכתה רואית
 םיסרוקו דוסיה יסרוק תא ודמלי םידימלתה תונושארה םייתנשב
 לחה .היגולויבו םירמוח תסדנהב תבלושמה םידומילה תינכת לש
 ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ ובלושי 8 רטסמס דעו 5 רטסמסמ
 תועוצקמ ודמליי 10 -ו 9 רטסמסב .םירמוח תסדנהמ תועוצקמל
    .דבלב האופר
  .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
    .תיטנוולרה
 תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכה ראותל תינכתה
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראות ותוא תושירד
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 ןושאר ראותל םידומיל  תינכת
 םירמוח תסדנהב

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 160.0  רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוחו דוסי תועוצקמ 'קנ       124
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ      24.0
 'קנ      12.0

 
 הרשעה 'קנ 6 -תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 4                                            

 טרופס יסרוק 'קנ  2                             
  'קנ    160.0

 
 תודוקנ -’קנ ,הדבעמ -’מ ,ליגרת -’ת ,האצרה -’ה
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104019 'מ תיראניל הרבגלא 3.5 2 - 4.5
 104041 'מ 1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114051  1 הקיזיפ 2 1 - 2.5
3.0 
4.0 
3.0 

1 
2 
- 

2 
2 
- 

2 
2 
4 

 'א הימיכה תודוסי
 ןותייפ תפש בשחמל אובמ
 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא

124117 
234128 
324033 

22.0 3 9 17.5   

 הדימל יכרדו תונורקע" 314100 סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב
  .תישפוחה הריחבה תודוקנ תרגסמב "םירמוח תסדנהב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104043 'מ 2 א"ודח 4 2 - 5.0
 104131 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 2.5
 114052  2 הקיזיפ 3 1 - 3.5
4.0 
3.0 
1.5 

- 
1 
3 

2 
2 
- 

3 
2 
- 

 םייסדנה םירמוח תונוכתו הנבמ
 'ב הימיכה תודוסי

 1 הקיזיפל הדבעמ

314011 
124118 
114081 

19.5 4 8 14  

  
 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104228 'מ תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 2 - 3.0
5.0 
2.5 

- 
- 

2 
1 

4 
2 

 1 תיטנווק הימיכ
 םיקצומה תקינכמל אובמ

124400 
314003 

 314009 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ - - 3 1.5
 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 - 4.0

16.0 3 7 11   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 תיטסיטטס הקימנידומרת
 תימיכ הקיטניק -תילקיסיפ הימיכ

124413 
124414 

 124801 )2( 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2 1 - 2.5
 315003 םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - 4.0
2.5 
3.5 
1.0 

- 
- 
- 

1 
1 
2 

2 
3 
- 

 םיקצומב היזופיד
 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה
 ינפוג ךוניח

315051 
315008 
394800 

18.5 - 9 14   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 127427 בחרומ קצומ בצמ 3 1 - 3.5
 314006 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא 3 2 - 4.0
2.5 
2.5 
2.5 
2.0 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
- 

2 
2 
2 
2 

 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק
 הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא
 םייתכתמ םירמוח לש םישומישו תונוכת
 בשחמ תועצמאב םירמוח חותינל תוטיש

315052 
314532 
315037 
315058 

17.0 - 6 14   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 314311 םיירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1   2.5
2.5 
4.0 
1.0 
2.5 

- 
- 
- 

1 
2 
2 
1 

2 
3   
-  
2 

 םיינורטקלא םירמוח תונוכת
 הסמו םוח ענת רבעמ
 ינפוג ךוניח
 תבשחוממ הקיפרג

315030 
315039 
394800 
314016 

15.0 - 8 11   

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 315242 םיבכורמ םירמוח 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 
2.0 

- 
- 
4 

1 
1 
- 

2 
2 
- 

 םינקתהו תונוכת-םיילנויצקנופ םירמוח
   םירמוח דוביעו רוציי יכילהת
 'ח1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ

315059 
314309 
315001 

9.5 4 3 6   
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
2.0 
2.5 
4.0 

4 
- 
8 

- 
1 
- 

- 
2 
- 

 'ח 2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ
 תמדקתמ םירמוח תריחב
 םירמוחב םדקתמ טקיורפ

315002 
315012 
315014 

8.5 12 1 2   
 

 :תורעה
 סרוקה תא רימהל ץלמומ םירמילופ / תימיכ היצטניירוא ילעב םיטנדוטסל)2( 

 -ו האצרה תועש 4( תינגרוא הימיכ – 125801 סרוקב 'ב1 תינגרוא הימיכ – 124801
 תועוצקמב תוכז תודוקנכ בשחי תודוקנה ףדוע .)'קנ 5 כ"הס ,לוגרת תועש 2
  .הריחבה
 
 

 תצלמומ תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ    'עמ    'רת    'ה                                                                                 

 1.0      -        -       1    םירמוח תסדנהב הדימל יכרדו תונורקע  314100
 )דבלב ןושאר רטסמסב םיטנדוטסל דעוימ סרוקה(
 

 :תיטלוקפ הריחב תועוצקמ
 :תואבה תומישרהמ תודוקנ 24 תוחפל דומלל שי

 )םירמוח לש הסדנהו עדמ( תיטלוקפ הריחב תועוצקמ
 

 2.5 1 2          )*(םייאופר ויב םירמוח 314014
 314124 1םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2 1 - 2.5
 314126 2םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2 - - 2.0
 314306 רזייל ינרק תרזעב םירמוח דובע 2 1 - 2.5
 315016 םירמוח תסדנהל הצחמל םיכילומ ינקתה 2 1 - 2.5
 315017 םייופיצו רומיג יכילהת 2 1 - 2.5
 315018 תיאופר-ויב הסדנהב םירמוח 2 - - 2.0
 315021 תוקבא תיגרולטמ 2 1 - 2.5
 315025 2 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 6 3.0
 315027 הקינורטקלאורקימ ינקתה תונימא 2 1 - 2.5
 315031 םיימרק םיינורטקלא םירמוח 2 1 - 2.5

 
2.0 

 
- 

 
- 

 
2 

 םירמוח לש רוצייו דוביע יכילהת
 םיימרק

315034 

 315035 םירמוח תסדנהב הריחב טקיורפ - - 6 3.0
 

2.5 
 
- 

 
1 

 
2 

-ורקימ תוכרעמל םירמוח
 תוינכמורטקלא

315038 

 315040 תיכוכזה יעדמל אובמ 2 - - 2.0
 315041 םירמוחב תויטפוא תועפות 2 1 - 2.5
 315042 היגולונכטוננו עדמוננל אובמ 2 - - 2.0
2.5 
3.5 
2.0 
2.0 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 

2 
3 
2 
2 

 םייטפוא םירמוח
 הקינורטקלאורקימב רוציי יכילהת
 תומדקתמ VLSI יביכרל תוזירא
  םייגולויב םירמוחו היצזילרנימויב

315044 
315045 
315046 
315049 

 315050 םירבחמו םיקבד 2 1 - 2.5
2.5 
2.0 

- 
- 

1 
- 

2 
2 

 םייאופר ויב םירמילופ לש הסדנה
 םתעינמו תונולשכ חותינ

315053 
315054 

 315056 םישיבג לודיג 2 1 - 2.5
2.5 
2.0 
2.5 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

 םירמוח לש יבושיח עדמל אובמ
 בשחמ תרזעב םירמוח חותינל תוטיש
 היסקטיפאה תודוסי

 םיכר םירמוח לש הקינכמל אובמ
  םירמוח יססובמ םיינורטקלא םינקתה
                 םיידמימ וד

315057 
315058 
315060 
315062 
315061            

 315721 םירמילופ לש תוגהנתהו הנבמ 2 1 - 2.5
2.0 
2.0 
2.0 

 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 היפרגולטסירקה תודוסי
 םירמוח תסדנהב בשחמ ימושיי

 ינקתהל היצזילטמו םיעגמ
 הקינורטקלאורקימ
 תיטסלפ היצמרופד תרות
 םינורטיונו ןורטוכניסל רושכמ
 תוקד תובכש לש תויטנגמ תונוכת
 הכילומ ימוטא חכ תיפוקסוקימ

316240 
317531 
317627 

 
318235 
316243 
316244 
316541 
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  )תורחא תוטלוקפ( תיטלוקפ הריחב תועוצקמ
 דחא סרוק תוחפל םכותמ האבה המישרהמ תודוקנ 10 דע דומלל שי

 .)א( המישרמ
 )א(
 

125102 
124911 
124618 

 
 )ב(

 םיסדנהמל תיטילנא הימיכ הדבעמ
 'מ 1 תינגרוא הימיכ הדבעמ
 םירמוח .נהל תילקיסיפ הימיכב הדבעמ
 
 

 3.5         -        1        3                                     תימיכ הסדנהל אובמ  054135

 035022 תיסדנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא 2 2 - 3.0
 035124 דוביע יכילהת תזילנא 2 1 - 2.5
 036065 השיחו לועפשל וטנגמו ורטקלא 3 - - 3.0
 044099 למשח תסדנהל הדבעמ - - 2 1.5
3.5 
2.5 

- 
6 

1 
- 

3 
- 

 למשח תסדנהל אובמ
 םירמילופ תסדנהל הדבעמ

044109 
054369 

 094591 הלכלכל אובמ 3 1 - 3.5
 035041 תוכרעמורקימ תקינכמ 3 1 - 3.5
 035034 םירמוח לשכ 2 1 - 2.5
3.0 
3.5 

- 
- 

2 
1 

2 
3 

 אמייק תבו תשדחתמ היגרנא
 1 תויטפוא תוכרעמ ןונכת

035053 
035050   

 046012 םיינגרוא םירמוחו םיביכרל אובמ 2 1 - 3.0
 056391 םירמוח )ויב(-וננ יססובמ םינשייח 2 1 - 2.5
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3 - - 3.0
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 114082 2 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 116029 הקיזיפויבל אובמ 3 1 - 3.5
 124417 תירלוקלומ ורטקפס -תילקיסיפ הימיכ 3 1 - 3.5
 125101 םיסדנהמל 1 תיטילנא הימיכ 1 1 - 1.5
 127437 הזילטקוטופ 2 - - 2.0
 127438 הימיכב הישומישו הירטמיס 3 2 - 4.0
 124416 רמוחו תויטנגמורטקלא 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.0 
3.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
- 
- 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

 לוהינו הישעת תסדנהל אובמ
 םיסדנהמל תוילכלכ תוטלחהל אובמ
 םיטקיורפ לוהינ
 תוגיהנמל לוהינ ,םיטקיורפ עוציב
 תוכלשהו םירגתא :תוטלחה
 1 היגולויב

094101 
034045 
035046 
014616 
036083 
134058 

      
      
      

 
 :תורעה
 134058  1 היגולויב -םדק סרוק שורד)*(

 
 תסדנהל תינכתה לש םיטנדוטסל  םיסרוק לוכשא
 םינותנ תויבושיח םוחתב )יתנש עברא( םירמוח
 

 :תצלמומה תינכתב םדעומו םיסרוקה לוכשא

 4.0                          ןותייפ תפש בשחמל אובמ        234128 :2 רטסמס

 3.5                                  םינותנ חותינל אובמ        096202 :4 רטסמס

 2.0   בשחמ תועצמאב םירמוח חותינל תוטיש        315058 :5 רטסמס

  :םיאבה םיסרוקה 3-מ  2 :7 רטסמס

 2.5                                 םירמוח לש יבושיח עדמל אובמ          315057

 םיטקיורפ קר ורשואי( םירמוח תסדנהב הריחב טקיורפ            315035
 3.0                                                                                 )יבושיח אשונב

 חתפיי אל( םירמוח יסדנהמל  data לוהינב  שדח סרוק -
    2.0                                                                        )א"פשתב

 

 

  תבלושמ םידומיל  תינכת
 תסדנהב םיעדמל ךמסומ ראותל
 הקיזיפו םירמוח

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 179.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוחו דוסי תועוצקמ 'קנ   142.5
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     25.0
 'קנ     12.0

 
 הרשעה 'קנ 6 -תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 4                                            

 טרופס יסרוק 'קנ  2                             
  'קנ   179.5

 
 תודוקנ -’קנ ,הדבעמ -’מ ,ליגרת -’ת ,האצרה -’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104016  'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104036 ת1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 125001 תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 044102 )*( למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0

22.5 2  11 20  
 

 

 ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב תימעפ דח האצרה  )*(
 .דרפנב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104013 'ת 2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 114020 'מ1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
5.0 
4.0 

- 
- 

2 
2 

4 
3 

 'פ2 הקיזיפ
 םייסדנה םירמוח לש תונוכתו הנבמ

114076 
314011 

  394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0
23.5 3 11 14   

 
 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 'מ2 הקיזיפל הדבעמ    114021 - - 3 1.5
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 ת .קלח .פיד .וושמ
                                                                                      תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט

104220 
104214 

4.0 
3.5 
1.5 

- 
- 
3 

1 
1 
- 

3 
3 
- 

 תיטילנא הקינכמ
 םילג

 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ

114101 
114086 
314009 

 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
21.5 6 8 14   

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

5.0 
1.5 

- 
3 

2 
- 

4 
- 

 1 תיטנווק הקיזיפ
 3 הקיזיפל הדבעמ

115203 
114035 

5.0 
2.5 

- 
- 

2 
1 

4 
2 

 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ
 חטשה תימיכו תימיכ הקיטניק

114036 
124414 

 124801 'ב1 תינגרוא הימיכ 2 1 -  2.5
 315003 םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - 4.0
 315051 םיקצומב היזופיד 2 1 - 2.5

23.0 3 9 17   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 115204 2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 314003 םיקצומה תקינכמל אובמ 2 1 - 2.5
 314006 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא 3 2 - 4.0
 315052 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק 2 1 - 2.5

17.5 
 

- 7 14  
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 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא    114246 4   -     2  5.0
 314311 םיירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1 - 2.5
 315008 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה 3 1 - 3.5
2.5 
4.0 
1.0 

- 
- 
 

1 
2 
2 

2 
3 
- 

 םיינורטקלא םירמוח תונוכת
 הסמו םוח ענת רבעמ
 ינפוג ךוניח

315030 
315039 
394800 

21.0 - 10 16   
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא
 םייתכתמ םירמוח לש םישומישו תונוכת

314532 
315037 

 315001 'ח 1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 2.0
7.0 4 2 4   

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 315002 'ח2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 2.0
2.0 4 - -   

 
 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 315014 םירמוח תסדנהב םדקתמ טקיורפ - - 8 4.0
4.0 8 - -   

 
 )םירמוח תסדנה( הריחב תועוצקמ

2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 )*( םייאופר -ויב םירמוח
 1 םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ

314014 
314124 

 314126 2 םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2 - - 2.0
 314306 רזייל ינרק תרזעב םירמוח דוביע 2 1 - 2.5
 314309 םירמוח רוציו דוביע יכילהת 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 רוביח יכילהת
 תמדקתמ םירמוח תריחב

314316 
315012 

 
2.5 

 
- 

 
1 

 
2 

 תסדנהב הצחמל םיכילומ ינקתה
 םירמוח

315016 

 315017 םייופיצו רומיג יכילהת 2 1 - 2.5
 315018 תיאופר-ויב הסדנהב םירמוח 2 - - 2.0
 315021 תוקבא תיגרולטמ 2 1 - 2.5
 315025 2 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 6 3.0
 315027 הקינורטקלאורקימ ינקתה תונימא 2 1 - 2.5
 315031 םיימרק םינורטקלא םירמוח 2 1 - 2.5

 
2.0 

 
- 

 
- 

 
2 

 םירמוח לש רוצייו דוביע יכילהת
 םיימרק

315034 

 315035 םירמוח תסדנהב הריחב טקיורפ - - 6 3.0

2.5 - 1 2 
-ורקימ תוכרעמל םירמוח
 תוינכמורטקלא

315038 

 315040 תיכוכזה יעדמל אובמ 2 - - 2.0
 315041 םירמוחב תויטפוא תועפות 2 1 - 2.5
 315042 היגולונכטוננו עדמוננל אובמ 2 - - 2.0
2.5 
3.5 
2.0 
2.0 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
1 
1 

2 
3 
2 
2 
2 
2 

 םייטפוא םירמוח
 הקינורטקלאורקימב רוציי יכילהת
 תומדקתמ VLSI יביכרל תוזירא
 םייגולויב םירמוחו היצזילרנימויב
 םירבחמו םיקבד
 םייאופר ויב םירמילופ לש הסדנה

315044 
315045 
315046 
315049 
315050 
315053 

2.5 
2.5 
2.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
- 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 םישיבג לודיג
 םירמוחב יבושיח עדמ
 בשחמ תרזעב םירמוח חותינל תוטיש
 םינקתהו תונוכת-םיילנויצקנופ םירמוח
 היסקטיפאה תודוסי

 םיכר םירמוח לש הקינכמל אובמ
  םירמוח יססובמ םיינורטקלא םינקתה
                 םיידמימ וד

315056 
315057 
315058 
315059 
315060 
315062 
315061 

 315242 םיבכורמ םירמוח תסדנה 2 1 - 2.5
 315721 םירמילופ לש תוגהנתהו הנבמ 2 1 - 2.5
 316240 היפרגולטסירקה תודוסי 2 - - 2.0
 316424 הקיציה תיגולונכטו תוקצמתה 2 - - 2.0
 317000 םיינוי םיקצומ םירמוח תונוכת 2 - - 2.0
2.0 
2.0 

 

- 
- 

- 
- 

2 
2 

 םירמוח תסדנהב בשחמ ימושיי
            ינקתהל היצזילטמו םיעגמ
 הקינורטקלאורקימ

317531 
317627    

  2.0        -       -       2                 םינורטיונו ןורטוכניסל רושכמ   316243
 2.0        -       -       2            תוקד תובכש לש תויטנגמ תונוכת   316244
   2.0       -        -       2             הכילומ ימוטא לכ תיפוקסורקימ   316541

 
 )הקיזיפ( הריחב תועוצקמ
 )**(ב םינמוסמה םיסרוקה 4 ךותמ םיסרוק 2 תוחפל רוחבל שי

   'ה 'ת 'מ 'קנ
 

3.5 
 
- 

 
1 

 
3 

 
 הקיטפוא

** 
114210 

 
3.5 

 
3.5 

 
3.5 

 
3.5 

 
3.5 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 
 הקיזיפויבל אובמ
 

 םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ
 

 היגולומסוקו הקיזיפורטסא
 
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 
 םימרוז לש הקיסיפ

** 
116029 

** 
116004 

** 
116354 

** 
116031 

** 
116027 

 114226 ויתס רקחמ לגס ח"וד 2 - - 1.0
 114227 ביבא רקחמ לגס ח"וד 2 - - 1.0
 116028 ףרוח-הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 2 - - 2.0
2.0 
3.5 

- 
- 

- 
1 

2 
3 

 ביבא-הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס
 תיטנווק הקיטפואו םירזייל לש הקיסיפ

116030 
116041 

 117010 1 קצומ בצמב תוינויסינ תוטיש 2 - - 2.0
 116105 הקיזיפב תוירמונו תויטסיטטס תוטיש 2 1 - 2.5
 117015 תולוקלומו םימוטא לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 117016 המסלפה תקיסיפ 2 1 - 2.5
2.5 
3.0 
3.0 
2.5 
3.0 
3.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
1 
- 
1 

2 
3 
3 
2 
3 
3 

 הצחמל םיכילומ לש הקיזיפ
 תוילזונ לעו תוכילומ לע
 תמדקתמ הקיטפוא
 תיתיפצת הקיזיפורטסא
 יטנווקו יסאלק-ינוטלימה סואכ
 הקיזיפב תורובחה תרות

117018 
117021 
117066 
117090 
117098 
117140 

 114250 'ת 5 הקיזיפל הדבעמ - - 6 3.0
2.0 
4.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.0 
3.5 

- 
8 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

2 
- 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

 הקיזיפורטסאב םייניערג םיכילהת
 5 הקיזיפל הדבעמ
 1 תיטרואית הקיספב םיאשונ
 1 תייוסינ הקיזיפב םיאשונ
 אתה לש הקיזיפויב
 םיליחתמל םירתימה תרות
 סואכו תויראניל יא
 תוימימ תוסימתו םימ לש הקיזיפ
 'מואתמ םינורטקלאב תוינויסינ תוטיש
 תיטנווק תיפוקסוזמ הקיזיפ

116033 
114027 
116161 
116163 
116321 
117001 
117002 
117003 
117004 
117006 

1.5 
2.0 

3 
- 

- 
- 

- 
2 

 )1( 'חמ 4 הקיזיפל הדבעמ
 םירוחש םירוחו ןמז יבחרמ

114037 
114102 

 116003 םירזייל לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
3.0 
3.0 
2.0 
3.5 
2.5 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

2 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

  1 הקיזיפה תארוה יכרד
 תויפוקסורקמ תויטנווק תוכרעמ
 הרפסומטאה לש הקיסיפ
 1 רמוחה לש םיטנווקה תרות
 הצחמל םיכילומב םיטנווק םינבמ
 שעור יטנווק בושחמ
 םירק תולוקלומו םימוטא לש הקיסיפ
 תמדקתמ תיטנווק היצמרופניא
 תויטנווק תויגולונכט
  תיבושיח הקיסיפ
        

214301 
116034   
116110 
116035 
116036 
116037 
116039 
116040 
116081 
116094 

 
 "קצומ בצמ לש הקיזיפ" 116217 ירחא וא דומצב דומלל שי )1(

-ב םיליחתמה םימדקתמ םיראתל תועוצקמ תמישר •
 -םידומילה תוישרפ לש קלחב תוארל ןתינ ,118

 .)'ה קלח(הקיזיפ
 ןתינ ,118-ב םיליחתמה םימדקתמ םיראתל תועוצקמ •

 .דבלב סרוקה הצרמ רושיאב דומלל
 
 
 



277

מדע והנדסה של חומרים 31|  תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023
 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכות / 31  םירמוח לש הסדנהו עדמ

 269 

 )תורחא תוטלוקפ( הריחב תועוצקמ
 

3.0 
2.5 

- 
- 

2 
1 

2 
2 

 'מ תירמונ הזילנא
 יוסינ תוטישל אובמ

034033 
034044 

2.5 
3.0 

- 
- 

1 
- 

2 
3 

 דוביע יכילהת תזילנא
 השיחו לועפשל הקינכמ וטנגמו ורטקלא

035124 
036065 

 044099 למשח תסדנהל הדבעמ - - 2 1.0
 044109 למשח תסדנהל אובמ 3 1 - 3.5
 054369 םירמילופ תסדנהל הדבעמ - - 6 2.5
2.0 
3.5 
3.0 
2.0 

- 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
- 

2 
3 
3 
2 

 םידיאולוקו חטש תועפות
 הלכלכל אובמ
 חטשה לש תילקיסיפ הימיכ
 תינרדומ היגולויבב םיאשונ

056166 
094591 
127403 
134127 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.0 
3.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
- 
- 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

 לוהינו הישעת תסדנהל אובמ
 םיסדנהמל תוילכלכ תוטלחהל אובמ
 םיטקיורפ לוהינ
 תוגיהנמל לוהינ ,םיטקיורפ עוציב
 תוכלשהו םירגתא :תוטלחה
 1 היגולויב

094101 
034045 
035046 
014616 
036083 
134058 

 תצלמומ תישפוח הריחב תועוצקמ
 314100   םירמוח תסדנהב הדימל יכרדו תונורקע 2 - - 1.0

 .)דבלב ןושאר רטסמסב םיטנדוטסל דעוימ סרוקה( 
 

 :תורעה
 134058 1 היגולויב – םדק סרוק שורד )*(
 

 
 

  תבלושמ םידומיל תינכת
 תסדנהב םיעדמל ךמסומ ראותל
 הימיכו םירמוח

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 179.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוחו דוסי תועוצקמ 'קנ  141.0
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ    26.5
 'קנ    12.0

 
 הרשעה 'קנ 6 -תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 4                                            

 טרופס יסרוק 'קנ  2                            
  'קנ 179.5

 תודוקנ -’קנ ,הדבעמ -’מ ,ליגרת -’ת ,האצרה -’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104019 )1( 'מ תיראניל הרבגלא 3.5 2 - 4.5
 104041 'מ 1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114051  1 הקיזיפ 2 1 - 2.5
 124117 )*('א הימיכה תודוסי 2 2 1 3.0
 234128 ןוטייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4  - 3.0
22 3 9 17.5   

 הדימל יכרדו תונורקע" 314100 סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב
  .תישפוחה הריחבה תודוקנ תרגסמב "םירמוח תסדנהב
  .רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה )*(
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104043 'מ 2 א"ודח 4 2 - 5.0
 104131 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 2.5
 114052  2 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 114081 1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 124118 )**( 'ב הימיכ תודוסי 2 2 1 3.0
 124220 'מ 1 תיטילנא הימיכ 2.5 1 - 3.0
 314011 םייסדנה םירמוח תונוכתו הנבמ 3 2 - 4.0

22.5 4 9 16.5  
 .רטסמסב םימעפ שולש זכורמב םייקתת הדבעמה )**(
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094481 תורבתסהו הקיטסיטטסל אובמ 3 2 - 4.0
3.0 
2.0 

- 
5 

2 
- 

2 
- 

 'מ תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ
 בחרומ 1 תיטילנא הימיכ הדבעמ

104228 
124212 

 124708 'מ1 תינגרוא הימיכ 4 2 - 5.0
 124400 1 תיטנווק הימיכ 4 2 - 5.0
 314009 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ - - 4 1.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

21.5 9 10 13   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 תיטסיטטס הקימנידומרת
 תימיכ הקיטניק -תילקיסיפ הימיכ

124413 
124414 

 124711 2 תינגרוא הימיכ 3 2  4.0
 124911 'מ 1 תינגרוא הימיכ הדבעמ - - 8 3.0
 315003 םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - 4.0
 315051 םיקצומב היזופיד 2 1 - 2.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

19.5 8 9 12   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 תינגרוא יא הימיכ
 רמוחו תויטנגמורטקלא

124305 
124416 

 127427 בחרומ קצומ בצמ 3 1 - 3.5
2.5 
4.0 

- 
- 

1 
2 

2 
3 

 םיקצומה תקינכמל אובמ
 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא

314003 
314006 

 315052 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק 2 1 - 2.5
17.5  7 14   
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 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 124213 בחרומ 2 תיטילנא הימיכ 1 1 - 1.5
 היפוקסורטקפס -תילקיסיפ הימיכ 3 1 - 3.5

 תירלוקלומ
124417 

 314311 םיירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1   2.5
 315008 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה 3 1 - 3.5
2.5 
4.0 

- 
- 

1 
2 

2 
3         

 םיינורטקלא םירמוח תונוכת
 הסמו םוח ענת רבעמ

315030 
315039 

20 - 8 16   
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
3.0 
2.0 

8 
- 

- 
- 

- 
2 

 םירמוח.נהל תילקיסיפ הימיכ הדבעמ
 תינרדומ היגולויבב םיאשונ

124618 
134127 

 314532 הנגה תוטישו היזורוק 2 1 - 2.5
2.0 
2.5 

4 
- 

- 
1 

- 
2 

 'ח 1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ
 םייתכתמ םירמוח לש םישומישו תונוכת

315001 
315037 

12.0 10 2 6   
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 124214 בחרומ 2 תיטילנא הימיכ הדבעמ - - 6 2.0
 315002 'ח 2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 2.0
4.0 10 - -   

 
 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 315014 םירמוח תסדנהב םדקתמ טקיורפ - - 8 4.0
4.0 

 
8 - -   

 .)תודוקנ 5.0( "'מ1 הרבגלא" 104016 סרוקה תא תחקל ץלמומ )1(
 תיטלוקפ הריחבל דוקינכ בשחיי םיסרוקה ןיב דוקינה שרפה

 
 )םירמוח תסדנה( הריחב תועוצקמ
 .וז המישרמ תוחפל תודוקנ 11.5 תוחפל רוחבל טנדוטסה לע
 

2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 )*(םייאופר ויב םירמוח
 1םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ

314014 
314124 

 314126 2םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2 - - 2.0
 314306 רזייל ינרק תרזעב םירמוח דובע 2 1 - 2.5
 314309 םירמוח רוציו דוביע יכילהת 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 רוביח יכילהת
 תמדקתמ םירמוח תריחב

314316 
315012 

 315016 םירמוח תסדנהל הצחמל םיכילומ ינקתה 2 1 - 2.5
 315017 םייופיצו רומיג יכילהת 2 1 - 2.5
 315018 תיאופר-ויב הסדנהב םירמוח 2 - - 2.0
 315021 תוקבא תיגרולטמ 2 1 - 2.5
 315025 2 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 6 3.0
 315027 הקינורטקלאורקימ ינקתה תונימא 2 1 - 2.5
 315031 םיימרק םיינורטקלא םירמוח 2 1 - 2.5

 
2.0 

 
- 

 
- 

 
2 

 םירמוח לש רוצייו דוביע יכילהת
 םיימרק

315034 

 315035 םירמוח תסדנהב הריחב טקיורפ - - 6 3.0
 

2.5 
 
- 

 
1 

 
2 

-ורקימ תוכרעמל םירמוח
 תוינכמורטקלא

315038 

 315040 תיכוכזה יעדמל אובמ 2 - - 2.0
 315041 םירמוחב תויטפוא תועפות 2 1 - 2.5
 315042 היגולונכטוננו עדמוננל אובמ 2 - - 2.0
2.5 
3.5 
2.0 
2.0 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 

2 
3 
2 
2 

 םייטפוא םירמוח
 הקינורטקלאורקימב רוציי יכילהת
 תומדקתמ VLSI יביכרל תוזירא
  היצזילרנימויב

315044 
315045 
315046 
315049 

 315050 םירבחמו םיקבד 2 1 - 2.5
 315053 םייאופר ויב םירמילופ 2 1 - 2.5
 315056 םישיבג לודיג 2 1 - 2.5

2.5 
2.0 

 
2.5 

 
2.5 
2.5 
2.0 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

1 
- 
 
1 
 
1 
1 
1 

2 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 

 םירמוח לש יבושיח עדמ
 תועצמאב םירמוח חותינל תוטיש
 בשחמ
 תונוכת-םיילנויצקנופ םירמוח
 םינקתהו 
 היסקיפאה תודוסי

 םיכר םירמוח לש הקינכמל אובמ
 םירמוח יססובמ םיינורטקלא םינקתה
 םיידממ וד

315057 
315058 

 
315059 

 
315060 
315061 
315062     

 315242 םיבכורמ םירמוח תסדנה 2 1 - 2.5
 315721 םירמילופ לש תוגהנתהו הנבמ 2 1 - 2.5
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
2 
2 
2 

 היפרגולטסירקה תודוסי
 םינורטיונו ןורטוכניסל רושכמ
 תוקד תובכש לש תויטנגמ תונוכת
 הכילומ ימוטא חכ תיפוקסורקימ

316240 
316243 
316244 
316541 

2.0 
2.0 
2.0 

 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

2 
2 
2 
 

 הקיציה תיגולונכטו תוקצמתה
 םירמוח תסדנהב םינותנ דוביע
 ינקתל היצזילטמו םיעגמ
 הקינורטקלאורקימ
 

316424 
317531 
317627 

 
 

 134058 1 היגולויב -םדק  שורד )*(    
 

 הימיכמ הריחב תועוצקמ
 םכותב לולכל םיכירצש וז תללוכ המישרמ תודוקנ 11.0  תוחפל רוחבל שי
 :תוחפל
 :תמדקתמ הדבעמ )א(

 וא תמדקתמ תילקיסיפ הימיכב הדבעמ       126600
 וא תמדקתמ תינגרוא הימיכ הדבעמ       126901
 וא תמדקתמ תילקיסיפ תינגרוא הימיכ הדבעמ       126902
 וא יתביבס רוטינב תמדקתמ תיטילנא הימיכ הדבעמ       126302
  תיתכתמ ונגרואו תינגרוא יא הימיכב תמדקתמ הדבעמ       126303

 
 :)*(תיבכוכב םינמוסמה תועוצקמה תשש ךותמ תועוצקמ ינש )ב(
   

324329 
124210* 

  1 עדמה לש היפוסוליפ
 תינגרוא יא ויב הימיכ

2.0 
2.5 

124355 *1 

 וא
124353* 
124357 

 הימיכב רבגומ רקחמ טקיורפ
 

 הימיכב רבגומ טקיורפ
 הימיכב רקחמל אובמ

6.0 
 

4.0 
2.0 

 2.5 תינגרוא הימיכב תוליעפו הנבמ 124703
 3.0  2 תינגרוא הימיכ הדבעמ 124912
 2.5  תילקיסיפ תינגרוא הדבעמ  126902
126200 
126302 

 
126303 

 
126600 

  תמדקתמ תינגרוא-יא הימיכ
  רוטינב תמדקתמ תיטילנא הימיכ הדבעמ
 יתביבס
 תינגרוא יא הימיכב תמדקתמ הדבעמ
 תיתכתמונגרואו

 תילקיסיפ הימיכב תמדקתמ הדבעמ

3.0 
2.0 

 
3.0 

 
3.0 

126601* 
126602* 
126603 

 תינויע תמדקתמ תילקיסיפ הימיכ
 תינויסינ תמדקתמ תילקיסיפ הימיכ
  תימושיי תיבושיח הימיכ

3.0 
3.0 
3.0 

126700* 
126701 
126703 

 תמדקתמ תינגרוא הימיכ
 2 תמדקתמ תינגרוא הימיכ וא
 3 תמדקתמ תינגרוא הימיכ וא

3.0 

126901 
129009 
127100 

 תינגרוא הימיכב תמדקתמ הדבעמ
 תיטמימויב הימיכב םירחבנ םיאשונ
 הימיכב םיטנטפ

3.0 
3.0 
2.0 

 2.0 םיניריפרופולוטמו םיניריפרופ לש הימיכ 127107
 2.0 רבעמ תוכתמ לש תיתכתמונגרוא הימיכ 127108
 X 2.0 ינרק תיצקרפיד י"ע ישיבג הנבמ תעיבק 127205
127206 
127208 

 םירזייל תועצמאב תיטילנא הימיכ
 תיטילנא הימיכויב

2.0 
2.0 

 3.0  חטשה לש תילקיסיפ הימיכ 127403
 2.0 תיניערג תיטנגמ הדוהת 127406
 2.0 תילקיסיפ הימיכוטופ 127408
 3.0 ןמושייו תיטנווק הימיכב בושיח תוטיש 127415
127418 
127421 

 הצחמל םיכילומ לש הימיכ
 תימיכ הקיזיפב תומדקתמו תוינויסינ תוטיש

2.0 
3.0 

 3.0 הימיכב הישומישו תיטנווק רוזיפ תרות 127423
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 3.0 ג"מתב םימדקתמ םימושייו תוטיש 127424
 3.0 רגנידרש תואוושמ ןורתפל תושיג האמ 127425
  הקינורטקלאו הקינורטקלאוטפוא 127430

 תירלוקלומ
3.0 

 2.0 םירצק רזייל יסלופב תוינויסנ תוטיש 127432
127433 
127434 
127435 
127436 
127437 
127438* 
127441 
127442 
127443 
127444 

 
127446 
127447 
127448 
127449 
127450 
127451 
127452 
127500 

 חטשה יעדמב תוינויסנ תוטיש
 חטשה ינפ לע ךוכיחו היזופיד ,הקימניד
 עבטב סננור תועפות
 תונטק תוכרעמ לש הקימנידומרת
 הזילטקוטופ
 הימיכב הירטמיס
 תיגולויב הימיכוטופ
 תונטק תוכרעמ לש הימיכו הקיזיפ
 תירלוקלומ הקינורטקלא
  'ויבו םייגולויב םירמוח לש תירלוקלומ 'נה
 הקינורטקלא
 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכטל אובמ
 תירלוקלומ תיטנווק היגולונכט ימושיי

 הימיכב םיטנווקל הדבעמ
 תיבושיח תיטנווק הימיכב הדבעמ
 תויטנווק תועפותו הימיכוטופויב
 םיטנווק םירמוח לש תילקיסיפ הימיכ
 סיפ הימיכב תיטנווק הדידמו הטילש
 הירטמיסה תודוסי

3.0 
3.0 
3.0 
2.0 
2.0 
4.0 
2.5 
3.0 
3.0 
3.0 

 
3.5 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
3.0 
2.5 

 2.0 תילקיסיפ תינגרוא הימיכ 127708
 2.0 תינגרוא הימיכב םיירלוקלומ םילטיברוא 127710
 2.0 םירמילופ לש הימיכל אובמ 127724
 2.0 תינגרוא הזתניסב תיתכתמונגרוא תובוכרת 127727
 2.0 תינגרוא הימיכב תישארה הצובקה תודוסי 127728
 2.5  תוילקיסיפ תוטישב הנבמ תעיבק 127730
 2.5 תומימחפ לש הימיכויבו הימיכ 127731
 2.0 תינגומוה הזילטקב םירחבנ םיקרפ 127735
 3.5 בחרומ 3 תינגרוא הימיכ   127738
  2.0               תיטמימויב הימיכ        127739
 2.0               הרוטקטיכראל הזתניסמ :םירמילופ        127740
 3.0                                   םינובלחו םידיטפפ לש הימיכ        127741
 2.0                          תויטויביטנא לש תילניצידמ הימיכ        127742
 רבטצמ עצוממו תוחפל 'קנ 75 תמלשה  .החנמ תאיצמב הנתומ )1(

 .תוחפל 80 לש
 

 )תורחא תוטלוקפ( הריחב תועוצקמ
 .וז המישרמ תודוקנ 4 תוחפל רוחבל טנדוטסה לע

   'ה 'ת 'מ 'קנ
3.0 
2.5 

- 
- 

2 
1 

2 
2 

 תירמונ הזילנא
 יוסינ תוטישל אובמ

034033 
034044 

2.5 
3.0 

- 
- 

1 
- 

2 
3 

 דוביע יכילהת תזילנא
 לועפשל הקינכמ וטנגמו ורטקלא
 השיחו

035124 
036065 

 044099 למשח תסדנהל הדבעמ - - 2 1.0
 044109 למשח תסדנהל אובמ 3 1 - 3.5
 054369                      םירמילופ תסדנהל הדבעמ - - 6 2.5
3.0 
3.5 

- 
- 

- 
1 

2 
3 

 םידיאולוקו חטש תועפות
 הלכלכל אובמ

056166 
094591 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.0 
3.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
- 
- 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

 לוהינו הישעת תסדנהל אובמ
 םיסדנהמל תוילכלכ תוטלחהל אובמ
 םיטקיורפ לוהינ
 תוגיהנמל לוהינ ,םיטקיורפ עוציב
 תוכלשהו םירגתא :תוטלחה
 1 היגולויב

094101 
034045 
035046 
014616 
036083 
134058 

 
  תצלמומ תישפוח הריחב תועוצקמ

 314100 םירמוח תסדנהב הדימל יכרדו תונורקע  -     1    -              1.0    
 .)דבלב ןושאר רטסמסב םיטנדוטסל דעוימ סרוקה( 
 
 

 ראותל תבלושמ םידומיל תינכת
 םירמוח תסדנהב םיעדמל ךמסומ
 היגולויבו
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 180.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 הבוחו דוסי תועוצקמ 'קנ   148.0
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     20.0
 'קנ     12.0

 
 הרשעה 'קנ 6 -תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 4                                            

 טרופס יסרוק 'קנ 2                            
  'קנ   180.0

 
 תודוקנ -’קנ ,הדבעמ -’מ ,ליגרת -’ת ,האצרה -’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ 
 104019  'מ תיראניל הרבגלא 3.5 2 - 4.5
 104041 'מ 1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114051  1 הקיזיפ 2 1 - 2.5
5.0 
3.0 
3.0 
1.0 

- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
2 

4 
3   
4 
- 

  הימיכה תודוסי
 1 היגולויב
  'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא
 ינפוג ךוניח

124120 
134058 
324033 
394800 

24  9 20.5   
 הדימל יכרדו תונורקע" 314100 סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב
  .תישפוחה הריחבה תודוקנ תרגסמב "םירמוח תסדנהב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104043 'מ 2 א"ודח 4 2 - 5.0
 104131 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 2.5
 114052  2 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 125801 תינגרוא הימיכ 4 2  5.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 314011 םייסדנה םירמוח תונוכתו הנבמ 3 2 - 4.0

22.5  9 18  
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 094481  הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 - 4.0
3.0 
5.0 
3.5 
2.5 

- 
- 
- 
- 

2 
2 
1 
1 

2 
4 
3 
2 

 'מ תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ
 1 תיטנווק הימיכ
 תיללכ הקיטנג
 תירלוקלומ היגולויב

104228 
124400 
134020 
134082   

3.5 
1.5 

- 
4 

1 
- 

3 
- 

 םילובטמ םילולסמ
 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ

134113 
314009 

23.0 4 9 17   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
1.0 
2.5 
3.5 

5 
- 
- 

- 
1 
1 

- 
2 
3 

 הימיכה תודוסיב הדבעמ
 תיטסיטטס הקימנידומרת
 היגולויזיפ

124122 
124413 
134117 

 134128 אתה לש היגולויב 3 1 - 3.5
 315003 םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - 4.0
2.5 
4.0 

- 
2 

1 
2 

2 
2 

 םיקצומב היזופיד
 ןותייפ תפש בשחמל אובמ

315051 
234128 

21.0 7 8 15   
      

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 127427 בחרומ קצומ בצמ 3 1 - 3.5
 134142 תירלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 1 - 5 2.5
2.5 
4.0 
3.0 

- 
- 
- 

1 
2 
- 

2 
3 
3 

 םיקצומה תקינכמל אובמ
 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא
 תיסיסב היגולונומיא

314003 
314006 
276413 

 315052 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק 2 1 - 2.5
18.0 5 5 14   
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 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 134121 היגולוריוו היגולויבורקימ 3 - - 3.0
 134143 םזילובטמו הימיכויבב הדבעמ 1 - 5 2.5
 314311 םיירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1   2.5
3.5 
2.5 
4.0 

- 
 
1 

1 
1 
2 

3 
2 
4 

 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה
 םיינורטקלא םירמוח תונוכת
 הסמו םוח ענת רבעמ

315008 
315030 
315039 

 394800 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0
21.5 6 8 17   

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

3.0 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 

- 
1 
1 

3 
2 
2 

 היגולואוז
 םייאופר ויב םירמוח
 הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא

134111 
314014 
314532 

2.0 
2.5 

4 
- 

- 
1 

- 
2 

 'ח 1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ
 םייתכתמ םירמוח לש םישומישו תונוכת

315001 
315037 

12.5 4 3 9   
      

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 125101 םיסדנהמל תיטילנא הימיכ 1 1 - 1.5
 315002 'ח 2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 2.0
3.5 4 1 1   

 
 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 315014 םירמוח תסדנהב םדקתמ טקיורפ - - 8 4.0
4.0 

 
 
 

8 - -   

 
 תצלמומ תישפוח הריחב תועוצקמ
 

 1.0      -     -    1           תסדנהב הדימל יכרדו תונורקע       314100
 םירמוח                   

 :הריחבה תועוצקמל תורעה
 עצוממו תוחפל תודוקנ 90 תמלשה ,החנמ תאיצמב הנתומ )1(

 .תוחפל 80 לש רבטצמ
 .יחה ןמ רמוח תללוכ הדבעמה )2(
 .ינדי םושיר .הצרמה רושיאב הנתומ -הז לולסמל )3(
 .םיינשה ןיבמ דחא סרוק תחקל ןתינ )4(

 
 

 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ
 המישרמ תודוקנ 10.0 תוחפל ןהמ תודוקנ 20 תוחפל רוחבל טנדוטסה לע
  .'ב המישרמ תודוקנ 10.0 תוחפלו 'א
 

 םירמוח תסדנהמ הריחב תועוצקמ :'א המישר
 1א המישרמ דחא סרוק תוחפל רוחבל שי
 

 1א המישר
 

 2.0         -       -      2          םייגולויב םירמוח היצזילרנמויב 315049
 2.0         -       -      2          תיאופר ויב הסדנהב םירמוח 315018

 
 2א המישר
 

 314124 1 םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2 1 - 2.5
 314126 2 םירמוח תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2 - - 2.0
 314306 רזייל ינרק תרזעב םירמוח דוביע 2 1 - 2.5
 314309 םירמוח רוציו דוביע יכילהת 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 רוביח יכילהת
 תמדקתמ םירמוח תריחב

314316 
315012 

 315016 םירמוח תסדנהל הצחמל םיכילומ ינקתה 2 1 - 2.5
 315017 םייופיצו רומיג יכילהת 2 1 - 2.5
 315021 תוקבא תיגרולטמ 2 1 - 2.5
 315025 2 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 6 3.0
 315027 הקינורטקלאורקימ ינקתה תונימא 2 1 - 2.5
 315031 םיימרק םיינורטקלא םירמוח 2 1 - 2.5

 
2.0 

 
- 

 
- 

 
2 

 םירמוח לש רוצייו דוביע יכילהת
 םיימרק

315034 

 315035 םירמוח תסדנהב הריחב טקיורפ - - 6 3.0
 

2.5 
 
- 

 
1 

 
2 

-ורקימ תוכרעמל םירמוח
 תוינכמורטקלא

315038 

 315040 תיכוכזה יעדמל אובמ 2 - - 2.0
 315041 םירמוחב תויטפוא תועפות 2 1 - 2.5
 315042 היגולונכטוננו עדמוננל אובמ 2 - - 2.0
2.5 
3.5 
2.0 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
1 
1 

2 
3 
2 
2 
2 

 םייטפוא םירמוח
 הקינורטקלאורקימב רוציי יכילהת
 תומדקתמ VLSI יביכרל תוזירא
 םירבחמו םיקבד
 םייאופר ויב םירמילופ

315044 
315045 
315046 
315050 
315053 

2.5 
2.5 
2.0 

 
2.5 
2.5 
2.5 
2.0 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 םישיבג לודיג
 םירמוחב יבושיח עדמ
 תועצמאב םירמוח חותינל תוטיש
 בשחמ
 םינקתהו תונוכת-םיילנויצקנופ םירמוח
 היסקטיפאה תודוסי

 םיכר םירמוח לש הקינכמל אובמ
 םירמוח יססובמ םיינורטקלא םינקתה
 םיידמימ וד

315056 
315057 
315058 

 
315059 
315060 
315061 
315062   

    
 315242 םיבכורמ םירמוח תסדנה 2 1 - 2.5
 315721 םירמילופ לש תוגהנתהו הנבמ 2 1 - 2.5
 316240 היפרגולטסירקה תודוסי 2 - - 2.0
2.0 

 
 הקיציה תיגולונכטו תוקצמתה 2 - -

 
316424 

 
2.0 
2.0 

 
2.0 
2.0 
2.0 

 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 

2 
2 
 
2 
2 
2 

 םירמוח תסדנהב םינותנ דוביע
 ינקתהל היצזילטמו םיעגמ
 הקינורטקלאורקימ
 םינורטיונו ןורטוכניסל רושכמ
 תוקד תובכש לש תויטנגמ תונוכת
 הכילומ ימוטא חכ תיפוקסורקימ
 

317531 
317627 

 
316243 
316244 
316541 

 
 

      
 היגולויבמ הריחב תועוצקמ :'ב המישר
 1ב המישרמ םיסרוק ינש תוחפל רוחבל שי

 1ב המישר

 2.5        -      1      2                        תוחתפתהה לש היגולויב      134069

2.0 
1.5 

- 
5 

- 
- 

2 
- 

 היצולובא
 יחה םלועב הדבעמ

134133 
134134 

3.0 
1.5 
2.5 
2.0 
3.0 
2.0 
3.0 
2.5 
2.0 
2.5 

 

- 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
1 
 

3 
1 
2 
2 

2.5 
2 
3 
2 
2 
2 
 

 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ
 חמצה לש היגולויזיפב הדבעמ
 יטנגה יוטיבה תרקב
 היגולויבב רנימס
 היגולוקא
 תירלוקלומ היגולוריו
 תירלוקלומ הקיסיפויב
 היגולונירקודנא
 היגולויבוריונל אובמ
                                  הקיטמרופניאויבב תוטיש
 םייחה יעדמל

134040 
134144 
134119 
134123 
134153 
134039 
134156 
134155 
134152 
134158 

 
 

 2ב המישר
 134049 )1( היגולויבב רקחמ טקיורפ - - 12 4.0
2.0 
2.0 
2.5 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
2.5 
2.0 
2.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 

 ןטרסה תלחמ לש היגולויבה
 םינובלח רוזחמו ןיטיווקיבוי
  תיבושיח היגולויב
 הפורתה יעדמ
 םדאב תולחמו םזילובטמ
 תויגולויב תופורת חותיפ
 א"נרה לש ינרדומה םלועה
 םדאה לש תירלוקלומ הקיטנג

 היגולויבב םילדומ
 תיטנג הסדנהב הדבעמ
 תיתכרעמ היגולויב

134129 
134140 
134141 
134145 
134147 
136014 
134151 
136088 
136042 
134122 
136037 
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  תורחא תוטלוקפמ הריחב תועוצקמ :'ג המישר
 2.5 2 2                         תויעבט תוכרעמב השיח    017006

3.0 
2.5 

- 
- 

2 
1 

2 
2 

 תירמונ הזילנא
 יוסינ תוטישל אובמ

034033 
034044 

2.5 
3.0 

- 
- 

1 
- 

2 
3 

 דוביע יכילהת תזילנא
 השיחו לועפשל הקינכמ וטנגמו ורטקלא

035124 
036065 

 044099 למשח תסדנהל הדבעמ - - 2 1.0
 044109 למשח תסדנהל אובמ 3 1 - 3.5
 054369 םירמילופ תסדנהל הדבעמ - - 6 2.5
2.0 
1.5 
2.0 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
2.5 
2.0 
2.5 
2.5 
3.5 
2.5 
3.0 
2.0 
2.5 
2.0 
2.5 
2.5 

 
4.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.0 

- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
6 
8 
- 
- 
- 
-        
- 
 
-  
-   
-   
-  
- 
- 
- 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
 
 
 

2 
- 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
- 
2 
2 
3 
- 
- 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
 

 םידיאולוקו חטש תועפות
 )3(היגולויבורקימב הדבעמ
 תיתביבס היגולוקיסקוט
 תולוקלומויב ןויפאל תוילקיסיפ תוטיש
 יגולונכטויבה היישעתב םיכילהת חותינ

 הלכלכל אובמ
 )4(תיתיישעת הקיטסיטטס
 תילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט
 בחרומ 1 תיטילנא הימיכב הדבעמ
 תימיכ הקיטניק -תילקיסיפ הימיכ
 רמוחו תויטנגמורטקלא
 תירלוקלומ היפוקסורטקפס
 מ"בל תינגרוא הימיכב הדבעמ
 1 תינגרוא הימיכ הדבעמ
 תינבמ היגולויב
 תיגולויב הימיכוטופ
 םימיזנא לש תינגרואויב הימיכ
 תוילקיסיפ תוטישב הנבמ תעיבק
 וא הקיטמרופניאויבל אובמ
 םייחה יעדמל הקיטמרופניאויבב תוטיש
 יסדנה טוטרש
 םיימיכויב םינשייח לש תונורקע
 לוהינו הישעת תסדנהל אובמ
 םיסדנהמל תוילכלכ תוטלחהל אובמ
 םיטקיורפ לוהינ
 תוגיהנמו לוהינ ,םיטקיורפ עוציב
 תוכלשהו םירגתא :תוטלחה

056166 
064413 
064611 
066327 
066520 
094591 
096414 
104214 
124212 
124414 
124416 
124417 
124909 
124911 
126304 
127441 
127718 
127730 
236523 
134158  
084630 
336531 
094101 
034045 
035046 
014616 
036083 

 
 

 

 עצוממו תוחפל תודוקנ 90 תמלשה ,החנמ תאיצמב הנתומ )1(
 .תוחפל 80 לש רבטצמ

 .יחה ןמ רמוח תללוכ הדבעמה )2(
  .ינדי םושיר .הצרמה רושיאב הנתומ - הז לולסמל )3(
 .םיינשה ןיבמ דחא סרוק תחקל ןתינ )4( )4(

 
 

 האופרב לופכ ראותל םידומיל תינכת
 םירמוח תסדנהבו
 

 תודוקנ 240.0  רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה יפל

                              הבוח תועוצקמ 'קנ 240.0
  הביל ךותמ תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     0.0
                 תיללכ תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     0.0
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ     0.0
    הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ     0.0

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ תיב תודובע- ב"ע ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  היגולויבבו םירמוח תסדנהב     

 104041  'מ 1 א"ודח 4 2 - - 5.0
 104019 'מ תיראניל הרבגלא 3.5 2 - - 4.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - - 2.5
 124120  הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
 134058 1 היגולויב 3 - - - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

  האופרב     
 274109 * הפוחד האופרל אובמ 1 - 3 - 2.0

23.0       
 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי הפוחד האופרל אובמ סרוק *
 .תכרעמב

      

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  היגולויבבו םירמוח תסדנהב     

 104043  'מ 2 א"ודח 4 2 - - 5.0
 104131 'ח ר"דמ 2 1 - - 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 125801  תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 134019 היגולוימיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 3 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םירמוח לש תונוכתו הנבמ 3 2 - - 4.0

 םייסדנה
314011 

26.5       
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  היגולויבבו םירמוח תסדנהב     

 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 - - 4.0
 104228  ח"דמ 2 2 - - 3.0
 124400 1 תיטנווק הימיכ 4 2 - - 5.0
 134020  תיללכ הקיטנג 3 1 - - 3.5
 ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 2 1 - - 2.5

 הרקב
134082 

 134113 םילובטמ םילולסמ 3 1 - - 3.5
 314009 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ - - 4 - 1.5

23.0       
 

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  היגולויבבו םירמוח תסדנהב     

 084630 יסדנה טוטרשל אובמ 2 2 - - 4.0
 124122 הימיכה תודוסיב הדבעמ - - 5 - 1.0
 124413 תיטסיטטס הקימנידומרת 2 1 - - 2.5
 134117 היגולויזיפ 3 1 - - 3.5
 134128 אתה לש היגולויב 3 1 - - 3.5
 315003  םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - - 4.0
 315051 םיקצומב היזופיד 2 1 - - 2.5
 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

25.0       
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 127427 בחרומ קצומ בצמ 3 1 - - 3.5
 314003 םיקצומה תקינכמל אובמ 2 1 - - 2.5
 314006 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא 3 2 - - 4.0
 315052 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק 2 1 - - 2.5

  האופרב     
 274142 *)1( אפור תויהל – ינילק ישילש - 6 - - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - 2.0
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 274259 'א הימוטנא 4 - 3 4 5.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 3.0

24.5       
 
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק *

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 314311 םירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1 - - 2.5
 315008 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה 3 1 - - 3.5
 315030 םיינורטקלא םירמוח תונוכת 2 1 - - 2.5
 315039 הסמו םוח ענת רבעמ 4 2 1 - 4.0

  האופרב     
 274143 *)2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274263 'ב הימוטנא 4 - 3 4 5.0

25.5       

 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק *

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 314014 םייאופר-ויב םירמוח 2 1 - - 2.5
 314309 םירמוח דובעו רוציי יכילהת 2 1 - - 2.5

 תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא 2 1 - - 2.5
 314532 הנגה

 315001 'ח1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 - 2.0

 םירמוח לש םישומישו תונוכת 2 1 - - 2.5
 315037 םייתכתמ

 תועצמאב םירמוח חותינ תוטיש 2 - - - 2.0
 315058 בשחמ

 315059 ןקתהל רמוחמ 2 1 - - 2.5
 315242 םיבכרומ םירמוח 2 1 - - 2.5

  האופרב     
 274255 )3( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0

21.0       
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 315002 'ח2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 - 2.0
 315012 תמדקתמ םירמוח תריחב 2 1 - - 2.5
 315014 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 8 - 4.0

  האופרב     
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - 2.0
 274256 )4( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0

21.5       
 
 

 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  דבלב האופרב     

 274247 היגולוריו 2.5 - - - 2.5
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 4.5
 היגולויזיפ -היגולונירקודנא 3 - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - - 1 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 4.0
 274361  הימוטנאוריונ 2 - 2 3 2.5
 274370 )5( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 4.5

28.0       
 
 

 10 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  דבלב האופרב     

 274251 היצולובא 2 - - -  2.0
 274318 היגולוימידיפא 2 - - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 2.0
 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ 3 2 - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6 5.0
 תטימל יסיסב עדממ-היגולוטמה 3 - - 6 3.0

 הלוחה
274369 

 274371 )6( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
22.0       
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 
 םידומיל תוינכת הטלוקפה העיצמ םימדקתמ םיראת תרגסמב
 הסדנהל רטסיגמ ,םירמוח תסדנהב םיעדמל רטסיגמ םיראתל
 .רוטקודו םירמוח תסדנהב
-וננ ,םיינורטקלא םירמוח :םיללוכ הטלוקפב תוחמתהה ימוחת
 םירמילופ ,םיימרק םירמוח ,תילאקיסיפ היגרולטמ ,םירמוח
 ,הימיכורטקלאו היזורוק ,םיבכורמ םירמוח ,םייטסלפ םירמוחו

 תונוכתו הנבמ לש םייטרואת םיבושיחו היגרנאה םוחתל םירמוח
 .םירמוח
 ינויע סיסב תיינקה בייחמ םירמוח תסדנה לש ימוחת-ןיבה יפואה
 .םייגולונכטו םייעדמ תועוצקמ לש בחר
 :םיאבה םיאשונה תא תללוכ הטלוקפב רקחמה תוליעפ

 םירמוח לש תוינכמ תונוכת §
 םירמוחויב §
 םיידמימ-וד םירמוח §
 עבטה תארשהב םירמוח §
 היגולונכטוננ §
 תוירטקלאידו תוילמשח ,תויטפוא תונוכת §
 תויתכתמ ןיב תובוכרת §
 םיימרק םירמוח §
 םישיבגוננ §
 םירמילופ §
 תוקד תובכש §
 םייופיצ §
 חטש תועפותו היזורוק §
 היגרנאה םוחתל םירמוח §
 םירמוח ןויפא §
 םייגרולטמ םיכילהת §
 םירמוח הנבמו תונוכת לש יטרואת בושיח §

 
 :תועצמאב םירמוח רקחל ינרדומ רושכמב תדיוצמ הטלוקפה
 תיפוקסורקימ ,תיטפוא היפוקסורקימ ,X-ינרק תיצקרפיד
 ,תיטילנא םינורטקלא תיפוקסורקימ ,תרדוח םינורטקלא
 תימרת הזילנא ,היצטנדניאוננו ימוטא-חוכ תיפוקסורקימ
 תוינכמ תוקידב ,הירטמוטליד ,הירטמירולקו תילאיצנרפיד
  .דועו FTIR ,תוילמשח תוקידבו
 

 תוגלמ
 םהיגשיהל םאתהב םימלתשמל תוגלמ ןווגמ העיצמ הטלוקפה
  .םידומילבו רקחמב םיימדקאה

 
 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 הכמסה ידומיל עקר ונה רטסיגמ ראותל תומלתשהל הלבקה יאנת
 ירבחמ הצלמה יבתכמ ינשו ,)80 לעמ( הובג עצוממ ןויצו םיאתמ
 ,ןובשחב חקית תיתדיחיה םימדקתמ םיראת תדעו .ימדקא לגס
   .דמעומה לש יעוצקמה ונויסינו ימדקאה עקרה תא ,הרקמ לכב
 .שארמ החנמ תאיצמב םיביוחמ ירקחמ לולסמל םידמעומ 

 יאנתב םידמועה תויסדנה תוטלוקפ ירגובל החותפ תומלתשהה
 םאתהבו הזת םע לולסמב הטלוקפב ינשה ראותה ידומילל הלבקה
 הכמסהב םיטנדוטסל ןכו ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תושירדל
 80 עצוממ ןויצב תוחפל תודוקנ 120 ורבצ רשא תיסדנה הטלוקפב
 .הלעמו
 

 )MSc( "םירמוח תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 

  :ןה רטסיגמ ראותה תלבקל תוירקיעה תושירדה
 טוריפה יפל םיסרוקב תודוקנ 18 ןכותמ .ראותל תודוקנ 40 תריבצ
 'קנ 2 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחב ,ןלהל הלבטב עיפומה
 .)הזת=( רוביחה ןיגב תודוקנ 20-ו

 
 

 תדעו תושירדל םאתהב המלשהו םימדקתמ תועוצקמ דומיל §
 .םימדקתמ םיראת

 .)תודוקנ 4 תוחפל( הביל יסרוק §
 .הרז הפש דומיל יבגל םימדקתמ םיראתל ס"היב תושירד יולימ §
 .התואנ המרב רקחמ תדובע עוציב §
 .תינוירנימס האצרה ןתמ §
 ס"היב תונקתל םאתהב רטסיגמ ראותל רוביח תשגהו הביתכ §

 .םימדקתמ םיראתל
 .הפ-לעב תיפוס הניחבב הדימע §

 
 תודוקנ תורעה

 יסרוקב
 המלשה

  תודוקנ
 םימדקתמ
 םיסרוקב

 ןושאר ראות ירגוב

 'קנ 2 ללוכ
 רובע
 תילגנא"
 "תבחרומ

  םאתהב
 תטלחהל
 הדעוה

18 

 תסדנה ,יתנש 4
 וא םירמוח
 הב תרחא הטלוקפ
 תועוצקמ ודמלנ

 םייטנוולרה
 תומלתשהל

 'קנ 2 ללוכ
 רובע
 תילגנא"
 "תבחרומ

 םאתהב
 תטלחהל
 הדעווה
 

 רחא יתנש 4 18

 'קנ 2 ללוכ
 רובע
 תילגנא"
 "תבחרומ

 םאתהב
 תטלחהל
 הדעווה
 20 תוחפלו

 יתנש 3 18

 
 

 )ME( "םירמוח תסדנהב הסדנהל רטסיגמ"
 ,םימיאתמ ןויסינו עקר ילעב היישעתב םיסדנהמל תדעוימ תינכתה
 סיסב תקמעה ללוכ לולסמה .הובג ראותל םלתשהל םיניינועמ רשא
 יאשונבו תוכיא תחטבאו תונימא יאשונב ,םירמוח תסדנהב עדיה
 .הלכלכו לוהינ
 

 דומילה תושירד
 :םיללוכה תודוקנ 42 לש ףקיהב םיסרוק דומיל
 תבחרומ תילגנא תודוקנ 2 -
 )תודוקנ 4 תוחפל( הביל יסרוק  -
 םירמוח תסדנהב תועוצקמ  -
 )תודוקנ 12 דע( הלכלכו לוהינב תועוצקמ דומלל ןתינ  -
 )תודוקנ 6( םירמוח תסדנהב םדקתמ רנימס  -

 ביתנל רובעל םיניינועמ ויהי רשא ,הזת אלל ביתנב םיטנדוטס
 ,"םירמוח תסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותה תארקל רקחמ
 הדעווה רושיאלו ,רקחמ עוציבו היחנהל החנמ תמכסהל ושרדיי

 ירגוב .ס"היב תונקתל םאתהב םימדקתמ םיראתל תיתדיחיה
 ,רוטקוד ראותל םידומילל לבקתהל םיניינועמ ויהי רשא וז תינכת
 לע "ראותל אל" םידומיל תרגסמב ,רקחמב תומלשה עצבל ושרדיי
 םאתהבו ,םימדקתמ םיראתל תיתדיחיה הדעווה תעיבק יפ
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב ילהנו תונקתל
 
 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 תדעוימ )PhD( היפוסוליפל רוטקוד ראות תארקל תומלתשהה
 יעדמ לש חטשב רקחמל הקיז ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל
 :םילולסמ השולש םיעצומ .םירמוח תסדנהו םירמוחה

 
 ידומיל ומייסש םינייטצמ םיטנדוטסל - ליגרה לולסמה .1

 תדעוו )הזתבו תועוצקמב( הלעמו 90 ןויצב רטסיגמ
 ראותל ךישמהל םתלוכי לע הצילמה הזתה לע םינחובה
 .רוטקוד
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 ראותל רקחמבו םידומילב םינייטצמ םיטנדוטסל .2
 רחאל טרוטקודל רישי לולסמל רבעמ רשפאתי רטסיגמ
 רחואי אלו רטסיגמ ראות ידומיל תליחתמ הנשכ
 תיצחמ תוחפל ורבצש יאנתב ,ישילשה רטסמסהמ
 רשפאמ הז לולסמ .םיסרוקל השירדה תודוקנ רפסממ
 .תללוכה תומלשהה ךשמ רוציק

 עצוממ ןויצ( הכמסה ידומילב םינייטצמ םיטנדוטסל .3
 ךשמ וב ,טרוטקודל דחוימ לולסמ עצומ )90 לעמ
 .רתוי ההובג םלתשמל הגלמהו רתויו רצק תומלתשהה
 

 .)90 לעמ עצוממ( םיניוצמ לולסמ – בלושמה לולסמה .4
 הדיחיה תרהצה ךות רטסיגמ ראותל לבקתמ טנדוטסה
 טרוטקודל רישי לולסמל דעוימ אוה יכ הלבקה םע
 רואית – רקחמ תעצה תשגה לש םיאנתב הדימע רחאל
 .תודמעומ תניחבב הדימעו יתיצמת

. 

 הלבקה יאנת
 יבתכמ 2 ,החנמ תמכסה :םניה ל"נה םילולסמל הלבקה יאנת
 תנייארמ הדעו תצלמה ,)ינש ראותב הזתל החנמהמ דחא( הצלמה
  .לגס ירבח השולשמ תבכרומה תיטלוקפ
 רושיאו דמעומה תלבקב טילחתו ןודת םימדקתמ םיראתל הדעוה
 .רקחמה אשונ
 

 דומילה תושירד
 ידכ ךות( רישיה לולסמב -תוחפל תודוקנ 8 - ליגרה לולסמב -

 תועוצקממ תודוקנ 4 ללוכ( תודוקנ 24 - )רטסיגמ ראותל םידומילה
 25 - )ןושארה ראותהמ תורישי( דחוימה לולסמב - )תוחפל הביל
  .)תוחפל הביל תועוצקממ תודוקנ 4( תודוקנ

 ס"היבל הבותכ רקחמ תעצה שיגהל שרדנ דמעומה ותלבק רחאל -
 תדעו ינפל הילע ןחבהלו םישדוח 11 ךות םימדקתמ םיראתל
  .לגס ירבח השימחמ תבכרומה םינחוב

 .)רישיה לולסמל רבעמה לע העדוהה דעוממ םישדוח 5 ךות רישי לולסמ רובע(
 הפוקתב רקחמ םלתשמה עצבי תודמעומה תניחב רחאל -

 הפוקת םויס תארקל .םימדקתמ םיראתל ס"היב ידי לע הבצקוהש
 רוביח שיגהל ,הטלוקפב ותדובע לע רנימס גיצהל םלתשמה שרדנ וז
 3 לש הדעו ינפב וילע ןחבהלו רקחמה תדובע תא םכסמה בתכב
 .תוחפל לגס ירבח

 לכב החלצהב הדימעב תינתומ ןוינכטה י"ע ראותה תלבק -
 .הלעמ םיאנתהו םיבלשה

 
 

  ףסונ עדימ
  הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
   ,04-8293845 .לט

E-mail: mtgrad@technion.ac.il 
  
 

 :םירמוח לש הסדנהו עדמל הטלוקפה רתא
http://materials.technion.ac.il 
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ללימודים   המחלקה
 מנויות והומניסטיים וא

 

 חברי הסגל האקדמי   
 פקולטהראש ה

 נחתומי אוהד
 

 פרופסור 
 נחתומי אוהד

 

 בכיר מרצה
 לזרוביץ דסטין
 רקדזון צפורה

 
 
 

 

 עמית הוראה בכיר
 פולק אביטל-בינה

 טל מיכל
 מרגלית חוה 

 
 
 

 

 

 חמש יחידות הוראה ומחקר:   ה מחלק ב 
 . היחידה ללימודי מדעי הרוח והחברה 1

הסטודנטים   של  הכשרתם  את  ולהרחיב  להשלים  היא  המטרה 
בטכניון המתמחים במדעים, הנדסה, וטכנולוגיה באמצעות מגוון  
המדעים,  של  ובפילוסופיה  בהיסטוריה  העוסקים  קורסים 

פיתוחים מדעיים   כלי בהשלכות אתיות של  בפיתוח  וטכנולוגיים, 
והעשרת   אופקים  בהרחבת  גם  כמו  ויצירתית,  ביקורתית  חשיבה 
יחסים  המשפט,  החברה,  ממדעי  קורסים  באמצעות  הידע 

 בינלאומיים, ספרות, יהדות, תולדות האומנות ושפות. 
ובחלקם ע"י מרצים    המחלקההקורסים ניתנים בחלקם ע"י מורי  

אחרות. א  מאוניברסיטאות  הסטודנטים  במקצועות  חייבים  לה 
 לעמוד בבחינה או לכתוב עבודת גמר ברמה אקדמית.

נקודות הבחירה   10בוחרים בלימודים אלה במסגרת  הסטודנטים  
 שנתיים(. -נקודות במסלולים התלת 8החופשית )

וללמוד שלושה  לבחור  כל סטודנט  לימודי העשרה חייב  במסגרת 
,  פקולטהדי הי-נפרדת המוצעת על  קורסים מתוך רשימת נושאים 

של   כולל  )   6בהיקף  הנקודות   2נק'  יתר  את  קורס(.  לכל  נק' 
מיתר   בחירתו  לפי  לקחת  רשאי  הסטודנט  יהיה  החופשיות 

 הקורסים המוצעים. 
  

 

 . היחידה להוראת עברית 2

שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית וסטודנטים שלא  סטודנטים  
בבחינה הפסיכומטרית בעברית  ציון   נבחנו  ולא קיבלו  או שנבחנו 

 יהיו חייבים ללמוד עברית בהתאם לרמתם.  קנה פטור,מה
היא להעניק    ,המטרה  בקריאת  לסטודנטים  גם  הדרוש  הידע  את 

לתרום לקליטתם המוצלחת במשק ובחברה    ספרות מקצועית, וגם  
 בישראל.

 

 . היחידה ללימודי אנגלית 3

 134-רי נמוך מ סטודנטים אשר ציונם באנגלית במבחן הפסיכומט
 חייבים ללמוד אנגלית בקורסים המותאמים לרמת ידיעתם בשפה. 

מגמת הלימוד היא להכשיר את הסטודנטים לקריאת חומר מדעי 
התמחותם.   בתחום  המקצועית  בשפה  ולשימוש  וטכנולוגי 
מסמסטר חורף תשפ״ב חובה על כל סטודנט ללמוד שני קורסים  

התואר -על  ,באנגלית בתחילת  סיווגו  א׳  פי  מתקדמים  קורסי   :
 אנגלית. ב תוכן הנלמדים ומתקדמים ב׳  או וגם קורסי

 
 
 

 מנויות ביצועיות ו. א4

הא בתולדות  עיוניים  ללימודים  קיימות  ובנוסף  והביקורת,  מנות 
את    פקולטהב לממש  לסטודנטים  המאפשרות  מסגרות 

  מציעה   . מחלקתנוואת הפוטנציאל היצירתי שלהם  כישרונותיהם
בא  קורסים  של  רחב  נגינה  ומגוון  דרמה,  ביצועיות:  מנויות 

ג'אז   נגינת  צילום,  וציור,  רישום  במקהלה,  שירה  בתזמורת, 
 וספורט.

המופיעה    ג'אז  קבוצת  גם  קיימת  ג'אז  לאלתור  קורס  במסגרת 
סטודנטים לדרמה ומשחק מופיעים  בקמפוס ומשתתפת בטקסים. 

בכל סמסטר מתקיימים גם קונצרטים  והטכניון    ןבתיאטרו  בהצגות
 של התזמורת והמקהלה. חגיגיים 

 

 . היחידה לחינוך גופני 5

היחידה לחינוך גופני ממונה על כל קורסי ונבחרות הספורט במגוון  
 רחב מאוד של מקצועות בענפים רבים.

 מסגרות קורסי החינוך הגופני ונבחרות הספורט:
חינוך    .1 מקנהקורסי  קורס  )כל  חובה  אקדמית(    גופני  נקודה 

 נקודות. 2חובה 
 קורסי חינוך גופני בחירה )כל קורס מקנה נקודה אקדמית(.  .2
 נקודות(. 1.5נבחרות ספורט )השתתפות בנבחרת מקנה  .3

 
הפעילות של    מטרת  הגופני  כושרם  את  ולטפח  לפתח  היא 

 הסטודנטים ולתרום לשמירה על בריאותם ואיכות חייהם. 
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 מחקר 
 לימודים לתארים מתקדמיםו

ידיעת   להוכיח  נדרשים/ות  מתקדמים  בתארים  משתלמים/ות 
 שפות בהתאם לנאמר בתקנות האקדמיות 

לעבור את הבחינה באנגלית במהלך הסמסטר הראשון. במידה    יש
)סעיף      ולא עבר, נדרש לקורס עד תום הסמסטר השני ללימודיו. 

לגבי משתלמים    34.09לתואר מגיסטר וסעיף  משתלמים   לגבי  26.06
 לתואר דוקטור(.

 
החל  ( )328013אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים )מספר מקצוע  

 : נ"ז 2, (328011את מחליף חורף תשפ"ג מסמסטר 
 

פרונטליאחת  קבוצה   לפתח  .  בחינה(  +  )לימוד  נועד  הקורס 
ם  מיומנויות מתקדמות של הבנה, הנדרשות להתמודדות יעילה ע

קריאת חומרים אקדמיים באנגלית. יושם דגש על קריאה וניתוח  
ותרגול של מבנים  טשל טקס ים אקדמיים, העשרת אוצר המלים 

הנשמע   הבנת  יכולות  לטיפול  גם  לב  תשומת  תינתן  דקדוקיים. 
 פה בשפה.-והביטוי בעל

 למבחן באנגלית מורחבת. ידרשו  בסוף הקורס הסטודנטים
 

נוספת  קבוצ בלבד()לה  בהתאם    .בחינה  זו,  לבחינה  לגשת  ניתן 
המתפרסמים   המחלקה    באתרלמועדים  בקורס.  השתתפות  ללא 

מציעה קורסי הכנה לבחינה עבור אותם משתלמים/ות שלא עמדו  
 בבחינה במועד, בהתאם לתקנות. 

בכל שנה. התאריכים   הבחינה באנגלית מתקיימת בשלושה מועדים
מתקדמים לתארים  בביה"ס  מתפרסמים  ובאתר   המדויקים 

 המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. 
 

מקצוע   )מספר  מתקדמים  לתארים  מורחבת  באנגלית  העשרה 
 :  נ"ז  2,  (328052את   מחליף    חורף תשפ"גהחל מסמסטר  ( )328014

לפתח מיומנויות מתקדמות של   נועד  תוכןהבנה והפקהקורס  ,  ת 
באנגלית אקדמית  לתקשורת  של  :  הנדרשות  וניתוח  קריאה 

מ  טקסטים אוצר  העשרת  מבנייאקדמיים,  של  ותרגול  ם  לים 
ב,  דקדוקיים רלוונטי  צפייה  דיגיטלי  בתוכן  שלב  וודיון  לאחר   .

של הקורס, הסטודנטים יבטאו    המודלותהלימוד של כל אחת מן  
וישוו   הנלמדים  לנושאים  ביחס  טיעונים  יפתחו  עמדתם,  את 

 הנלמדות.  תבמיומנויוביניהם, תוך שימוש 
 
 

: (328049אקדמית באנגלית למסטרנטים )מספר מקצוע    כתיבה
המקצוע   את  ללמוד  רשאים  תזה  עם  מגיסטר  לתואר  משתלמים 
זה   למקצוע  הרישום  למסטרנטים".  באנגלית  אקדמית  "כתיבה 

אישור את  המחייב  מקוון  טופס  באמצעות  המנחה    יעשה 
במימון לוהשתתפותו  לפנות  ניתן  נוסף  למידע  ההוראה  .  רכזת 

גופני   וחינוך  עברית  הומניסטיים  לאנגלית,  ללימודים  במחלקה 
 .  ואומנויות

מורחבת   באנגלית  החובות  ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת 
 ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

לימודיו למם  משתל וממשיך  במקצוע  בהצלחה  שעמד  גיסטר 
דוקטור,   לדוקטורנטים  לתואר  לקורס  מקצוע  ירשם  )מספר 

על מנת שיוחלט אם    הוא יבחן  בשיעור הראשון של הקורס.  (328050
 ימשיך בקורס או יקבל פטור. 

 
: (328050כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים )מספר מקצוע  

נדרש  דוקטור  לתואר  המקצוע  משתלמים/ות  את  ללמוד  ים/ות 
זה   "כתיבה למקצוע  הרישום  לדוקטורנטים".  באנגלית  אקדמית 

המחלקהמתבצע   וא באתר  הומניסטיים    מנויות. וללימודים 
באנגלית בת  מורח ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות 

 ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

 

 מחקר 
מסלול מחקרי )ד"ר במדעי הרוח(    פתחה בשנה"ל תשפ"בהמחלקה  

של מדע, טכנולוגיה והנדסה תוך    התמקד בפילוסופיה והיסטורימש
 שימת דגש על השלכות אתיות של פיתוחים טכנולוגיים. 

מדעית,   תקשורת  בפיסיקה,  אקדמי  מחקר  לקיים  ניתן  כן,  כמו 
מחקר   על  דגש  יושם  ורפואה.  בלשנות  תרבותיות,  בין  סוגיות 

 אקדמי בעל השלכות חברתיות ומעשיות. 
חיה לדוקטורט או  ניתן לפנות לחברי סגל מהמחלקה בבקשה להנ 

מש בתואר  וליווי  פרויקטים  או  שני  לתואר  תזה  עבודת  של  תף 
או   אתיים  פילוסופיים,  היבטים  בעבודתם  כוללים  אם  הראשון 

 היסטוריים. 
אתר   את  ראו  במחלקה  המחקר  אפשרויות  על  נוסף  למידע 

  .echnion.ac.ilhttp://humanities.t, המחלקה
 

 
 מידע נוסף  

המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות: רכזת הוראה אנגלית,  
; רכזת   ha.students@technion.ac.il    ,8293438-04עברית וחינוך גופני:  

,    ruchamab@technion.ac.il  הוראה קורסי העשרה ובחירה חופשית: 
,   anatg@technion.ac.il , רכזת סגל ותארים מתקדמים: 8293932-04

04-8295786 . 
מנויות:  והאינטרנט של המחלקה ללימודים הומניסטיים ואאתר 

http://humanities.technion.ac.il 
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  הטלוקפה
 תיאופר-ויב הסדנהל
 

 
 יטירמא םירוספורפ
 ןד םדא
 קחצי תג
 חנ ןטול
 םרוי רינל
 ףסוי יחרזמ
 סילא סדורמ
 ןתיא למיק
 

 תינשמ תוכייתשהב
  סכלא ןייטשנורב
  רואיל ןייטשפג

 יפיצ סוארק ץיבורוה
 ןולא ףלוו

 םאסוח קיאח
 יעור ינושיק
 לאירא ןלפק
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ימדקאה לגסה ירבח
  הטלוקפה ןקיד
 םייח ירהזא
 

 םירוספורפ
 םייח ירהזא
 לבוי יניערג
 תימלוש גרבנבל
 תימע רלמ
 

 םירבח םירוספורפ
 זמאר לאינאד
 הנפד סיו
 ריבד ןילי
 לעי ביני
 רימא גרבסדנל
 רורד רטקילס
 לאנתנ ןירוק
 באוי ןמטכש
 האוזו'ג ןמטינש
 

 / הנשמ ירוספורפ
 םיריכב םיצרמ
 םיכאוי רהב
 ןירתק הנרודנו

 סאריפ יסאומ
 לאירא רשיפ
 רומיל דלפיירפ
 יטומ ןמיירפ
 )ימח( םחנמ גרבנטור
 יסוי יאמש

 
 הדיחיה רואת
 םיקסוע הב תימוחת-בר הדיחי איה תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה
 תוטיש חותיפל םינושה הסדנהה ימוחת לש םילכהו עדיה םושייב
 םע .תולחמ לש יגולויזיפה סיסבה רקחלו תויאופר לופיטו ןוחבא
 המרל השירדה תיילעו םלועב םייחה תלחותו םייחה תמר תיילע
 תוכרעמל השירדה הלוע ,תואירב יתורש לש בחר ןווגמלו ההובג
-ויבה קטיהה תיישעת ,ליבקמב .םיינשדח רושכמלו תויאופר
 ןווגמ .הלודיג בצקבו התמרב תוליבומה ןיב הניה תיאופר
 םירביא :ןוגכ םימוחת ללוכ תיאופר-ויבה היישעתה לש תויוליעפה
 ןוחבאל יאופר רושכמ ,םילתשומ םייתוכאלמ םירזע ,םייתוכאלמ
 ירזע ,תימוקיש הסדנה ,םייאופר הימדהו רותנצל דויצ ,לופיטו
 תיאופר-ויבה היישעתה .תומקר תסדנהו תימיכויב הסדנה ,םיכנ
 ,תונשדחב תנייפואמו אוציי תטומ ,עדי תריתע איה םלועבו ץראב
 .םישדח םירגתא רחא דימתמ שופיחו םוכחת
 ןושאר ראותל םידומיל לולסמ הטלוקפה תמייקמ 1999 תנשמ לחה
 תוינכת הטלוקפה העיצמ ,ןכ-ומכ .םיידוחיו םינווגמ םילולסמ ובו

 בלשל םינינועמה םיטנדוטסל רוטקודו רטסיגמ יראתל תומלתשה
 היגולויבה ,האופרה יעדמ םע ,םייסדנה ןכתו חותיפ ,רקחמ תוטיש
 םיבר רקחמ יחטשו םיסרוק העיצמ הטלוקפה .היגולונכטויבהו
 תודבעמ הטלוקפב .םייוסינו םיינויע  םימוחתב םיינכדעו

 .בטיה תודיוצמ םיבשחמ תוכרעמו םינושה םיחטשב תומדקתמ

-ויבה היישעתב םיבלתשמ תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה ירגוב
 חתפמ ידיקפת םישייאמ םירגובה .תורחא תוישעתב ןכו תיאופר
 יתורשב םירצומ םושייבו קווישב ,רוצייב ,חותיפ תוצובקב
 תיאופר-ויבה היישעתב תובר Startup)( קנזה תורבחב ןכו תואירבה
 .רתויב ריהמ בצקב םויכ תחתפתמה

 רקחמ ינוכמב הפנע תוליעפ תמייק תיאופר-ויבה היישעתל ףסונב
 הסדנהב ימוחת בר עדי םישרודה םיאשונב םיימדקא תודסומו
  .תיאופר-ויב
 

 הכמסה ידומיל
 

 תיאופר-ויב הסדנהב לולסמה
 טנדוטסל הנקמ ןוינכטב תיאופר-ויב הסדנהב םידומילה תינכת
 עדיו האופרהו םייחה יעדמב ,דוסי יעדמב קימעמו יסיסב עקר
 ,וז תנווגמ תיתלכשה תיתשת .תיאופר-ויב הסדנהב קימעמו בחר
 סופתל רגובל תרשפאמ ,םיאשונ רפסמב תוחמתהב תבלושמה
 לע קט-ייהה תישעתב םינוש תוליעפ ימוחתב יזכרמ םוקמ
  .יאופר-ויב רקחמ ינוכמבו םינושה הימוחת
 הריחב יסרוק לש בחר ןווגממו הבוח יסרוקמ תבכרומ  תינכתה
 ,הקיזיפ ,הקיטמתמ( דוסיה יעדמב םה הבוחה יסרוק .תומגמב
 ,הימיכויב ,הימוטנא( האופרהו םייחה יעדמב ,)םיבשחמו הימיכ
 םידעוימה םייסדנה תועוצקמב ,)היגולויזיפו אתה לש היגולויב
 תודוסי ,ילמשח ןכת ,תוכרעמו תותוא( בחר יסדנה סיסב תתל
 תודוסיו רבעמ תועפות ,םירמוח-ויב ,ינכמ ןכת ,הקינכמה
 םייטלוקפה הבוחה תועוצקמב םיללכנ ןכ ומכ .)הקיטפוא
 יתדבעמו ישעמ ןויסנ טנדוטסל קינעהל םתרטמש תועוצקמ
-ויב הסדנהב הדבעמ יסרוק 3 םהיניב ,תויתריציה תא דדועלו
 עדי טנדוטסה םשיימ םהב ,הישעתב טקיורפ יסרוק 2 -ו תיאופר
 ,׳ד הנשב .תויאופר-ויב תוכרעמו רושכמ לש ןכתב שכרש יסדנה
 תונשדח״ תומזי סרוק דומלל ןתינ ״טקיורפ״ סרוק םוקמב
 תדועת תלבקל דומלל ןתינ ,ןכ ומכ .״ןייזידויב לדומב תיאופר
 ,ףסונב .ךשמהב טרופמכ תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 יתבב תוינילק תוקלחמב יסדנה/ינילק טקיורפ סרוק םייקתמ
 הלעמו תינילקה הביבסה תא טנדוטסה ינפב ףשוחש ,םילוחה
 םוזיל ןתינ הז סרוק תועצמאב .הנעמ םישרודה םייסדנה םיכרצ
 ,תיעיברה הנשב םייקתמה יסדנהה טקיורפה סרוקל םיאשונ

  .תיאופר-ויבה היישעתה םע הלועפ ףותישב עצבתמה
 .תוחמתה תומגמ 2 דומלל טנדוטסה לע הבוחה תועוצקמל ףסונב
 תמגמ ,םייאופר תותואו הימדה תמגמ :ןניה הריחבה תומגמ
 .םירמוח-ויבו תומקר תסדנה תמגמו המירזו הקינכמויב
-ויב הסדנהב םיעדמל ךמסומ .B.Sc ראות הנקמ הז לולסמ
 .תיאופר

 

 העיצמ תיאופר-ויב הסדנהב לולסמל ףסונב
  :םיאבה םילולסמה ינש תא הטלוקפה
 הקיזיפבו תיאופר-ויב הסדנהב תבלושמה תינכתה
 תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל בלושמה םידומילה לולסמ
 תדעוימה תינשדח תינכת וניה ןוינכטב הקיזיפל הטלוקפלו
 יגולונכטו יעדמ עדי חתפל םיניינועמה ,*םינייטצמ םיטנדוטסל
 םיילקיזיפ הנבהו עדי םע בולישב תיאופר-ויבה הסדנהה ימוחתב
-ויב הסדנהב םיינרדומ רקחמ ילכו תועפות לש רתוי םיקומע
  .תיאופר
 יסרוק ללוכ לולסמה ,תיאופר-ויבה הסדנהב הרשכהל ףסונב
 תיטסיטטס ,תיטנווק הקיזיפבו תיטילנא הקינכמב םיבחר הבוח
 םיסרוק ןיב תובר הריחב תויורשפאו תיטנגמ-ורטקלאו
 .תיאופר-ויב הסדנהב ןהו הקיזיפב ןה םייטנוולר
 ילעב ויהי רשא םינעדמ/םיסדנהמ רישכהל איה לולסמה תרטמ
 היאר .הקיזיפב ןהו תיאופר-ויבה הסדנהב ןה קימעמ עדי

 לש חותיפה תיזחב תרבוג הדימב םויכ תשרדנ וזכ הבחר-תבלושמ
 לע ךמתסמה יאופר-ויב רושכמ לש חותיפהו היגולונכטויבוננה
-ויבה הקיטפואה ימוחתב לשמל ,תובכרומ תוילקיזיפ תועפות
 יאשונ ,ןכ-ומכ .האופרוננהו יטנגמהו יניערגה תומידה ,תיאופר
 הבר הדימב םויכ םיכמתסמ םיבר םימדקתמ םייאופר-ויב רקחמ
 רוקמב וחתופש םימדקתמ םייטרואיתו םיינויסינ םילכ לע דואמ
  .םדקתמ יסדנהו ילקיזיפ עדי לע םיכמתסמו ,הקיזיפב
-ויב הסדנהב םיעדמל ךמסומ .B.Sc ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 .םינש 4 -כ ךשמנה לולסמה ,הקיזיפבו תיאופר
 

 לע .תוניחב ןיב וא/ו תועשה תכרעמב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי *
 .םאתהב תומלשהל גואדל היהי םיטנדוטסה
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  לופכ ראותל םידומילה תינכת
  האופרבו תיאופר-ויב הסדנהב
 

 תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה ,האופרל הטלוקפלו
  .דחוימב הובג

 קימעמ עדי ילעב ויהי רשא םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו הסדנהב ןה
 היישעתהו חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ
 יתנחבאה הדיצב ,תינרדומה האופרה .םהינשב עדי םישרודה
 ברה עדיה בקע ,רתויו רתוי תבכרומל תכפוה ,ילופיטה הדיצבו

 םישמשמה רושכמהו דויצה ,תוטישה תובכרומו רבטצמה
 רתויו רתוי םוקמ ספות האופרה אשונש ןוויכ .הנחבאלו לופיטל
 םיימואלה ,םיישונאהו םיילכלכה םיבאשמהו ונייחב בושח
 ךלוה ךרוצ םייק ,םילדגו םיכלוה הז אשונל םינפומה םיישיאהו
 איה םג תחתפתמ קט-ייהה תיישעת .ןמוימ םדא חוכב םג רבוגו
 תוקסוע ץראב קנזהה תורבחמ תיצחמכ םויכו ריהמ בצקב
 םישנאה .םייגולויבו םייאופר םירצומו תוטיש חותיפב
 הקינילקבו חותיפב ,רקחמב יברעמה םלועב םויה םיליבומה
 תיעדמ/תיסדנה – תבלושמ הלכשה ילעב םבורב םה תיאופרה
 .תיאופרו
 םיניינועמו האופר ידומילל  ולבקתהש םידימלת ודמלי תינכתב
  .תיאופר-ויב הסדנהב ראות ףסונב דומלל
 )B.Sc.( םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 יעדמב )B.Sc.( םיעדמל רגוב ראותו תיאופר-ויב הסדנהב
 ללכ םויס םע רשפאתת MD האופרב ראות תלבק .האופרה
 תנשו תוינילק םינש 3 -ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת האר( 'זאטס
 
 

 תינכתה רואת
   .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 ,הסדנהב ,םיקיודמ םיעדמב סיסבה דמלנ תונושארה םינשב
  .האופרבו םייחה יעדמב
 תועוצקמל ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ םידמלנ תינכתה ךשמהב
 .תיאופר-ויב הסדנהב
 תיאופר-ויבה הסדנהה ידומיל תא תיעיבר הנשב םייסל ןתינ
  .דבלב האופרה תועוצקמ תא דומלל תישימחה הנשבו

 הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 .תיטנוולרה
 
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראותה ותוא תושירד
 

 תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל תינכתה
 
 

 הדימל ירזעו תודבעמ
 ירזעו רקחמ תודבעמ לש הרוש תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל
 ףסונב םיטנדוטסה תושרל םידמוע רשא ,םימדקתמ הדימל
 :הכאלמ יתבו םיבשחמ תווח ,תיטלוקפ הירפסל

 
 דנואסרטלואב תודידמל הדבעמ -
 םדא ןד סוטירמא 'פורפ  
 
 תיאופר היימדהל הדבעמ -
 ירהזא םייח 'פורפ  

 האופרב תיתוכאלמ הניבל הדבעמ  -
 רהב םיכאוי ר"ד   
 
 הקימניד-וננו הקיזיפויבל הדבעמ  -
 יניערג לבוי ׳פורפ   
 

 
  הקינורטקלאויבו תיטתניס היגולויבל הדבעמ -
 לאינאד זמאר ח"פורפ  
 
  םיעצפו ןטרס לש היגולויבונאכמל הדבעמ -
 סיו הנפד ח"פורפ  
 
   ינילק-הרפ יתכרעמ-בר תומידל הדבעמ -
 הנרודנו ןירתק ר"ד   
 
  תיאופר-ויב הקיטפואל הדבעמ -
 ןילי ריבד ח"פורפ  
 
 תוילמשח-ויבו תויטגרנאויב תוכרעמל הדבעמ -
 ביני לעי ח"פורפ   
 
  עזג יאתו תומקר תסדנהל הדבעמ -
 גרבנבל תימלוש 'פורפ   
 
 םירמוח-ויבל הדבעמ -
 ןטול חנ סוטירמא 'פורפ  
 
 רירשה רקחו תירלוקלומ היגולוידרקל הדבעמ -
 גרבסדנל רימא ח"פורפ   
 
 העונתה םוקיש תסדנהו רקחל הדבעמ -
 יסאומ סאריפ ר"ד   
 
 היגולונכטוננ-ויבל הדבעמ -
 רלמ תימע 'פורפ  
 
 םירמוח-ויבו תומקר תסדנהל הדבעמ -
 רטקילס רורד ח"פורפ   
 
 תיבושיח MRI תדבעמ -
 ןמיירפ יטומ ר"ד   
 
 הסדנה-וריונל הדבעמ -
 דלפיירפ רומיל ר"ד   
 
 תירלוקסווידרק האופרוננ תסדנהל הדבעמ -
 ןירוק לאנתנ ח"פורפ   
 
 םיינכמ-ויבו םיילמשח-ויב םיקשממל הדבעמ  -
 )ימח( גרבנטור םחנמ ר"ד   
 
 הקיטפואויב-וננל הדבעמ -
 ןמטכש באוי ח"פורפ  
 
 ןטרסל תבשחוממ האופר-וננ תסדנהל הדבעמ -
 יאמש יסוי ר"ד   
 
 םייגולויב םימרוזל הדבעמ -
 ןמטינש האוזו'ג ח"פורפ  
 
  םייאופר םינקתהו דלש-רירש תכרעמב תויעב רקחל הדבעמ -
 םישיבל   
 רשיפ לאירא ר"ד   
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 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
                 תיאופר-ויב הסדנהב
 

 םידומילה תינכת
 תודוקנ 160.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל

                                                   הבוח תועוצקמ 'קנ 118.0
 יטלוקפה לולסמב הריחב תועוצקמ 'קנ   30.0
 הרשעה 'קנ 6.0 :תינוינכט הריחב תועוצקמ 'קנ   12.0

 תישפוח הריחב 'קנ 4.0                                              
 ינפוג ךוניח 'קנ 2.0   

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה

 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
     044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104042 2מ1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

19.5       
 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .מ1 א״ודח 104018 םג רכוי 2מ1 א״ודח 104042 סרוק םוקמב

     
 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104038 מ2 הרבגלא 2 1 - 2.5
 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 124801 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2 1 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0

22.0      
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 104214 הירופ ירוט 2 1 - 2.5
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 104220 'ת ח"דמ 2 1 - 2.5
 124503 'ב 1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - 2.5
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 3 - - 3.0
 334274 םדאה לש הימוטנאל אובמ 2 - - 2.0

21.5      
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 - 3.5
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 - 2.5
 334222 תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0
 336537 םיסדנהמל היגולויזיפוריונו הקיזיפויב 2 2 - 3.0

18.0      
 )'קנ 1.0(  334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיטלוקפ הריחב תרגסמב
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - 3.5
 276011 םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 3 1 - 3.5
 334009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 3 2 - 4.0
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2 - 4.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 - 3.0
 336022 המקרל אתמ 2 1 - 2.5

20.5      
 

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - 3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
5.5      

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 4.0
 335002 2 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
6.0      

 הריחבכ )'קנ 1.0( 336026 ״םיינכדע םירקחמ״ סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תישפוח
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 3.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
5.0      

 
 

 :תורעה
 ץלמומ ןכל ,תרשרשמ קלח םיווהמו הנשל תחא םינתינ םיסרוקהמ קלח
 .ראותה םויסב בוכיע עונמל תנמ לע תצלמומה תינכתה י"פע םתחקל דאמ
 טנדוטס לכ לע הבוח םידומילה תינכתב םיידיתע םייוניש ונכתיש רחאמ
 .ולוחי םאב ,םייונישה יטרפב תימדקא הנש לכ תליחתב ןכדעתהל
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 תיטלוקפ הריחב יסרוק
   :'קנ 30.0 רובצל שי
 םישגדומהמ הביל יסרוק 2 ,תוחפל תומגמ 2 דומלל טנדוטסה לע
 .המגמ לכב תוחפל םיסרוק 5 כ"הסו
  .)33xxxx( הטלוקפהמ ויהי הריחבה יסרוקמ 8 תוחפל ,ףסונב
 

 םייאופר תותואו הימדה תמגמ
  336020  תוילמשח-ויב תועפות 2 1 - 2.5
  336023 תיאופר-ויב הקיטפוא ימושיי 2 1 - 2.5
 336027 )רתע( תויאופר תונומת דוביע 2 1 - 2.5
  336208 םייגולויב תותוא לש הזילנאב תוטיש 2 2 - 3.0
 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5
  336502  הימדה תונורקע 2 1 - 2.5

 336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ 2 2 - 3.0

 336533 הקינוטופו הקיטפוא 2 2 - 3.0

 MRI 336028-ב הקומע הדימל 2 - - 2.0
 336325 האופרב דנואסארטלוא 2 1 - 2.5
 336504  תיטנגמ הדוהת תונורקע 2 - - 2.0
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521  

 336536 בצעה יעדמב תוטיש 2 1 - 2.5
 תשיחל םייסדנה-ויב תונורקע 2 1 - 2.5

 תולוקלומ
336538 

 336540 בשחוממ יאופר רושכמ ןכת 2 1 - 2.5
 336544 םייטנג םילגעמ 2 1 -  2.5
 336545 היפרתוידרו תיניערג האופר 2 - -  2.0
 336546 תואירבה םוחתב תודמול תוכרעמ 2 2 -  3.0
 336547 יבושיח יטפוא תומיד 2 1 -  2.5
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 336550 תיבושיח הקיזיפויב 2 1 - 2.5
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - 3.0
 044101 הנכת תוכרעמל אובמ 2 1 - 3.0
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - 3.0
 046195 תודמול תוכרעמ 2 1 - 3.0
 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 2 1 - 3.0
 046200 תונומת חותינו דוביע 2 1 - 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביע 2 1 - 3.0
 046332 העימשו היאר תוכרעמ 2 1 - 3.0
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע 2 1 -  3.0
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו 'תירוגלא 2 1 - 3.0

 
 המירזו הקינכמויב תמגמ

 

 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5
 336506 תימוקיש הקינכמויב 2 1 - 2.5
 336517 אתה לש הסדנה-ויב 2 1 - 2.5
  336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ 2 2 - 3.0
 *336539 המישנה תוכרעמב המירז 2 1 - 2.5
 *336541 תירלוקסווידרקה תכרעמב המירז 2 1 - 2.5

 הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ 2 1 - 2.5
  היגולואירו

336021  

 336520 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש 2 1 - 2.5
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521 

 336540 בשחוממ יאופר רושכמ ןכת 2 1 - 2.5
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - 3.0
 035001 הקיטובורל אובמ 2 1 - 2.5
 035199 המירזה תרותב בשחמה שומיש 2 2 - 3.0
 036049 הקיטסונגאידו הרקבל תויבצע תותשר 2 1 - 2.5
 036076 המירז-ורקימו-וננב הקיטניק ורטקלא 3 - - 3.0
 084225 הקימניד 3 2 - 4.0
 086574 יטואנוריוא הסדנהב םייפוס םיטנמלא 2 2 - 3.0

 בשחהל לכוי ינשה ,שגדומ הביל סרוקכ בשחי םינמוסמהמ 1 סרוק קר*
 .)שגדומ אל( המגמב הריחבכ

 םירמוח-ויבו תומקר תסדנה תמגמ
 הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ 2 1 - 2.5

  היגולואירו
336021  

  336517 אתה לש הסדנה-ויב 2 1 - 2.5
  336528 תופורת לש רקובמ רורחש 2 1 - 2.5
  336529  םייגולויב םיפילחתו תומקר תסדנה 2 1 - 2.5

      
 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5
 336402 םירמוח-ויב ןכת 2 1 - 2.5
 336405 'כטויבבו היגולויבב םייסדנה תודוסי 2 1 - 2.5
  336520 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש 2 1 - 2.5
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521  

 336538 תולוקלומ תשיחל םייסדנה-ויב תונורקע 2 1 - 2.5
 336544 םייטנג םילגעמ 2 1 - 2.5
 336548 םייטנג םילגעמ ןכתל הדבעמ - - 4  2.0
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 054413 היגולונכטויבב םהימושיו םירמילופ 2 1 - 2.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3 1 - 3.5
 134069 תוחתפתהה לש היגולויב 2 1 - 2.5
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2 1 - 2.5
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2 1 - 2.5
 134121  היגולוריוו היגולויבורקימ 3 - - 3.0
 276413 תיסיסב היגולונומיא 3 - - 3.0

 

 תיללכ תיטלוקפ הריחב יסרוק
 

   'ה 'ת 'מ 'קנ
  334019 1 תיאופר-ויב .הב תמדקתמ הדבעמ - - 6 2.0
 334020  2 תיאופר-ויב .הב תמדקתמ הדבעמ - - 6 2.0
 334305 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ - - 8 4.0
 334331 הישעתה םע םישגפמ 1 - - 1.0
 335016 יסדנה ינילק טקיורפ 1 - 2 1.5
 336001 יאופר רושכמב ינילק רקחמו היצלוגר 2 - - 2.0
 336024 1 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח 2 - 2 3.0
 336025 2 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח 2 - 2 3.0
 336543 תיאופר-ויב הסדנהב תומזי 2 1 - 2.0

 

 :תורעה
 תריחב יפל תומגמה תחאב קר בשחי תומגמ רפסמב עיפומה סרוק
 .טנדוטסה
 םע םואתב ,םירקוחה תודבעמב םימייקתמ תמדקתמה הדבעמה יסרוק
 דחא תמדקתמ הדבעמ סרוק .הכמסה ידומיל זכרמ רושיאבו רקוחה
 .תישפוח הריחבכ ינשהו תיטלוקפ הריחבכ רכוי

 )'קנ6.0( 336024/5 2-ו 1 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח יסרוק
 335015-ו 334014 2-ו 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ ףילחהל םילוכי
 .תיטלוקפה הריחבב םלשות שרפה 'קנ 1.0 .)'קנ 7.0(

 

  תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 ראותל םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה
 םיאשונ לולכמ ודמלי םיטנדוטס תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושארה
 םע ףותישב תינכתה .'תימזי תוגיהנמ' לש םושייו תוסנתה ,הירואיתב
 .ןוינכטב תויונמואו םייטסינמוה םידומילל הקלחמה
 תיאופר-ויב הסדנהב תימזי תוגיהנמב תוחמתה תדועת תא לבקל תנמ לע
 /hub.technion.ac.il-https://t רתאב תומסרופמה תושירד אלמל שי
 הטלוקפה תרגסמב תורשואמה תומאתהל םאתהב םיסרוק דומללו
 .תיאופר-ויב הסדנהל
 :שרדנה עדיה םוחתב םאה תטלוקפב תוחמתה סרוק .1

   1+2 ןייזדויב לדומב תיאופר תונשדח 336024+336025
 )'קנ 6.0(

  וא
 )'קנ 2.0(  תיאופר-ויב הסדנהב תומזי 336543

 תינכתב תראותמה המישרל ףסונב( תינכתב הריחב יסרוק תרגסמב .2
  :דומלל ןתינ )תינוינכטה

 )'קנ 2.0( יאופר רושכמ חותיפב ינילק רקחמו היצלוגר 336001
 )'קנ 1.0( ןורתפל ינילק ןויערמ 338002
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 ראותל תבלושמה םידומילה תינכת
  םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו תיאופר-ויב הסדנהב
 

                           םידומילה תינכת
 תודוקנ 178.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל

                                               הבוח תועוצקמ  'קנ 143.5
  יטלוקפה לולסמב הריחב תועוצקמ  'קנ   22.5
 הרשעה 'קנ 6.0 :תישפוח הריחב תועוצקמ  'קנ   12.0

 תישפוח הריחב 'קנ 4.0                                              
 ינפוג ךוניח 'קנ 2.0                                             

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה

 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
  044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104042 2מ1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114020 'מ 1 הקיזיפב הדבעמ - - 3 1.5
 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

22.5      
 

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .מ1 א״ודח 104018 םג רכוי 2מ1 א״ודח 104042 סרוק םוקמב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104038 מ2 הרבגלא 2 1 - 2.5
 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 114076 'פ 2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 124801 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2 1 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0

23.5      
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 104214 הירופ ירוט 2 1 - 2.5
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - 2.5
 104220 'ת ח"דמ 2 1 - 2.5
 114021 'מ2 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.5
 114086 םילג 3 1 - 3.5
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 334274 םדאה לש הימוטנאל אובמ 2 - - 2.0

21.0      
      
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
  104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 114035 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 334222  תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0
 336537 םיסדנהמל היגולויזיפוריונו הקיזיפויב 2 2 - 3.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 3 - - 3.0

20.0      
 
 )'קנ 1.0( 334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוק דומלל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיטלוקפ הריחבכ
 

 

 

 

 

 

 

 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
 276011 םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 3 1 - 3.5
 334009 * םייגולויב םימרוז תקינכמ 3 2 - 4.0
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2 - 4.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 - 3.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
18.5      

 .הרשעה סרוקו ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 )'קנ 3.5( "םימרוז לש הקיזיפ" 116027 סרוק דומלל ןתינ טנדוטס תריחבל*
 )'קנ 4.0( "םייגולויב םימרוז תקינכמ" 334009 סרוק םוקמב

 

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - 5.0
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - 3.5
 335005 םיאקיזיפל תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 2 1.0
 336533 * הקינוטופו הקיטפוא 2 2 - 3.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
17.5      

 .הרשעה סרוקו ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 סרוק םוקמב )'קנ 3.5( " הקיטפוא" 114210 סרוק דומלל ןתינ טנדוטס תריחבל*

 )'קנ 3.0( "הקינוטופו הקיטפוא" 336533
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 114037 'חמ 4 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.5
 115204  2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 4.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 6 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
12.5      

 .הרשעה סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 הריחבכ )'קנ 1.0( 336026 ״םיינכדע םירקחמ״ סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תישפוח
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - 5.0
 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 3.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
8.0       

 
 גואדל היהי םיטנדוטסה לע .תוניחב ןיב וא/ו תינכתב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי
  .םאתהב תומלשהל

 תיטלוקפ הריחב יסרוק
 הסדנה :תוטלוקפ יתשמ הריחב 'קנ 22.5 תוחפל דומלל טנדוטסה לע
 תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק תומישר ואר( הקיזיפו תיאופר-ויב
 .)הקיזיפב הריחב יסרוקו
 יללכ י"פע תיאופר-ויב הסדנהב הריחבהמ תחא המגמ תוחפל םייסל שי

 .המגמה
 .)33xxxx( תיאופר-ויב הסדנהמ ויהי הריחבה יסרוקמ 5 תוחפל
 :תיטלוקפ הריחבכ ורכוי םיאבה םיסרוקה םג

 2 הדבעמ 335002
 .המקרל אתמ 336022
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  לופכ ראותל םידומילה תינכת
 האופרו תיאופר-ויב הסדנהב
 

     םידומילה תינכת
 תאו תיאופר-ויב הסדנהב ראותה תא םילשהל תנמ לע
 תודוקנ 237.0 רובצל שי האופרב םיינילק-הרפה םידומילה
  :אבה טורפה יפל
 

                                                הבוח תועוצקמ 'קנ  207.5
 הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ    21.5
 האופרב הריחב תועוצקמ ׳קנ      2.0
 ינפוג ךוניח – םיינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ      2.0
 :תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ      1.0
 'ב םימדקתמל תינכט תילגנא עוצקמ* 'קנ      3.0

 ללוכ 4 רטסמס דע הז עוצקמ םילשהל הבוח השירד יפ לע םיבייחל* 

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 תיאופר-ויב הסדנהב     

         044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - -  0.0
 104016 'מ1 הרבגלא 4 2 -  5.0
 104042 2מ1 א"ודח 4 2 -  5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0

  האופרב     
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3 3.5

22.0       
 

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .מ1 א״ודח 104018 םג רכוי 2מ1 א״ודח 104042 סרוק םוקמב

 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 -  5.5
 104038 'מ2 הרבגלא 2 1 -  2.5
 104136 'מ ר"דמ 3 2 -  4.0
 114052  2 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2  4.0

  האופרב     
 125802 *מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0

24.5       
  125801 תינגרוא הימיכ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*

 בשקותמ תינגרוא הימיכ 125800 םג רכוי 'קנ 5.0
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 -  4.0
 104214 היירופ הירוט 2 1 -  2.5
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 -  2.5
 104220 ׳ת ח"דמ 2 1 -  2.5
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 -  2.5

  האופרב     
 274241 *תיללכ הימיכויב 4 1 - - 4.5
 274258 תיאופר היגולוכיספל אובמ 2 - - 2 2.0

20.5       
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב 

 הימיכויבל אובמ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*
 )'קנ 2.5 ( 134019 היגולומיזנאו

 
 
 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 -  5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 -   3.5
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 -  2.5
-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 -  4.0

  תיאופר
334222 

  האופרב     
 274165 *תיללכ הקיטנג 3 1 - 3 3.5
 274253 **תיאת היגולויזיפ 3 2 - - 4.0

22.5       
 134020 תיללכ הקיטנג סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל* 
 הקיזיפויב סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל** 

 )'קנ 3.0( 336537 היגולויזיפוריונו
 )'קנ 1.0( 334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיאופר-ויב הסדנהב תיטלוקפ הריחב  תרגסמב

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 3 2 - - 4.0
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2  -  4.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 -  3.0

  האופרב     
 274142 )1( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - 2.0
 274257 'א הימוטנא 5 - 3 4 6.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 3.0

24.0       
 

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 -  3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4  2.0
  תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     3.0

  האופרב     
 274143 )2( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 1 2 4 1.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274266 'ב הימוטנא 5 - 3 4 6.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0

25.0       
 

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9  4.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 6  2.0
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     5.0

  האופרב     
 274234 )3( האופרל הפישח – אפור תויהל - - 3  1.0
 274243 תירלוקלומ היגולויב 3 - -  3.0
 274264 הליהקב ילוחו תואירב - - 3  1.0
 274323  1 היגולויזיפ 4 1 1 4  4.5
 274348  2 היגולויזיפ 3 1 1 4  4.0

24.5       
 

 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9  3.0
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     12.5
  האופרב     
 274235 )4( האופרל הפישח – אפור תויהל - - 3  1.0
 274246                                                ןטרסל ירלוקלומה סיסבה  2 - - - 2.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0
 274265 ינילקו יסיסב רקחמב תוסנתה   3  1.0

23.5      
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 9 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  האופרב      

 274319 היגולוריו 2 -  - - 2.0
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 -  - - 2.0
 274326 )5( האופרל הפישח – אפור תויהל - -  3 - 1.0
 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 -  1 2 3.0
 274372  היגולוירטקב 4 -  2 3 4.5
 274373 1 תינילק האופרל אובמ - -  3 - 1.0
 274375 הימוטנאוריונ 2 1  2 3 3.0
  האופר הריחב  יסרוק      2.0

18.5        
 

 10 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  האופרב      

 274251 היצולובא 2 -  - - 2.0
 274318 היגולוימדיפא 2 -  - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 -  - 2 2.0
 274327 )6( האופרל הפישח – אפור תויהל - -  3 - 1.0
 היגולויזיפ-היגולונירקודנא 3 -  - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274352 תינילק הנוזת 2 -  - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ  3     2   - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 -  3 6  5.0
 274369 היגולוטמה 3      -      - 6 3.0
 274374 2 תינילק האופרל אובמ - -  3 - 1.0

25.0        
 
 
  .הסדנהב תיטלוקפ הריחב 'קנ 21.5 דומלל טנדוטס לכ לע
 .המגמה יללכ פ"ע תיאופר-ויב הסדנהב תחא המגמ תוחפל םייסל שי
 םיסרוק( תיאופר-ויב הסדנהמ הריחב יסרוק ויהי םיסרוק 5 תוחפל
 .)33-ב םיליחתמ
 :תיטלוקפ הריחבכ ורכוי םיאבה םיסרוקה םג

 2 הדבעמ 335002
 .המקרל אתמ 336022
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 
 היילעה .תצאומ תיגולונכט תוחתפתהב אצמנ האופרה םלוע
 תא םיביצמ םייחה תוכיא תא רפשל ןוצרהו םייחה תלחותב
 רקחמה תיזחב האופרהו תיאופר-ויבה הסדנהה ימוחת
  .חותיפהו

 תאצמנו םיאשונ לש בחר ןווגמב תקסוע תיאופר-ויבה הסדנהה
 עדי בלשמ םוחתה .האופרהו הסדנהה ,םיעדמה ןיב קשממב
 ,םינקתה ,תוטיש חותיפ ךרוצל םינושה הסדנהה ימוחתמ םילכו

 רקחל םילכו יאופר לופיטו ןוחבאל תוכרעמ ,רזע ירזיבא
  .תולחמ לש יגולויזיפ
 םירביא ןוגכ םימוחת תללוכ תיאופר-ויבה היישעתה
 ,לופיטו ןוחבאל יאופר רושכמ ,םילתשומ םירזע ,םייתוכאלמ
 .חומ םוקישו תומקר תסדנה ,תימוקיש הסדנה ,הימדה תכרעמ
 תומלתשה תוינכת העיצמ תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה
 בלשל םיניינועמה םיטנדוטסל ,רוטקוד ראותלו רטסיגמ ראותל
  .האופרה ימוחת לכב םייסדנה ןכתו חותיפ ,רקחמ תוטיש
 תשיכר תורשפאמה תומדקתמ רקחמ תודבעמ הטלוקפב
 תיזחב םיאצמנה םינווגמ םימוחתב ישעמ ןויסינו תונמוימ
 םידבוע תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפב םירקוחה .םוחתב עדמה
 .םלועב םיליבומ םייעדמ תודסומ םע םיבר הלועפ יפותישב
 ירגוב ,תיאופר-ויב הסדנה ירגובל תודעוימ תומלתשהה תוינכות
 םייחה יעדמ ירגוב ,םיקייודמ םיעדמב ראות ירגוב ,הסדנה
 .םיהובג ינשהו/ןושארה ראותה ידומילב םהיגשיהש האופרו

 : הדיחיה י"ע םיקנעומה םיראתה
 (MSc)  תיאופר-ויב הסדנהב םיעדמל רטסיגמ
 )הזת אלל ME( תיאופר-ויב הסדנהב הסדנהל רטסיגמ
 )PhD( היפוסוליפל רוטקוד
 

 :םיירקיעה רקחמה יחטש
 המירזו הקינכמויב

 םיקיקלח-וננו תולוקלומ לש הקינכמויב 
 אתה לש היגולויב-ונכמו הקינכמויב 
 םילוחבו םיאירבב םירבאו תומקר לש הקינכמויב 
 רירשהו בלה לש הקינכמויב 
 )האיר ,םדה רוזחמ( ףוגה תוכרעמב המירז 
 היגולואר-ויבו המירז-ורקימ 
 המירז תדידמל תוטיש 
 המירז תויעבב לופיטו ןוחבא 
 םזילובטמו רבעמ תועפות 
  תויגולויזיפ תוכרעמ לש הרקב 
 ינכמויב ןכת 
 רזע ינקתהו םייתוכאלמ םירביא 
 תומקר תסדנהב הקינכמ-ויב 
 העונתה לש הקינכמויב 
 דלש רירש תוכרעמל הקיטובורויב 
 םישיבל םימכח םינשייח 
 יוליג\יוזיחל תודמול תוכרעמ לש םימתירוגלא חותיפ 

 דלש רירש תויגולתפ
 cardiopulmonary interactions  - ןיב תויצקארטניא 

 .בלהו המישנה תוכרעמ
 
 םייגולויב תוכרעמו תותוא

 םייגולויבו םייאופר תונומתו תותוא דוביע 
-ויב הקיטפוא-ורטקלאו הקיטפוא ,הקינוטופ-ויב 

 תיאופר
 הקיטנגוטפואו היגולויזיפוטפוא 

 תויגולותפ יוהיזו תוינבת גוויס ,חותינ 
 תויגולויזיפ הרקב תוכרעמ 
 בשחוממ יאופר רושכמ ןכת 
 םיטרדנטסו יאופר רושכמ 
 הקינכמויבו תירירש תוליעפ לש תותוא דוביע 
 הלוקלומה תמרב רקחמל תויפוקסורקימ תוטיש חותיפ 

 תדדובה
  ןמזב תויגולויזיפ תורדס הזילנאל תודמול תוכרעמ 
 םייתוגהנתהו םיילאריונ תותוא דוביע 

 םירמוח-ויבו תומקר תסדנה
 תומקר תסדנה 
 עזג יאתב שומישו תוניימתה 
 היגולואר-ויב 
 חטשמ-את תיצקארטניא ,היגולויב-ונכמ 
 םייליבטפמוקויב םילתשו םירמוח-ויב 
 Lab-on-Chip תינילק הזונגאידו רקחמל  
  תופורת לש רקובמ רורחשל תוכרעמ 
 םזילובטמב הכימתל םייתוכאלמ םירביא 
 תולוקלומ תסדנה 
 תולחמ לש םדקומ יהויזל םדב םירקרמ חותינ 
 יטוח-לא ינאכמו ילמשח יוריגל םיטנגמ םילתש 
 רוא ילעושמ םילתש 

 
 העונת םוקיש תסדנהו חומה רקח

 תוזטורפו םייבצע םיקשממ 
 תיבצע הסדנהו תיבצע תויבושיח 
 תירוטומה תכרעמהו חומה רקח 
 חומ יעוגפל םוקיש תסדנהו תומיכ ,ןויפא 
 הרדש טוח תועיגפ םוקיש 
 טרופסו תוידפותרוא תועיגפ םוקיש 
 תודורטקלא-וננ תועצמאב םייאת ךות םיקשממ 
 תיפקהה םיבצעה תכרעמ לש היצרנגר 
 חומה י"ע תוטלחה תלבקו ישוח עדימ גוציי 
 תולחמבו אירבה חומב דוקפת-הנבמ ירשק ןויפא 

 תויגולוריונ

 תירלוקסווידרקה תכרעמה
 בלה רירשב ינכמ-ילמשח דומיצ 
 בלב היגרנאה לש הרמתה תרקב 
 םדה רוזחמ תכרעמב המירז 
 םדה רוזחמב תופורת לש רקובמ רורחש 
 םדה רוזחמ תכרעמב היגולונכטוננ ימושיי 
  בלה לש ינכמ לשכ 
 לשוכה בלל רזע ינקתמו הקיטסונגאיד 
 בלה דוקפת לש הימדה 
 הכלוהו בצק תוערפהו היגולויזיפורטקלא 
  יטוח לא בל בוציק 

 
 תיאתו תירלוקלומ האופר

  תדדובה הלוקלומה תמרב םייגולויב םינשייח 
  דדובה אתה תמרב הקימואיטורפו הקימונג 
  תויטוירקואא תוכרעמב םוגרת תרקב 
  םפוצירו םינגותפ רותיאל םילכ 



295

הנדסה ביו-רפואית 33 |  תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023  2022/2023 ג״פשת םידומיל תינכת / 33 תיאופר-ויב הסדנה
 

 םדקתמ יאת תומיד 
 יחה םלוע לש םיירלוקלומה םיעונמה 
 תיאת הימדהל םיקיקלח-וננ 
 .םיאת-ץוח םיקיקלח תרזעב לופיטו תיאת היפרת 

 
 ןטרסב לופיטו ןוחבאל תויגולונכט

 ןטרסב לופיטו ןוחבא ,הימדהל םיקיקלח-וננ 
 ןטרס יאת לש היגולויב-ונכמ 
 תוינטרס תורורג תריציב םיכילהת 
 ןטרסב לופיטו יוליגל תובלושמ תוכרעמ 
 ןטרס יוהיזל תולוקלומ ףוציר 
 םיינטרס םיאת יוליגל היפוקסורקימ 
 ןטרס יוהיזל תוכרעמ חותיפ 

 
  האופר-וננ תסדנה

-וננ לש תימצע הבכרה יובינל תויבושיח תוטיש 
  םייתפורת םיקיקלח

 םיקיקלח-וננ תנווכהל תנניימ הנירקב שומיש 
 םישיבג-וננל םיטנסרולפ לע-יבציימ חותיפ 
 היצלומרופ יכילהתב היצמוטוא 
 םירירח-וננ תרזעב תולוקלומ ףוציר 
 הימדה יחנומ םיקיקלח-וננ 
 תיראילוקסווידרק תכרעמל תופורת-וננ 
 תדקוממ תופורת תרבעה 
 םינג יוטיב תרקבו אתה רקחל וננ יקיקלח חותיפ 

 
 

  תיאופר הימדה
 תומדקתמ היפוקסורקימ תוטיש 
 הימדה יחנומ םייאופר םילופיט 
 ילופיט דנואסרטלוא 
 תומידו MRI PET,CT,דנואסרטלוא( תיאופר הימדה 

 )תיטפוא
-ויב הקיטפוא-ורטקלאו הקיטפוא ,הקינוטופ-ויב 

 תיאופר
 הדוהת תומידל הקומע הדימלו הנוכמ תדימל 

 תולחמ יוהיזל MRI הימדה תוטישתיטנגמ
 )סיטירטראואטסוא ןוגכ( תוידפותרוא

 
 וימושיו ןיערגה רקח

 אתה ןיערגב םונגה ןוגרא רקח 
 DNA -ל םינובלח ןיב היצקרטניאה רקח 
 אתה ןיערגב דוקפת-הנבמ ירשק ןויפא 

 
 

 
 

 רוטקודו רטסיגמ ראותל םידומיל
  דומילה תושירדו הלבקה יאנת
 םיפופכ תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפב םידומילל הלבקה יאנת
 תשקבב ןוידב .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתו תושירדל
 םיראתל םידומילל תיטלוקפה  הדעווה בשחתת ,דמעומ לש הלבק
 םיראת /הכמסה ידומילב רבטצמה עצוממב םימדקתמ
 /הכמסה ידומילב םייפיצפס תועוצקמב ויגשיהב ,םימדקתמ
 ,תימדקאה תלוכיה יבגל םיפסונ םינותנבו םימדקתמ םיראת
 םילוקיש ןובשחב ואבוי ,ןכ ומכ .ולש תיעוצקמהו תיעדמה
 לאיצנטופו תומוקמה רפסמב הלבגה ןוגכ( םיפסונ םייטלוקפ
 .)היחנהה

 רוצי )הזת אלל לולסממ לידבהל( ירקחמ ביתנב ןיינועמה טנדוטס
 אשונ תגצה .המשרהה ינפל ותמכסה תא לבקיו החנמ םע רשק
 .דמעומל תופידע הנקת המשרהה םע רקחמ

 רובעל לכוי (ME) הזית אלל לולסמב וידומיל תא לחהש טנדוטס
 םידומילל הדעוהו החנמה תצלמהב (MSc) הזית םע לולסמל
 רקחמ אשונ רשואו םיאתמ אצמנ דמעומהש יאנתבו ,םימדקתמ
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב יללכל םאתהבו

  (MSc) תיאופר-ויב הסדנהב םיעדמל רטסיגמ ראות
 ,םימדוק םיראתב םיגשיה ,םייח תורוק :םניה הלבקל םידדמה
 תאיצמ ,תיעוצקמהו תיעדמה תימדקאה תלוכיה יבגל םינותנ

 .תוצלמהו רקחמ אשונ תרדגה ,החנמ
 הדעווה  .םיצילממ 2-3 לש תומש ספוטב ןייצל שי המשרהה תעב
 הסדנהל הטלוקפה  ירגוב .הילוקישל םאתהב םיצילממל הנפת
  .םיצילממ תומש תשגהמ םירוטפ תיאופר-ויב

  דומילה תושירד
 תודוקנ 2 ,םימדקתמ תודוקנ 18 ןכותמ , תודוקנ  40 לש הריבצ
   .רקחמ תדובע תשגה ןיגב תודוקנ 20 ו ,תבחרומ תילגנא ןיגב
 6 תוחפל דומלל תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה ירגוב לע
 תוטלוקפ ירגוב לעו ,הטלוקפב םידמלנה תועוצקמהמ תודוקנהמ
 םידמלנה תועוצקמהמ תודוקנהמ 9 תוחפל דומלל תורחא
 .הטלוקפב

 הלבקה יאנת
 ,הלעמו 84 עצוממ לעב תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה רגוב .א
 ."ןיינמה ןמ" טנדוטס לש דמעמב לבקתי

 ,ולבקל טלחוהש 84 לעמ עצוממ לעב תיסדנה הטלוקפ רגוב .ב
 לבקתיו ,ךשמהב הלבטב טרופמכ תוידומיל תושירדב בייוחי
 ."ןיינמה ןמ" טנדוטס לש דמעמב

 84 לעמ עצוממ לעב ,)יתנש-תלת ראות( םיקייודמ םיעדמ רגוב .ג
 הלבטב טרופמכ תוידומיל תושירדב בייוחי ,ולבקל טלחוהש
 לכוי טנדוטס ."םילשמ"  טנדוטס לש דמעמב לבקתיו ךשמהב
 תועוצקמ תא םילשיש רחאל "ןיינמה ןמ" דמעמל רובעל
  .המלשהה

 לעמ עצוממ לעב ,רחא וא )יתנש-תלת ראות( םייחה יעדמ רגוב  .ד
 המלשה ידומיל תינכתל םאתהב בייוחי ,ולבקל טלחוהש  87
 ."םילשמ" טנדוטס לש דמעמב לבקתיו ךשמהב הלבטב טרופמכ
 תא םילשיש רחאל "ןיינמה ןמ" דמעמל רובעל לכוי טנדוטס
 .המלשהה תועוצקמ

-82 עצוממ לעב םיקייודמ םיעדמ וא תיסדנה הטלוקפ רגוב  .ה
  םלוא ,)ד-א( ל"נה תושירדב אוה ףא בייוחי  ,ולבקל טלחוהש 84

 םידומילה תנש ךשמב רשאכ ,"םילשמ" דמעמב הליחת לבקתי
 תמרב תודוקנ 10 תוחפל דומלל וילע  היהי הנושארה
 םהב גישהל ,הדעווה תעיבקל םאתהב םימדקתמ םיראת/הכמסה
 .עוצקמ לכב תוחפל 65 ןויצו תוחפל  85 עצוממ
 

 :ורושיאו רקחמה אשונ תשגהל דעומ

  .תומלתשהה תליחתב -  הזת םע לולסמב ןיינמה ןמ טנדוטס
 תליחתמ םירטסמס ינש ךות - "םילשמ" דמעמב טנדוטס
 ."ןיינמה ןמ"ל רבעמה רחאלו תומלתשהה
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 )ME( תיאופר-ויב הסדנהב הסדנהל רטסיגמ ראות
  הזת אלל לולסמ –

 דומילה תושירד

 תילגנא ןיגב תודוקנ 2 ןכותמ ,דומיל תודוקנ 42 לש הריבצ
 1/3 דומלל הטלוקפה  ירגוב לע  .רמג טקייורפ תשגהו ,תבחרומ
 תורחא תוטלוקפ ירגוב לעו הטלוקפה תועוצקממ תודוקנהמ
 .הטלוקפה תועוצקממ תודוקנהמ 1/2 תוחפל דומלל

 הלבקה יאנת
 הלבקה יאנתל םיהז )(ME הסדנהל רטסיגמל הלבקה יאנת
 .(MSc) םיעדמל רטסיגמל

 הזת םע לולסמל רבעמ

  הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב ,הזת םע לולסמל רובעל ןתינ
 רשואו םיאתמ אצמנ דמעומהש הרקמב ,םימדקתמ םיראתל
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב יללכל םאתהבו רקחמה אשונ

 רוטקוד ראותל םידומיל ךשמה

 ךישמהל ןיינועמו  "הזת אלל" ביתנב ינש ראות םייסמה טנדוטס
 תרגסמב רקחמ תדובע םילשהל שרדיי ,טרוטקוד ידומילב
 םימדקתמ םיראתל  ס"היבב "ראותל אלש" םידומיל
 .)דבלב םינייטצמל(
 

 (PhD) היפוסוליפל רוטקוד ראותל םידומיל
 

 הטלוקפב (PhD) "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל תומלתשהה
 הקיז ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ תיאופר-ויב הסדנהל
 ללכ ךרדב בייח דמעומה  .תיאופר-ויב הסדנה לש חטשב רקחמל
 תויהל םיבייח רקחמבו םידומילב ויגשיהו ינש ראות לעב תויהל
 םידומילל  תיטלוקפה הדעווה תטלחה ,ןכ ומכ .דואמ םיבוט
 םיגשיה ,םייח תורוק ,תודועת לע ססבתת םימדקתמ םיראתל
 .תנייארמ הדעוו תצלמהו םייעוצקמ הצלמה יבתכמ ,םייעוצקמ
 

 דומילה תושירד
   .רקחמ תדובע תשגהו תודוקנ 9 לש הריבצ

 
 הלבק יאנת
 ידומילב הלעמו 85 עצוממ ןויצ לש תושירדב דומעל דמעומה לע
 .85 לעמ הזת ןויצו רטסיגמה

 רוטקוד ראות לעב דמעומ ןכו יסדנה עקר לעב וניאש דמעומ §
 תודוקנ 10 לש ףקיהב המלשה תועוצקמב בייוחי ,האופרב
 תועוצקמ .הכמסה תמרב םקלח ,תיאופר-ויב הסדנהבו םיעדמב
  .טנדוטסה לש ימדקאה עקרל םאתהב ועבקיי המלשהה
§  

 ראותל סחיב תוחמתהב יתוהמ ןוויכ יוניש לש הרקמב :הרעה
  תחיקל ידי לע עדי תמלשה שורדל החנמה יאשר ,םדוקה
 .ל"נה הסכמל רבעמ םיסרוק

  החנמו רקחמ אשונ
 תעצה שיגהלו החנמ אוצמל הבוח רוטקוד ראותל דמעומה לע
 קדבית רשא רקחמ תעצה שיגי טנדוטסה .ותמשרה ינפל רקחמ
  .םימדקתמ םיראתל הדעווה י"ע רשואתו
 

  תודמעומ תניחב
 רוטקוד ראותל טנדוטס ,תומלתשהה תליחתמ םישדוח 11 ךות
  רשא ,)רקחמה תעצה לש יתיצמת רואית( תודמעומ תעצה שיגי

 .תודמעומה תניחבל סיסבכ שמשתו תיטלוקפ הדעוול שגות

 

   המלשהה ידומיל תושירד
 יסדנהה עקרה תא םלתשמל תונקהל ודעונ  המלשהה ידומיל
   .רקחמה תדובע עוציבלו ותוחמתהל שורדה יפיצפסה
 המלשהה תועוצקמב םינויצ עצוממ לבקל םילשמה טנדוטסה לע
 "רבוע" ןויצ גישהל ךירצ טנדוטסה ,עוצקמ לכב רשאכ  ,85 לעמ
 תועוצקמ תלבטב םיעיפומה תועוצקמל טרפ ,יללכ ןפואב 65 ןויצ(

 .)תוחפל 75 לש ןויצ לבקל שרדנ םהב ,המלשהה
  ."םילשמ טנדוטס" לש דמעמב היהי טנדוטסה תומלשהה תפוקתב
 ."ןיינמה ןמ" דמעמל טנדוטסה רובעי  תומלשהה םויס רחאל
  .רקחמה אשונ רושיא רחאל רשפאתי "ןיינמה ןמ" דמעמל רבעמ
 
  

 
 

 תיאופר-ויב הסדנה – המלשהה תושירד תלבט

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 רפסמ םדוק ימדקא עקר ראותה תארקל םידומיל
 תודוקנ
 המלשה

 תורעה

 PhD היפוסוליפל רוטקוד
 

MSc המלשהה תועוצקמ תמישרמ 9 םיקייודמ םיעדמ / הסדנהב  
MD,  MSc יעדמ /םייחה יעדמב 

  האופרה
 ,334xxx לש המרב הטלוקפה יסרוקמ 10

335xxx, 336xxx החנמה תטלחה יפלו 

  הסדנהב םיעדמל רטסיגמ
 )MSc( תיאופר-ויב

 וא
  הסדנהל רטסיגמ

 )ME( תיאופר-ויב הסדנהב

 המלשהה תועוצקמ תמישרמ 9 הסדנה
 ,334XXX לש המרב הטלוקפה יסרוקמ 10 םייחה יעדמב יתנש-עברא ראות

335XXX, 336XXX 
 המלשהה תועוצקמ תמישרמ 9 םיעדמב יתנש-עברא ראות
 םיעדמב יתנש-תלת ראות
  םיקייודמ

 המלשהה תועוצקמ תמישרמ תודוקנ 10 20
 לש המרב הטלוקפה יסרוקמ הרתיהו

334XXX, 335XXX, 336XXX 
  ,334xxx לש המרב הטלוקפה יסרוקמ 20  םייחה יעדמב יתנש-תלת ראות

335xxx, 336xxx  דע תויהל םילוכי םכותמ 
 תינכתה לש םייסיסבה הבוחה יסרוקמ 'קנ 5
 יפלו הטלוקפב ןושאר ראותל תישארה
 החנמה תטלחה
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 תועוצקמה ךותמ ויהי תיאופר-ויב הסדנהב המלשהה תועוצקמ
 ,הטלוקפב ןושאר ראות ידומיל תרגסמב םידמלנה םיינויעה
 תועוצקמ .םירנימס תועוצקמו םיטקיורפ ,תודבעמ טעמל
 הדעווה ידי לע ורשואיו החנמה ידי לע ורחביי המלשהה
 תועוצקמ תללוכ המלשהה .םימדקתמ םיראתל  תיטלוקפה
 .הלבטב תראותמה הסכמה יפל ,תיאופר-ויב הסדנהב דומיל
 

 : תיאופר-ויב הסדנהב המלשהה תועוצקמ

 

 1.0 ורקאמו ורקימ הימוטנאל אובמ 337004

 2.5  המקרל אתמ 336022

 היגולויזסיפוריונו הקיזיפויב 337001
 םיסדנהמל

2.5 

 3.0 ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 337002

 
 

 ףסונ עדימ
 תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
 04-8294599 .סקפ ,04-8294130 .לט

gradchair@technion.ac.il 
https://bme.technion.ac.il/ 
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 תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 תישומיש הקיטמתמל

 םיהובג םידומילל םלועבו ץראב תידוחיי תינכות םייקמ ןוינכטה
 םה םידומילה .תימושיי הקיטמתמב )ישילש ראותו ינש ראות(

 הקיטמתמב םימדקתמ םיראתל תיתדיחי-ןיב תינכות תרגסמב
 .תישומיש
 ,הקיטמתמל הטלוקפב תיתלהנימ תזכורמה ,וז תינכותב
  : םיעדמהו הסדנהה ימוחת לכמ תונוש תוטלוקפ תופתתשמ
 ,למשח תסדנה ,תונוכמ תסדנה ,תיתביבסו תיחרזא הסדנה
 הישעת תסדנה ,ללחו הקיטונוריוא תסדנה ,תימיכ הסדנה
-ויב הסדנה ,בשחמה יעדמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ ,לוהינו
 .האופרו הימיכ ,היגולויב ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנה ,תיאופר
 תוטלוקפב רקחמה תוצובקב תמייקתמ הזיתל רקחמה תדובע
 :םהיניבו םיחטש לש בר רפסמ תועיצמה ,תונושה

 היצזימיטפוא §
 הקיטפוא §
 תישומיש הרבגלא §
 תיטוטפמיסא הזילנא §
 תירמונ הזילנא §
 הקיסיפורטסא §
 תיטמתמ היגולויב §
 הרקב §
 תבשחוממ הקיפרג §
 םייארקא םיכילהתו תורבתסה §
 םיעוציב רקח §
 תיטמתמ הלכלכ §
 םיקצומו המירז ,ףצרה תקינכמ §
 תוימניד תוכרעמ §
 תוילאיצנרפיד תואוושמ §
 תיטרקסיד הקיטמתמ §
 תותוא דוביע §
 תיטמתמ הקיסיפ §
 הקירוטניבמוק §
 תבשחוממ היאר §
 תוינוריונ תותשר §
 םיפרגה תרות §
 םיקחשמה תרות §
 ם"בית §
 םייטמתמ םיטביהב םיניינעתמה םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 .הסדנהבו עדמב תויעב לש
 

 תוגלמ
 םימדקתמ םיראתל םיטנדוטסל תוגלמ הקינעמ תינכותה
 םינועו רקחמ תדובעל םנמז תא םישידקמ ,ןוינכטב םיהושה
 תוגלמ תקנעהל תימדקאה הדיחיה לש םיימדקא םינוירטירקל
  .הלא

 

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבק יאנת
 הבוחה יסרוק תא ליכמה ,ןושארה ראותב תוחפל 87 לש עצוממ
 ,ןוינכטב תישומיש הקיטמתמב ןושאר ראותל םידומילה תינכותב
 הלא םיסרוק תמלשהב בייחה טנדוטס .םהל םילוקש םיסרוק וא
 ."םילשמ טנדוטס" לש דמעמב ללכ ךרדב לבקתי
 דומילה תושירד
 ,)הטמ םיטרופמה( הבוח יסרוק רפסמ תללוכ םידומילה תינכת
  .רקחמה אשונל םאתהב ורחבייש םיפסונ םיסרוקו
 ראותל דומיל תודוקנ 56-ב ביוחמ יתנש-תלת ןושאר ראות רגוב
 2-ו הזתב תודוקנ 20 ,םיסרוקב תודוקנ 34 :אבה טוריפה יפל
 ."תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ
 יפל ראותל תודוקנ 40-ב ביוחמ יתנש עברא ןושאר ראות רגוב
 תודוקנ 2-ו הזתב תודוקנ 20 ,םיסרוקב תודוקנ 18 :אבה טוריפה
 ."תבחרומ תילגנא" רובע
 הדעווהו החנמה י"ע תעבקנ םלתשמ לכ לש םידומילה תינכת
 .םימדקתמ םיראתל
 םישדוח 6 ךות לגס רבח םע הייחנה םאתל שרדנ טנדוטסה
 םישדוח 11 ךות רקחמ תעצה שיגהלו ותומלתשה תליחתמ
  .תומלתשהה תליחתמ
 8 ףיסוהל שי ,רקחמ תדובע םוקמב ,רמג תדובע לש לולסמב
 .םיסרוקב דומיל תודוקנ
 

 :ראותה ךלהמב םיאבה םיסרוקה תא דומלל טנדוטסה לע
 5 תישומיש הקיטמתמב םירחבנ םיאשונ - 198014 .1
  תויטוטפמיסא תוטיש -198000 .2
 תירמונ הזילנא – 196013 .3
 תישומיש הקיטמתמב רנימס -196001 .4
 תורבתסה אשונב תועוצקמה תצובקמ דחא סרוק .5

 :הקיטסיטטסו
 תמדקתמ תורבתסה106349     
 םייארקא םיכילהת096310     
 םייארקא תותוא דוביעל אובמ046201     
 יוזיחו תויתע תורדס096425     

 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבק יאנת
 םידומילה תליחת ינפל החנמ תאיצמ
 הלבק תדעו

 .הזתבו םיסרוקב ההובג המרב ירקחמ ינש ראות םויס
 

  דומילה תושירד
 .הזת תביתכו דומיל תודוקנ 10

 
 :ףסונ עדימ
 הקיטמתמב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
  04-8294281 'לט

mathgrd@technion.ac.il 
math.net.technion.ac.il/-http://applied 
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  תימוחת-ברה תינכתה
  םיעדמ-וננל
 היגולונכט-וננו
  

 תופתתשהב תיתדיחי-ןיב הדעו תרגסמב תלעופ תינכתה
 :תואבה תוטלוקפה
 תסדנה ,תימיכ הסדנה ,למשח תסדנה ,תונוכמ תסדנה
 עדמ ,האופר ,היגולויב ,הימיכ ,הקיסיפ ,ןוזמו היגולונכטויב
 עדמל ךוניח ,תיאופר-ויב הסדנה ,םירמוח לש הסדנהו
 .היגולונכטו

 
 ונממ תרזגנה היגולונכטהו תוירטמוננ תוכרעמל עגונה עדמה
 םידמלנ תיאטיסרבינואה תרגסמבש םינוש םימוחתמ עדי םיבלשמ
 תיעדמ הפונת הלח תונורחאה םינשב .תונוש תוטלוקפב םירקחנו
 היגולונכטוננ םושייב אטבתמה יגולונכט חותיפ היתובקעבו
 - האופרב םיקיקלחוננב שומיש םייק .םיבר םימוחתב
 תומדקתה םע דיתעל תובר תויפיצ שי .לופיטבו הקיטסונגאידב
 המרב תויטתניסו תויגולויב תוכרעמ ןיב ןילמוגה ירשק לע עדיה
 תומשיימ תומדקתמ תויגולונכט .םדאה ףוגב תירטמוננ
 דעו םיינורטקלא-וטפוא םינקתהמ םינוש םימוחתב היגולונכטוננ
 .םימב לופיטל
 

 םיעדמוננו היגולונכטוננב הארוההו רקחמה חותיפב האור ןוינכטה
 םקוה .הז אשונ םודיקב םירכינ םיבאשמ עיקשמו ההובג תופידע
 הלועפ יפותיש םיכרענו Russell Berrie ש"ע היגולונכטוננל ןוכמ
 םיטביהה רקחב תונוש תונילפיצסידמ םירקוח ןיב םייתועמשמ
 תויעבט תוכרעמב תוילנויצקנופו תונגראתה לש םייעדמה
 חותיפב ולא תונורקע םושייבו ,םיירטמוננ םידממב תויטתניסו

 דומיל תועוצקמ לש זכורמ ןיערג רוציל ןוכנל ונאצמ .יגולונכט
 עדיה תא דחאל רשפאי רשא ,טרוטקודו רטסיגמ תזתל רקחמו
 .הסדנההו  ,עבטה יעדמ ,הז אשונ םיביכרמה םינושה םימוחתב

 

 םיעדמל רטסיגמ" ראותל םידומיל
 "היגולונכט-וננו םיעדמ-וננב

 
 הלבקה יאנת
 

 ילעב ןושאר ראות ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 ,למשח תסדנה ,םירמוח תסדנה :םיאבה םימוחתה דחאמ עקר
 ,תיאופר-ויב הסדנה ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנה ,תימיכ הסדנה
 תינכותה דעי .האופרו היגולויב ,הקיסיפ ,הימיכ ,תונוכמ תסדנה
 תורשפא ןתמ תועצמאב תוירנילפיצסיד יטלומ דדועל איה
 .םדוקה ראותהמ םינוש םימוחתב בלתשהל םידמעומל
 לע םימדקתמ םיראתל רפסה תיבל ץילמת תיתדיחי ןיבה הדעוה
 םידומילב הובג םינויצ ףס ,רתיה ןיב ,ךמס לע לולסמל הלבק
 .תיתדיחי ןיבה הדעווה יגיצנ םע תונויארו תוצלמה ,םימדוק
 תניחבל תשגל ל"וחב הטיסרבינואב םדוק ראות דמלש דמעומ לע
 .תודמעומה ספוטב ןויצה תא ןייצלו GRE-ה
 

 :ףרצל שי הלבקה תשקבל
 לש םימדוק םיימדקא םידומיל לש טרופמ םינויצ ןויליג •

 דמעומה
 לכמ  הצלמה בתכמו הנבומ הצלמה ספוט( תוחפל תוצלמה 2 •

 המאות רבכ םא החנמ תצלמה ףסונבו )םיצילממה ינשמ דחא
 .הייחנה

 םייח תורוק •
 ."?תינכותל לבקתהל ןיינועמ ךנה עודמ" ריבסמה ישיא בתכמ •

 
 

 דומילה תושירד
 טוריפה יפל ראותל 'קנ 39 ורבצי יתנש עברא ןושאר ראות ירגוב
 תשגהו "תבחרומ תילגנא" רובע 'קנ 2 ,םיסרוקב תודוקנ 17:אבה
 לש הלבקה תדעוו ידי לע ורחבי םיסרוקה .'קנ 20 הנקתש הזת
 :טנדוטסה לש רקחמה םוחת יפ לע ,החנמה םע ףותישב תינכותה
 ןתינש םיטנוולרה םיסרוקה תמישר ךותמ הביל יסרוק 2 •

 )תעל תעמ תנכדעתמ המישרה( הטלוקפה תוריכזממ לבקל
 (648006) הדבעמ סרוק •
 )648001( רנימס סרוק •
 רקחמה םוחת יפל תישפוח הריחבל םינתינ םיסרוקה ראש •

 .החנמה ידי לע ורדגויו טנדוטסה לש
 

 םישרדנה תועוצקמה ןמ קלחב םדוק עקר גיצמ טנדוטסש הרקמב
 םייטנוולרה הבוחה יסרוקמ ותוא רוטפל תורשפאה קדבית
  .החנמהו םימדקתמ םידומיל זכרמ רושיאב
 םיראתל תודוקנ 17-מ תוחפ טנדוטסה דמליי אל הרקמ לכב
 ראותה תלבקל םיאנתה תמלשהמ קלחכ םיסרוקב םימדקתמ
 .ינשה
 

 טוריפה יפל ראותל 'קנ 52 ורבצי יתנש תלת ןושאר ראות ירגוב
 תילגגא" רובע 'קנ 2 ,םיסרוקב תודוקנ 30-ב םיביוחמ :אבה
 ידי לע ורחבי םיסרוקה 'קנ 20 הנקתש הזת תשגהו "תבחרומ
 םוחת יפ לע ,החנמה םע ףותישב תינכותה לש הלבקה תדעוו

 :טנדוטסה לש רקחמה
 ןתינש םיטנוולרה םיסרוקה תמישר ךותמ הביל יסרוק 2 •

 )תעל תעמ תנכדעתמ המישרה( הטלוקפה תוריכזממ לבקל
 (648006) הדבעמ סרוק •
 )648001( רנימס סרוק •
 רקחמה םוחת יפל תישפוח הריחבל םינתינ םיסרוקה ראש •

 .החנמה ידי לע ורדגויו טנדוטסה לש
  
 םישרדנה תועוצקמה ןמ קלחב םדוק עקר גיצמ טנדוטסש הרקמב
 םייטנוולרה הבוחה יסרוקמ ותוא רוטפל תורשפאה קדבית
 .החנמהו םימדקתמ םידומיל זכרמ רושיאב
 , םיסרוקב תודוקנ 30-מ תוחפ טנדוטסה דמליי אל הרקמ לכב
 תמלשהמ קלחכ םימדקתמ םיראת תמרב תודוקנ 20 תוחפל ןכותמ
 .ינשה ראותה תלבקל םיאנתה
 
   

 םיראת ידומלל ס"היב תונקתל םאתהב ןה תופשל תושירדה
 .םימדקתמ
 

 רקחמה
 לכ תייחנהב הובג ראותל תומלתשה רשפאת םידומילה תינכות
 טנדוטסה םא םג תינכותב תופתתשמה תוטלוקפהמ לגס ת/רבח
 תיארחאה תיתדיחי ןיבה הדעווה .תרחא הטלוקפב רגוב ראות לעב
 לש תפתושמ הייחנהו תוימוחת ןיב רקחמ תוינכות דדועת תינכותל
 .תונוש תוטלוקפמ לגס ישנא
 .'קנ 20 לש ףקיהב עצובת רקחמ תדובע
 ןונקתל םאתהב תינכותה תדעוו י"ע רשואי רקחמה אשונ
 .םימדקתמ םיראת ידומילל ס"יב
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 רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 ןתמ תועצמאב תוירנילפיצסיד יטלומ דדועל איה תינכותה דעי

 .םדוקה ראותהמ םינוש םימוחת בלשל םידמעומל תורשפא
 לש םיעדמל רטסיגמ ראות לעב תודמעומ שיגהל לכוי הז לולסמל
 עקר םע )רחא רכומ ימדקא דסומ לש לוקש ראות וא( ןוינכטה
 רוביחב ןהו תועוצקמב ןה תוחפל 92 לש םינויצ עצוממו םיאתמ
 תשגל ל"וחב הטיסרבינואב דמלש דמעומ לע .)הזת( רמגה
 .המשרהה תכרעל ןויצה תא ףרצלו GREה תניחבל
 לכוי תוחפל 90 לש עצוממב ןושארה ראותה תא םייסש דמעומ
 .)32.05 ףיעס( דחוימה לולסמל תודמעומ שיגהל
 )תוחפל 90( םילועמ םיגשיה לעב םיעדמל רטסיגמ ראותל טנדוטס
 ראותה תארקל רישיה לולסמל רובעל לכוי רקחמב תונייטצהו
 .)תונקתב 32.06 ,24.07 םיפיעס( רוטקוד

 :ףרצל שי הלבקה תשקבל
 

 לש םימדוק םיימדקא םידומיל לש טרופמ םינויצ ןויליג °
 דמעומה

 לכמ  הצלמה בתכמו הנבומ הצלמה ספוט( תוחפל תוצלמה 2 °
 ,ינש ראותב הזתל החנמהמ ןהמ תחא ,)םיצילממה ינשמ דחא
 .רוטקוד ראותל דעוימה החנמהמ הצלמה ףסונבו

 םייח תורוק °
 ."?תינכותל לבקתהל ןיינועמ ךנה עודמ" ריבסמה ישיא בתכמ °
 .טרוטקודל דעוימה רקחמה אשונ לש דחא דומע ןב ריצקת °
 ,םימדוקה םידומילה םויסב דמעומה גוריד תא גיצמה ספוט °

 .רוזחמ ותואב םימייסמה ללכ ךותמ
 

 .תיתדיחי ןיבה הדעווה יגיצנ םע הלבק תונויאר רובעי דמעומה
 .םידומילל הלבקל יאנתכ ,רקחמל החנמ אוצמל שקבתי דמעומה
 .דמעומה לש עקרה רואל תעבקנ תומלתשהה תינכת
 
 

  תינכתב תועוצקמה טוריפ
 

 םוחתב עקר לעב וניאש ימלו רטסיגמ ראותל הבוח תועוצקמ
 :וננה
 

 'סמ
 סרוק

 ןתינ סרוקה םש
 רטסמסב

 תודוקנ

 וננ ימושייב רנימס 648001
 היגולונכט וננו םיעדמ

 2.0 ב

 םיעדמוננב הדבעמ 648006
 - היגולונכטוננו

 םיטנדוטסל קר תדעוימ
 תינכותב םידמולש

 3.0 ב

 
 

 דומילה תושירד
 תריחב ,הביל יסרוקב ביוחי אל טנדוטסה .םיכמסומ תודוקנ 9
 רשאכ .רקחמה םוחתל םאתהב החנמה ידי לע השעת םיסרוקה
 ינש תא תחקל היהי וילע ,וננה םוחתב עקר לעב וניא דמעומה
 וננב רנימס"-ו "היגולונכטוננו םיעדמוננב הדבעמ" הבילה יסרוק
 ."היגולונכט וננו םיעדמ
 
 

 ףסונ עדימ
 היגולונכט וננו םיעדמ וננל תינכותב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
 nanoprog@technion.ac.il   ,4133829-04 .לט
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 תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 היגולונכטויבל

 
 :תואבה תודיחיה תופתתשהב תיתדיחי-ןיב תינכת
  ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנה ,תימיכ הסדנה ,תיחרזא הסדנה
 .הקיזיפ ,תיאופר-ויב הסדנה ,האופר ,היגולויב ,הימיכ
 

 הפנע תוליעפ תלהנתמ ,תונושה ויתודיחי לע ,ןוינכטב
-ןיב תינכת  המקוה וז תוליעפ דסמל ידכב .היגולונכטויבב
 רטסיגמ" ראותה תארקל ןה םלתשהל ןתינ התרגסמבש ,תיתדיחי
 רוטקוד" ראותה תארקל ןהו "היגולונכטויבב םיעדמל
 תרגסמב םיעצבתמה רקחמה תודובעו םידומילה  ."היפוסוליפל
 דחי ,הסדנההו םייחה יעדמ  לש םינוש םיטביה םיבלשמ וז תינכת
  .יפיצפס חטשב תוחמתה םע
 

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 ינפב היגולונכטויבל תינכתה החותפ ,ימוחת-ןיב חטשל האיכ
 ידומילב תוחפל 85 לש רבטצמ עצוממ ןויצ לעב םיטנדוטס
 םיראתל ס"היב לש הלבקה תושירדב םידמועה ,הכמסה
 תוטלוקפ ירגוב וא תויסדנה תוטלוקפ ירגוב םהו ,םימדקתמ
  .תויעדמ
 תוטלוקפב לגסה ירבח ןיבמ החנמ תאיצמ אוה הלבקל יאנת
 רקחמה אשונ רושיאו ,תינכותה ר"וי לצא הלבק ןויאר ,תונושה
  .תינכתה תדעו י"ע ריצקת ךמס לע
 .םייסדנה/םייגולונכטויב םיטביה בלשל םיבייח רקחמה יאשונ
 תומלתשה ביתנ
 רקחמ תדובע
 

 דומילה תושירד

 הניחב ,םימדקתמ תודוקנ 20 :יתנש-עברא ןושאר ראות ירגובל §
 לש ףקיהב רקחמ תדובעו ,תודוקנ 2 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב

  .)ראותל תודוקנ 42 תריבצ כ"הס( תודוקנ 20

 20 ףקיהב המלשה יסרוק :יתנש-תלת ןושאר ראות  ירגובל §
 "תבחרומ תילגנא"ב הניחב  ,תודוקנ 20 ףקיהב םיסרוק ,תודוקנ

 כ"הס( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ תדובעו  תודוקנ 2 הנקתש
  .)ראותל תודוקנ 62 תריבצ

 .היגולונכטהו הסדנהה ימוחתב דחוימב ודקמתי תומלשהה
 ימוחתמ ןהו הסדנהה ימוחתמ ןה ויהי םימדקתמה תועוצקמה
 תצלמהב הנתומ היהי תועוצקמה לכל םושירה  .היגולונכטויבה
  .היגולונכטויבל הדעווה רושיאבו החנמה
 תמייק ,ןתינ אל םיוסמ עוצקמ םא וא ,ךרוצה תדימב ,ןכ ומכ
 ,הסדנהבו םייחה יעדמב - יטנלוויווקא עוצקמב הפלחה תורשפא
 .היגולונכטויבל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב ,המאתהב
 תופתתשמה תוימדקאה תודיחיה תחאב השעת רקחמה תדובע
 יעדמ ימוחתמ ןה םיטביה לולכיש אשונב השעי רקחמה .תינכתב
 הדעווה ידי לע רשואי רשאו ,הסדנהה ימוחתמ ןהו םייחה
 .היגולונכטויבל
 
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתב שרדנכ רקחמ תדובע עוציב •

 .תיפוס הניחבב החלצהב הדימעו הזת תשגהו הביתכ •

 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 םיאתמ עקר םע ינש ראות לעב תודמעומ שיגהל לכוי  הז לולסמל
 טנדוטס .הזיתב ןהו םיסרוקב ןה הלעמו 85 לש םינויצ עצוממו
 לכוי רקחמב תונייטצהו םילועמ םיגשיה לעב רטסיגמ ראותל
 .רוטקוד ראותה תארקל רישיה לולסמל רובעל

 םוחת תרדגהבו הלבק ןויארב ,החנמ תאיצמב תינתומ הלבקה
 .רקחמ

 
 דומילה תושירד
 שורדה יסיסב עדי תמלשהלו םיקפוא תבחרהל תועוצקמ דומיל •
 ירסח םידמעומ .תודוקנ 6-9 לש ףקיהב ללכ ךרדב ,רקחמה עוציבל
 תודוקנ 4-8 דועב ךכל ףסונב וביוחי םייחה יעדמב עקר
  .םדק/המלשה

 לש תפסונ המלשהל שרדיהל םייושע יסדנה עקר ירסח םידמעומ
 .החנמה תשירד יפל תודוקנ 8 דע

 קלחו יללכ יפוא לעב קלח תללוכה ,תודמעומ תניחבב החלצה •
 הלגמו חטשב עדיה תא םדקמה רקחמל העצהל סחייתמה
 .יעדמ םוסרפל םייואר םישודיח

 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתב שרדנכ רקחמ תדובע עוציב •

 .תיפוס הניחבב החלצהב הדימעו הזת תשגהו הביתכ •
 

 ףסונ עדימ
  ,היגולונכטויבל תיתדיחי-ןיבה תינכתה תוריכזמ

 04-8293070 .לט

bfe.g.ad@bfe.technion.ac.il 

 04-8295898 .לט ,תינכתה ר"וי
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 תיתדיחי-ןיבה תינכתה
  םירמילופ תסדנהל

 
 :תואבה תודיחיה תופתתשהב תיתדיחי-ןיב תינכת
 ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנה ,תימיכ הסדנה ,תונוכמ תסדנה
 .תיאופר-ויב הסדנה ,םירמוח לש הסדנהו עדמ ,הימיכ

 תינכתה האב ,לארשיב הקיטסלפה תיישעת תוחתפתה רואל
 םינעדמלו םיסדנהמל םינושה קושה ירזגמב השירד לע תונעל
 הסדנהב רקחמו הארוה תויוליעפ .הקיטסלפהו םירמילופה חטשב
 תוימדקא תודיחי ןווגמב אוצמל ןתינ םירמילופ לש עדמבו
 השלש העיצמ םירמילופ תסדנהב תיתדיחי-ןיבה תינכתה .ןוינכטב
 םיעדמל רטסיגמ ,)הזת אלל ,ME( הסדנהל רטסיגמ ,םיראת
)MSc, ( היפוסוליפל רוטקודו )הזת םעPhD(. םידומיל ךשמה 

 םוחתב הדובעל הרשכה רשפאמ םירמילופ תסדנה תרגסמב
 תסדנהל ,םירמילופ רוצייל םירושקה םיאשונב רקחמלו חותיפל
 .םיירמילופ םימושיילו םירמילופ

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבק יאנת 

 ירגובו BSc ראות ילעב )תויתנש 4( תויסדנה תוטלוקפ ירגוב
 לבקתהל השקב שיגהל םיאכז BA ראות ילעב תויעדמ תוטלוקפ
 .ליבקמב דובעלו דומלל ןתינ .תינכתל
 ושרדיי םייתנש-תלת םילולסמב תויעדמ תוטלוקפ ירגובמ
 לש הכמסה ידומיל תוינכתמ תודוקנ 30-כ לש ףקיהב תומלשה
 יפכ ,הימיכו םירמוח לש הסדנהו עדמ ,תימיכ הסדנהל תוטלוקפה
 תמישר .םירמילופ תסדנהל תיתדיחי-ןיבה הדעווה י"ע ועבקייש
  .םלתשמה לש םידומילה עקרב בשחתהב עבקית תועוצקמה
 ושרדי םיאתמ עקר אלל םייתנש-4 םילולסמב תוטלוקפ ירגובמ
 .הדעוה תטלחהל םאתהב תומלשה

  )MSc( "םירמילופ תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 םירמילופ תסדנהל תיתדיחי-ןיבה הדעווה תצלמהב עבקיי החנמה
 תוניינעתהה םוחת יפל ,םימדקתמ םיראתל ס"היב ןקיד רושיאבו

  .טנדוטסה לש

  :ןה MSc תלבקל תוירקיעה תושירדה
 :אבה טוריפה יפל ,ראותל 'קנ 38 תריבצ

 הדעווה תושירדל םאתהב המלשהו םימדקתמ תועוצקמ דומיל §
 תומישרמ תודוקנ 12 תוחפל .םירמילופ תסדנהל תיתדיחי-ןיבה
 תמישרמ תודוקנ 6 תוחפל ןהמש ,הריחבהו דוסיה תועוצקמ
  .דוסיה תועוצקמ

 תילגנא"( הרז הפש יבגל םימדקתמ םיראתל ס"היב תושירד יולימ §
 .)תודוקנ 2 ,"תבחרומ

 .התואנ המרב רקחמ תדובע עוציב §
 .תינוירנימס האצרה ןתמ §
 םאתהב )תודוקנ 20( רטסיגמ ראותל רוביח תשגהו הביתכ §

 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל
 .הפ-לעב תיפוס הניחבב הדימע §
§  

 תודוקנ ןושאר ראות ירגוב
 תועוצקמב
 םימדקתמ

 תועוצקמב תודוקנ
 המלשה

 הטלוקפ וא הסדנה ,יתנש 4
 תועוצקמ ודמלנ הב תרחא
 תומלתשהל םייטנוולרה

16  

 תטלחהל םאתהב 16 רחא יתנש 4
 הדעווה

 תטלחהל םאתהב 16 יתנש 3
 )30-כ(  הדעווה

 

 )ME( "םירמילופ תסדנהב הסדנהל רטסיגמ"
 דומילה תושירד
 תועוצקמב 'קנ 40 ;ראותל תודוקנ 42 תריבצ לע תססובמ תינכתה
 לש ףקיהב תועוצקמ דומיל ."תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ 2 +

 דוסיה תועוצקמ תומישרמ תודוקנ 20 תוחפל ,תודוקנ 34
 ,)םירמילופה יעדמו םירמילופ תסדנהב תועוצקמה( הריחבהו

 16 דע ,ףסונב .דוסיה תועוצקמ תמישרמ תודוקנ 10 תוחפל ןהמש
 תוכיא תחטבאו הלכלכ ,לוהינ יאשונב תועוצקמ תמישרמ תודוקנ
 וא טקיורפ ,רמג תדובע תמלשהב בייח םג טנדוטסה .תונימאו
  .תודוקנ 6 לש ףקיהב תינוירנימס הדובע

 םיניינועמ ויהי רשא ,ME ראותל םידומילה תינכתב םיטנדוטס
 רקחמ עצבל ושרדיי ,MSc ראותה תארקל רקחמ ביתנל רובעל
 םאתהבו םירמילופ תסדנהל תיתדיחי-ןיבה הדעווה תעיבק יפ-לע
  .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל

 םידומילל לבקתהל םיניינועמ ויהי רשא ,ME ראות ילעב םירגוב
 אל" םידומיל תרגסמב רקחמ תומלשה עצבל ושרדיי ,PhD ראותל
 םירמילופ תסדנהל תיתדיחי-ןיבה הדעווה תעיבק יפ-לע ,"ראותל
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל םאתהבו
 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 תדעוימ )PhD( היפוסוליפל רוטקוד ראות תארקל תומלתשהה
 יעדמ לש חטשב רקחמל הקיז ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל
  .םירמילופ תסדנהו
 עצומ )תוחפל 90 עצוממ( הכמסה ידומילב םינייטצמ םיטנדוטסל
 . רתוי רצק תומלתשהה ךשמ וב ,טרוטקודל דחוימ לולסמ
 רשפאתי MSc ראותב רקחמבו םידומילב םינייטצמ םיטנדוטסל
 ךשמ רוציק רשפאמ הז לולסמ .טרוטקודל רישי רבעמ
 .תללוכה תומלתשהה
 םירמילופ תסדנהל תיתדיחי-ןיבה הדעווה תצלמהב עבקי החנמה
 תוניינעתהה םוחת יפל ,םימדקתמ םיראתל ס"היב ןקיד רושיאבו

 .טנדוטסה לש
 הלבקה יאנת
 דחאב אלש ,רוטקוד ראותה תארקל תומלתשהל םשרנה דמעומ
 )הזת םע( ינש ראות לעב תויהל בייח ,םידחוימה םילולסמהמ
 לע ןכ ומכ .דאמ םיבוט תויהל םיבייח רקחמבו םידומילב ויגשיהו

 .תומלתשהל ותשקב תשגה ינפל דעוימ החנמ אוצמל דמעומה

 לע ססבתת םירמילופ תסדנהל תיתדיחי-ןיבה הדעווה תטלחה
 הצלמה יבתכמ ,םייעוצקמ םיגשיה ,םייח תורוק ,תודועת
 יפוסה ןוידה ינפל דמעומה תא ןייארת רשא הדעו תצלמהו
 .ותשקבב

 דומילה תושירד
 יפל ,תוחפל תודוקנ 8 לש ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ דומיל §

 רתוי רחואמ בלשבו תנייארמה הדעווהו הלבקה תדעו תצלמה
 תרטמ .רוטקודל תודמעומה תניחבב םינחוב תדעו תצלמהב
 .ותקמעהו רקחמה עוציבל שורדה עדיה תמלשה - דומילה

 דמעומה תעצה לע תססבתמה תודמעומ תניחבב הדימע §
 .תומלתשהה חטשב עדיה תא תמדקמה תירוקמ רקחמ תדובעל
 11 ךות ,תיאמצע הרוצב דמעומה י"ע בתכית רקחמה תעצה
 רישי לולסמ רובע( ןינמה ןמ טנדוטסכ הלבקה דעוממ םישדוח
 .)רישיה לולסמל רבעמה לע העדוהה דעוממ םישדוח 5 ךות

 .התואנ המרב רקחמ תדובע עוציב §
 .תינוירנימס האצרה ןתמ §
 ס"היב תונקתל םאתהב ,רוטקוד ראותל רוביח תשגהו הביתכ §

 .םימדקתמ םיראתל
 .הפ-לעב תיפוס הניחבב הדימע §
  .תופש דומיל יבגל םימדקתמ םיראתל ס"היב תושירד יולימ §
 

 ףסונ עדימ
 077-887-1933 :לט ,רלימ ברמ 'בג
 @technion.ac.ilmeravmmail: -E 

 :תינכתה רתא
 http://polyeng.net.technion.ac.il  
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 תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 תוכרעמ תסדנהל

 
 תסדנה :תואבה תודיחיה תופתתשהב תיתדיחי-ןיב תינכת
 ךוניח ,לוהינו הישעת תסדנה ,ללחו הקיטונוריוא תסדנה ,תונוכמ
 .היגולונכטו עדמל
 

 םלועב תרבוגו תכלוה בל תמושתל הכוז תוכרעמ תסדנה אשונ
 חתיפ ,היישעתב םימרוג לש תוינפ רואל .טרפב לארשיבו ללכב
 תרגסמב תוכרעמ יסדנהמ תרשכהל תימדקא תינכת ןוינכטה
 תא דייצת תעצומה תינכתה .הסדנהל רטסיגמ ראות ידומיל
 חותיפל םישורדה םינווגמ םייעוצקמ םילכבו עדיב טנדוטסה
 .תומדקתמ תובכרומ תוכרעמ
 

  :תואבה תולועפה תא תללוכ תוכרעמ תסדנה
 ךרוצהמ התרוצת לשו תכרעמה יעוציב לש םירטמרפה תריזג -

 ,הזילנא ,הזתניס ,תורדגה לש יביטרטיא ךילהת ידי לע יעצבמה
 .הכרעהו םייוסינ ,ןכת
 םיקשממ תומיאת תחטבהל הקיז ילעב םירטמרפה בוליש -
 תייצזימיטפוא תלבקל םייתינכותו םיילנויצקנופ ,םייסיפ
 .תכרעמה
 תויתקזחא ,תונימא( יללכה ץמאמב תוכמותה תוסדנהה בוליש -
 .)'וכו

 .הלא םיאשונב לופיטל תוטישו םילכ הקינעמ הרשכהה תינכת
 

 הלבקה יאנת
 םיעדמ ירגובו םיסדנהמל החותפ תוכרעמ תסדנהב ME-ה תינכת
 ראותה םויסמ תוחפל םינש 3 לש הדובעב ןויסינ ילעב ,םיקיודמ
 רבעמו ןושארה ראותה ידומילב םיבוט םיגשה םישרדנ .ןושארה
 םייעוצקמ םיגשהו בר יעוצקמ קתו לש הרקמב  .GRE תניחב
     .הלבקה תדעוו ינוידב רכינ לקשמל תוכוז הלא תודבוע ,םיטלוב
 
 דומילה תושירד
 ףקיהב םיסרוק תוללוכה , תודוקנ 42 רובצל שרדיי תינכתה רגוב
 תודוקנ 2-ו תודוקנ 6 ןב רמג טקיורפ ,תוחפל תודוקנ 34 לש ללוכ
 תומלשה ושרדיי ךרוצה תדימב .תבחרומ תילגנא

 

 ףסונ עדימ
 הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
 04-8295903  .לט ללחו

se.ad@technion.ac.il 
 

 )םייוניש ונכתיי( םידומילה תינכת
 'קנ   

  2.0 תוכרעמ תסדנהב תודוסי   088794
  3.0 תוקידבו תונימא 036053
  3.0 תוכרעמ יסדנהמל הלכלכ 096501
  3.0 תוכרעמ יסדנהמל הרקב 088795
  3.0  בשחמ תוצבושמ תוכרעמ חותינ 086222
  3.0 תויגולונכט תוכרעמב ישונאה םרוגה 098610
  3.0 1 םדקתמ יסדנה יתכרעמ ןכת  038808
  3.0 תוכרעמ יסדנהמל היצלומיס 098321
  3.0 היצזימיטפואו םיעוציב רקח 098310
  3.0 2 םדקתמ יסדנה יתכרעמ ןכת  038809
  3.0 תוכרעמ תסדנהל םיטקיורפ לוהינ 098123
  2.0 תוכרעמ לש היצרגטניא  088209
 6.0 תוכרעמ תסדנהב םויס טקיורפ 088796

 רפסמ
 סרוק
 תילגנא

 2.0 תבחרומ תילגנא
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 תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 "רוצייה לוהינו ןכת"ל
 :תואבה תודיחיה תופתתשהב תיתדיחי-ןיב תינכת
 הישעת תסדנה ,ללחו הקיטונוריוא תסדנה ,תונוכמ תסדנה
 .םירמוח לש הסדנהו עדמ ,לוהינו
 

 הלבקה יאנת
 ס"היבב םיגוהנה םיאנתל םיפופכ תינכתל הלבקה יאנת .1

-ל 80 עצוממו  ME-ל 75 עצוממ ןכו ,םימדקתמ םיראתל
MSc(. 

 ,ישיא ןויאר יפ לע תינכתל המאתה אוה הלבקל ףסונ יאנת .2
 .תושרדנ םא תומלשהו

 
 םידומילה תינכת
 לש ףקיהב הריחבו הבוח תועוצקמ וללכי ME ראותה תארקל םידומילה

 תינוירנימס הדובע/רמג טקיורפ ,ךשמהב המישרה ךותמ תודוקנ 35
 יללכל םאתהב תבחרומ תילגנאב ןחבמב הדימעו תודוקנ 5 לש ףקיהב
 תלבקל תודוקנ 42 כ"הס  .תודוקנ 2 הנקתש םימדקתמ םיראתל ס"היב
 .ראותה
 תחקל ,החנמה רושיאב ןתינ  ,תינכותב הריחבה תועוצקמ תמישרל רבעמ
 םידומלה תינכות ךותמ םימדקתמ תמרב םייפולח הריחב תועוצקמ 2
 .לוהינו הישעתל הטלוקפב
 
 תועוצקמ לש דומיל תודוקנ 20 וללכי MSc ראותה תארקל םידומילה 

 רושאל יאנת( רקחמ אשונ תשגה ,ךשמהב המישרה ךותמ הריחבו הבוח
 ןחבמב הדימע , )"רקחמה לש  הקיתא" ןחבמב הדימע אוה רקחמ אשונ
 הנקתש ,םימדקתמ םיראתל רפסה תיב יללכל םאתהב תבחרומ תילגנאב
 תלבקל תודוקנ 42 כ"הס .תודוקנ 20 הנקתש הזת תשגהו תודוקנ 2
 .ראותה
 ךותמ תודוקנ 12 רובצלו רקחמ אשונ שיגהל טנדוטסה לע
 .םידומילה תליחתמ םייתנש ךות הריחב/הבוחה תועוצקמ
 

 )MSc( הזת םע לולסמל )ME( הזת אלל לולסממ רבעמ
 לכ תא ומייסו ,תוחפל 80 לש עצוממ ורבצש תינכתה יפתתשמל
 הזת םע לולסמל רובעל תורשפאה ןתנית ,הבוחה תועוצקמ
)MSc(. תינכתה לש הלבקה תדעו רושיאב הנתומ לולסמ רבעמ, 
 תופתתשמה תוטלוקפה ירומ לגסמ ימדקא החנמ תאיצמב
 ."רקחמה לש הקיתא"  ןחבמ רבעמבו תינכתב
 

 הבוחה תועוצקמ תמישר
 )דחאכ MSc לולסמלו ME לולסמל הפקת המישרה(
 )ד-א( הצובק לכמ תוחפל דחא עוצקמ רוחבל שי

 הצובק דוקינ עוצקמ םש רפסמ
 א 4.0 1 תויטילנא תוטיש 036001
 ב 3.5 םדקתמ הקפסא תוארשרש לוהינ 097139
 ב 2.5 היצזימיטפוא תוטיש 097324
 ב 3.5 םינקתמ לש ךרעמו םוקימ ןונכת 097151
 ב 2.5 הבכרהלו תוירוצייל ןוכית 096124
 םילדומו תיבושיח הירטמואיג 036020

 1 ם"ביתב
 ג 2.5

 ג 3.0  1 םדקתמ יסדנה ןכת 036041
 ג 3.5 תוכיא תסדנה 096120
 ג 3.5 תונימא תסדנה 096121
 ד 2 שדח םימדקתמ םיבכורמ םירמוח 318422
 םירמוח לש תוינכמ תונוכת 038746

 םייסדנה
 ד 2.0

 םירמוח תסדנהב םירחבנ םיקרפ 318621
 םייטסלפ

 ד 2

 לש תיבושיח הקינכמ ורקימ 038805
 םיבכורמ םירמוח

 ד 3

   

 הריחב תועוצקמ
 דוקינ עוצקמ םש רפסמ

 3.0 תונוכמ תסדנהב 2 תויטילנא תוטיש 036002
 3.0 הריבשה תקינכמ 036004
 3.0 תוכתמ לש םייטסלפ םידוביע 036014
 3.0 1 הסדנהב םייפוס םיטנמלא תוטיש 036015
 2.5 2 תויטפוא תוכרעמ 036019
 2.5 2 רוציי תוכרעמל אובמ 036029
 2.5 2 ם"ביתב םילדומו תיבושיח הירטמואיג 036045
 לש תונימא חותינו םינוכיס תכרעה 036057

 תוכרעמ
3.0 

 3.0 תודנות תוימניד תוכרעמב יוהיזו לודימ 036063
 2.0 םייוסינ לש הזילנאו ןכת 038703
 2.5 תוינכמ תוכרעמ לש םייח ךשמ ינחבמ 038794
 3.0 תוירמונ תוטיש 038727
 2.0 הקיטובורב םימדקתמ םיאשונ 038785
 3.0 2  םדקתמ יסדנה ןכת 038796
 3.5 תוירוצייל ןוכית 096124
 2.5 תימושיי תוכיא תחטבא 096125
 3.5 שמתשמ תיווח 096266
 2.5 םהישומישו םייארקא םיכילהת 096310
 3.5 תוריש תוכרעמ תסדנה 096324
 3.5 ץובישה תרותל אובמ 096326
 2.5 םחותינו םייוסינ ןונכת 096475
 2.5 תורבח ןומימ 096502
 3.5 1 תילכלכ ורקימ הירואת 096520
 3.5 2 תילכלכ ורקימ הירואת 096530
 2.0 תילכלכה הבשחמה תודלות 096577
 3.5 הלכלכב םימדקתמ םיאשונ 096582
 3.5 הקירטמונוקא 096586
 3.5 תמדקתמ הקירטמונוקא 096589
 3.5 םיילועפת םינוכיס לוהינל אובמ 096912
 2.5 הישעת תסדנהב םירחבנ םיאשונ 097120
 3.5 הישעת תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 097121
 3.5 תונימא לוהינ 097122
 3.5 ימונוגרא ןוכית 097131
 תוכרעמב תוישומיש תקידב 097136

 תויביטקארטניא
3.5 

 3.5 םיטקיורפ לוהינב תומדקתמ תוטיש 097140
 2.5 םיטובור תודובע תונכתו ןונכת 097163
 3.0 םיינכמ ויה םיטביה :הנוכמ-םדא תוכרעמ 098142
 2.0 הקיציה תיגולונכטו תוקצמתה 316424
 2.0 םיינוי םיקצומ םירמוח תונוכת 317000
 2.0 תיטסלפה היצמרופדה תרות 318235
 3.0 רבשה תרות 318236
 2.0 רוטניסה תירואתו תוקבא תיגרולטמ 318322
 2.0 תינגרוא הקינורטקלאל םירמוח תסדנה 318520
 תונוכת ,הנבמ :םיירטקלאיד  םירמוח 318600

 םימושייו
2.0 

 2.0 היגרנא תוריתע תוימיכורטקלא תוכרעמ 318820
 2.0 םיימרקה םירמוחה תרות 318822
 3.0 םינובנ םינבמל אובמ 086901

    
 

 ףסונ עדימל
 
 .04-8293189 .לט,שולא הנד ,תיתדיחי-ןיבה תינכתה תזכר
il danaal@me.technion.ac.il 
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 תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 בכר תוכרעמ תסדנהל

 
 

 תסדנה :תואבה תודיחיה תופתתשהב תיתדיחי-ןיב תינכת
 .תיחרזא הסדנה ,תונוכמ
 

 תוכרעמ תסדנהב הסדנהל רטסיגמ" הזת אלל ראותל תינכתה
 ילעב םירגובל היישעתה תשירד לע תונעל תנמ לע התנבנ "בכר
 רוצייו ןכת ,חותיפ לש םימדקתמ םימוחתב ההובג תונמוימ
 תויתשתבו תימלועה בכרה תיישעתל םילולכמו בכר תוכרעמ
  .םימדקתמ הרובעת יעצמאו תובכר ןוגכ ,תוימואלה
 

 עדי שוכרל תונמדזה םיטנדוטסל הקינעמ וז תידוחיי תינכת
 םיקפוא תבחרה םע דחי הענהו בכרה תסדנה ימוחתב קימעמ
 קמעתהל טנדוטסל תרשפאמ תינכתה .םיפסונ הסדנה ימוחתב
 ןילמוגה יסחיל וא בכרה תוכרעמ םוחתל רושקה יסדנה טקיורפב
 ,םירוזמר תכרעמ ,שיבכ ןוגכ ,תיתשתה תוכרעמל בכר תוכרעמ ןיב
 ילעב ויהי תינכתה ירגוב .'וכו עקרק ,הרקבו השיח תוכרעמ
 בכר תוכרעמ תסדנהב הקימעמ תירנילפיצסיד-רטניא הרשכה
 םיכילהתו םירצומ חותיפ תמדקב ליבוהל ידכ םויכ תשרדנה
 .הז ימאנידו חתפתמ םוחתב
 לש בחר םוחתב ולעפיש םיסדנהמ רישכהל תדעוימ תינכתה
 תוטיש ,יסדנה ןכתב תויונמוימ וחתפיו בכר תסדנהב םיאשונ
 .רוצייו  תובשחוממ תויצלומיס ,חותינ
 

 הלבקה יאנת
 םיראתל ס"היבב םיגוהנה םיאנתל םיהז תינכתל הלבקה יאנת
 .יתנש 4 יסדנה ןושאר ראות ירגובל םימדקתמ
 
 
 דומילה תושירד

 35 לש ללוכ ףקיהב תועוצקמ תוללוכה ,םימדקתמ תודוקנ 42
 גוסמ עוצקמו "תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ 2 ,תוחפל תודוקנ

 ושרדיי ךרוצה תדימב .תודוקנ 5 ףקיהב רמג טקיורפ/רנימס
 .תומלשה
 תודוסי םיסכמ הבוחה יסרוק .הריחבו הבוח יסרוק תללוכ תינכתה
 הענה תוכרעמ ,בכר תקימניד ,תימינפ הפירש יעונמ ,בכר תסדנה לש
 םאתהב טנדוטסה י"ע םירחבנ הריחבה יסרוק .םירחאו תומדקתמ
 םוהיז :לשמל ,םיאשונה יפל המישרה ןמ םיישיא תוחמתהו ןיינעל
-ינפ תסדנה ,תוכיא תרקבו תונימא ,בכר תוכרעמ תקימניד ,ריווא
 רמגה טקיורפ .'וכו הענה תוכרעמו היגרנא ,הרובחת תסדנה ,חטש
 .תישיא היחנהב עצוביו םידומילה תינכתמ דרפנ יתלב קלח וניה
 םיטנדוטס .םימדקתמ םיראתל ס"היב יללכ תנוכתמב שגוי טקיורפה
 תושירדב דומעל םיכירצ וז תינכותב םהידומיל תא םיליחתמה
 .םידומילה תינכתב תוטרופמה םדקה
 

 ףסונ עדימ
  יקסבוקטרט דינואל ח"פורפ :תינכתה ר"וי

technion.ac.iltartak@ 
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 תיתדיחי-ןיבה תינכתה
  היגרנאל

 
 הסדנה :תואבה תודיחיה תופתתשהב תיתדיחי-ןיב תינכת
 הסדנה ,למשח תסדנה ,תונוכמ תסדנה ,תיתביבסו תיחרזא
 הקיטואנוריווא תסדנה ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנה ,תימיכ
 ,םירע יוניבו הרוטקטיכרא ,היגולויב ,הימיכ ,הקיסיפ ,ללחו

 .םירמוח לש הסדנהו עדמ
 

 רתויב םילודגה םירגתאה דחא וניה היגרנא תורוקמב רוסחמה
 תקפה יכ המכסה הנשי םויכ .תינרדומה תושונאה ינפב םידמועה
 לדגו ךלוה בצקב ,)זגו טפנ ,םחפ( םייליסופ תורוקממ היגרנא
 םייק ,ןכ לע ,תישונאה תוחתפתהלו עבטל תישחומ הנכס הווהמ
 לש תויגולונכט חתפלו םייפולח היגרנא תורוקמ חתפל ףוחד ךרוצ
  .םיידיתעו םימייק תורוקמב רתוי ליעי שומיש
 רקחמב הפנע תוליעפ תלהנתמ ,תונושה ויתודיחי לע ,ןוינכטב
 תירקחמ תינכת המקוה וז תוליעפ דסמל ידכב .היגרנא תסדנהו
 ימוחת-בר רקחמ הליבומ וז הירטמ תינכת .היגרנאב תיתדיחי-ןיב
 תונילפיצסידב םינעדמהו םירקוחה יבוט לש הלועפ ףותיש ךות
 תויעבב דקמתמה רקחמה .ול הצוחמ ףאו ןוינכטב תונושה
 ץראב היגרנאה םוחת לש ומודיקל תורקחנש תויסדנהו תויסיסב
  .םלועבו

 ,אמייק תב היגרנאב רקחמב תדקמתמ ןוינכטב היגרנאה תינכת
  :םיאבה םימוחתב דחוימב
 תוינשדח תוללוסו קלד יאת .1
 ןמימ תויגולונכט .2
3. PV 
 היגרנא תויגולונכט לש םייח רוזחמ תכרעהו היגרנא תוכרעמ .4
 היגרנא-םימ רשקה .5
 הזילטק .6
 םוח תרמה .7
 לודימ .8

 וז תינכת תרגסמב םיעצבתמה רקחמה תודובעו םידומילה
 םע דחי ,הסדנההו היגרנאה יעדמ לש םינוש םיטביה םיבלשמ
 םע םואיתב עבקיי הזתה םוחת .יפיצפס רקחמ חטשב תוחמתה
 .תינכתה לש םימדקתמ םידומילל הדעווה רושיאבו החנמה

 
 רטסיגמ ראותל םידומיל
  :רטסיגמ ראותל םיאבה םילולסמה תא העיצמ תינכתה
 ")הזת םע( היגרנא תסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 דומיל :אבה טוריפה יפל ראותל 'קנ 40 ורבצי הסדנהב ראות ירגוב

 עוציבו ,"תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ 2 ,םימדקתמ תודוקנ 18
 המלשה תודוקנ הנשרדית ףסונב .)תודוקנ 20( רקחמ תדובע
  .ךרוצה תדימב
 ")הזת םע( היגרנאב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 טוריפה יפל ראותל 'קנ 52 ורבצי )יתנש-תלת( םיעדמב ראות ירגוב
 תילגנא" רובע תודוקנ 2 ,,םימדקתמ תודוקנ 30 דומיל :אבה
 הנשרדית ףסונב .)תודוקנ 20( רקחמ תדובע עוציבו ,"תבחרומ
  .ךרוצה תדימב המלשה תודוקנ

 "היגרנא תסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 :אבה טוריפה יפל ראותל 'קנ 40 ורבצי הסדנהב ראות ירגוב
 "תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ 2 ,םימדקתמ תודוקנ 26 דומיל
 המלשה תודוקנ הנשרדית ףסונב .)תודוקנ 12( רמג תדובע עוציבו
   .ךרוצה תדימב
 "היגרנאל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 יפל ראותל 'קנ 52 ורבצי )יתנש-תלת( םיעדמב ראות ירגוב
 רובע תודוקנ 2-ו םימדקתמ תודוקנ 50 דומיל :אבה טוריפה
 תודוקנ הנשרדית ךרוצה תדימב ףסונב ."תבחרומ תילגנא"
 .המלשה
 

 
  הלבקה יאנת
 ינפב החותפ היגרנאב םידומילה תינכת ,ימוחת-ןיב חטשל האיכ
 םיראתל ס"היב לש הלבקה תושירדב םידמועה םיטנדוטס
 לש וא תויסדנה תוטלוקפ לש םינייטצמ םירגוב - םימדקתמ
 ירבח ןיבמ החנמ תאיצמ אוה הלבקל יאנת .תויעדמ תוטלוקפ
 ,)תפתושמ היחנה תדדועמ תינכתה( תונושה תוטלוקפב לגסה
 רקחמ תעצה ךמס לע( רקחמה אשונו טנדוטסה תלבק רושיאו

 בלשל םיבייח רקחמה יאשונ .תינכתה תדעו י"ע )תרצוקמ
 םידמעומ תינכותל ולבקתי .היגרנאב םייסדנה/םייעדמ םיטביה
 וא הסדנהב ,רכומ ימדקא דסוממ ןושאר ראות ילעב םינייטצמ
 שיגהל םידמעומה לכ לע .הלבקה תדעו רושיאב ,םיקיודמ םיעדמב
 .םיישיא תונויאר תרדס רובעלו ,םיצרממ הצלמה יבתכמ ינש
 יטנוולר יתקוסעת ןויסינ לעבו ןושאר ראות רגוב דמעומ ,ןכ ומכ
 ףוריצב תטרופמו תקמונמ השקב שיגהל לכוי )םינש שמחכ( בר
 .םיצרממ וא/ו ,ותדובע םוקממ הצלמה יבתכמ ינשו םייח תורוק
 תא לוקשת םימדקתמ םיראתל תיתדיחי-ןיבה הדעוהש רחאל
 ,לכוי ,םיקפסמ םייעוצקמה ויגשיהו ונויסינ יכ אצמתו אשונה
 ביתנל לבקתהל ,םימדקתמ םידומיל תדעו לוקישל םאתהב
 .רמג תדובע וא טקיורפ/רקחמ
 דומילה תושירד
 .היגולונכטהו הסדנהה ,עדמה ימוחתב ודקמתי תומלשהה
 ןהו הסדנההו עדמה ימוחתמ ןה ויהי םימדקתמה תועוצקמה
 תועוצקמ תא םילשהל םיטנדוטסה לע .היגולונכטה ימוחתמ
 תמישר ךותמ דחא עוצקמ ,)'קנ 4 ףקיהב( תינכתה לש הבוחה
 תוחפלו ,)תוחפל 'קנ 3 ףקיהב( תויתומכ רקחמ תוטישב הריחב
 םיידועייה הריחבה תועוצקמ תמישר ךותמ דחא הריחב עוצקמ
 תושרדנה תודוקנה תרתי תא םילשהל ןתינ .)'קנ 2 ףקיהב( תינכתל
 םימדקתמ םיראתל תועוצקמה ךותמ הריחב תועוצקמ י"ע
 םידומילה תינכתל םאתהב ,תונושה תוטלוקפב םימייקה
 םג ביוחמ יתנש תלת ןושאר ראות לעב טנדוטס .תמסרפתמה
 הריחבה תועוצקמ ךותמ תועוצקמ העברא תוחפל םילשהל
 םייטנוולר הריחב תועוצקמ ןווגמ ךותמו ,תינכתל םיידועייה
 תועוצקמכ ורשוא רשא ,תינכתב תופתתשמה תוטלוקפב םימייקה
 םישרדנה ,יתנש תלת ןושאר ראות ילעב םיטנדוטס רובע .הריחב
 ראות תועוצקממ המלשה תודוקנ 10 דע :המלשה תועוצקמב
 .ראותה םויסל תושרדנה םימדקתמ תודוקנ 30-ב וללכי ןושאר
 השקבל ןתינו ,םעפ ידימ תנכדעתמ הריחבה תועוצקמ תמישר
 תועוצקמה לכל םושירה .היגרנאב םימדקתמ םיראתל תזכרהמ
 תיתדיחי-ןיבה הדעוה רושיאבו החנמה תצלמהב הנתומ היהי
 תחאב השעת )'קנ 20 ףקיהב( רקחמה תדובע .היגרנא ידומילל
 ףותיש םג ירשפא( תינכתב תופתתשמה תוימדקאה תודיחיה
 ןה לולכיש אשונב עצבתי רקחמה .)רתוי וא תודיחי יתש ןיב הלועפ
 רשואיו ,הסדנהה ימוחתמ ןהו היגרנאה יעדמ ימוחתמ םיטביה
 .היגרנא ידומילל תיתדיחי-ןיבה הדעוה י"ע
 ירקחמ רטסיגמ ראותל םידומילה תושירד

 ראות ירגוב
 ןושאר

 תודוקנ
 םימדקתמ

 תודוקנ רקחמ
 המלשה

 ראות ירגוב
 הסדנהב

 תדובע עוציב 18
 )'קנ 20( רקחמ

 ךרוצל םאתהב

 ראות ירגוב
 הסדנהב

 תדובע עוציב 26
 )'קנ 12( רמג

 ךרוצל םאתהב

 ראות ירגוב
 םיעדמב

 תדובע עוציב 30
 )'קנ 20( רקחמ

 ךרוצל םאתהב

 ראות ירגוב
 םיעדמב

 תדובע עוציב 38
 )'קנ 12( רמג

 ךרוצל םאתהב

 תילגנא"ב הניחבה תא רובעל שי ,ליעל הלבטב ןיוצמל ףסונב
  .'קנ 2 הנקתש "תבחרומ
 ירקחמ אל רטסיגמ ראותל םידומילה תושירד

 םימדקתמ תודוקנ ןושאר ראות ירגוב
 םיסרוקב

 המלשה תודוקנ

 ךרוצל םאתהב 40 הסדנהב ראות ירגוב

 ךרוצל  םאתהב 50 םיעדמב ראות ירגוב
 תילגנא"ב הניחבה תא רובעל שי ,ליעל הלבטב ןיוצמל ףסונב
 .'קנ 2 הנקתש "תבחרומ
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  תינכתב תועוצקמה טוריפ
  הבוח תועוצקמ

 היקנ היגרנא תויגולונכט  518001
 )518002 סרוקל םדק(

 'קנ 2

 'קנ 2 היגרנאב םיילבולגו םיימואל םירגתא 518002
 

  הריחב תועוצקמ

 'קנ 2 היגרנא תוכרעמ לש לוהינו הלכלכ 518003
 'קנ 2 תינגורטה הזילטקב םדקתמ סרוק 518004
 'קנ 2 תיאטלוו-וטופו תירלוס היגרנא 518005
 'קנ 2 הסמ-ויב לש היגרנא 518006
 תשר( תומדקתמ היגרנא תכלוה תוכרעמ 518007

 )המכח
 'קנ 2

 'קנ 2 היגרנא תונשדח 518008
 'קנ 2 1 היגרנאב םירחבנ םיאשונ 518009

 'קנ 2 2 היגרנאב םירחבנ םיאשונ 518010

 
  רוטקוד ראותל םידומיל
 

 הלבקה יאנת

 )PhD( "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תארקל תומלתשהה
 ,םיקיודמ םיעדמב וא הסדנהב ינש ראות ילעבל תדעוימ
 וא דאמ םיבוט ויה רקחמבו םידומילב םימדוקה םהיגשיהש
 םיימדקא םיגשיהל ףסונב .ןיינע לש ופוגל וקדביו ,םיניוצמ
 לע ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תושירדל ףופכבו םיתואנ םימדוק
  .יאמצע רקחמ עוצבל תחכומ תלוכי לעב תויהל דמעומה
 :ר"ד ראותל םידמעומ לע
 תשקב תשגה ינפל תינכתה לש לגסה ירבח ברקמ החנמ אוצמל
 םימדקתמ םיראתל ס"היבב הלבקו םושיר רודמל תודמעומה
 תימדקמ רקחמ תעצה שיגהל ,)תפתושמ היחנה תדדועמ תינכתה(
 דחא( הצלמה יבתכמ ינש ,םייח תורוק ,)תילגנאב םידומע ינש(

 .םיישיא תונויאר השולש רובעל )ינש ראותב הזתל החנמהמ
 .תימדקאה הדיחיה י"ע םירחבנ םינייארמה
 עבקיתו ויגשיה תא ןחבית תיתדיחי-ןיבה הדעוה ,ל"נה לכ רואל
  .םיאנת וליאבו לבקתי דמעומה םאה
 הדעוה זכרמ עייסי )ל"וחמ דמעומ ,לשמל( םידחוימ םירקמב
  .החנמ תאיצמב תיתדיחי-ןיבה
 

 דומילה תושירד

 תיתדיחי-ןיבה הדעווה הליטהש םידחוימה םיאנתב הדימע •
  .)הלאכ ויה םא(

  .תוחפל םימדקתמ תודוקנ 8 דומיל •
 הילע הנגהו תודמעומה תניחב תארקל רקחמ תעצה תשגה •

  .םינחוב תדעו ינפב
  .ןוינכטב םסרופי הל דעומה רשא תינוירנימס האצרה ןתמ •
  .םינחוב תדעו ינפב וילע הנגהו רקחמה לע רוביח תשגה •
 

 רוטקוד ראותל בלושמ לולסמ / רוטקוד ראותל רישי לולסמ
 

 םהידומיל תא וליחתהש ,דחוימב םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס
 ,רקחמבו םידומילב םינייטצמהו ,הזת םע רטסיגמ ראות תארקל
 תצלמהל םאתהב ,רוטקוד ראותל רישי לולסמל רובעל ולכוי

 ,תוחפל םימדקתמ תודוקנ 8 םהילע ולטוי .תיתדיחי-ןיבה הדעווה
 תוימדקא - תופסונ תויללכ תושירד .רטסיגמה תושירדל ףסונב
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקתל םאתהב - תוילהנמו
 

 
 רוטקוד ראותל דחוימ לולסמ
 רחאל תורישי "הרתי תונייטצהב" םינייטצמ םיטנדוטסל דעוימ
 םיטרופמ דומילה להונו םיפסונה הלבקה יאנת .ןושארה ראותה
 34.02 -ו 32.05 םיפיעס( םימדקתמ םיראתל רפסה תיב גולטקב
 הדעוה תוריכזמב לבקל ןתינ םידומילה תוינכת טוריפ .)תונקתב
 - תוילהנמו תוימדקא - תופסונ תויללכ תושירד .תיתדיחי ןיבה
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקתל םאתהב
 
 
 
 

 ףסונ עדימ
 077-8871933 .לט ,היגרנאל תיתדיחי-ןיבה תינכתה תוריכזמ
 

gtep@technion.ac.il    
https://gtep.technion.ac.il/ 



308

 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכות / 511 הקיטובורו תוימונוטוא תוכרעמל תיתדיחי-ןיבה תינכותההתכנית הבין-יחידתית למערכות אוטונומיות ורובוטיקה | תוכנית לימודים תשפ״ג 2022/2023
 

299 

  תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 תוימונוטוא תוכרעמל
   הקיטובורו

 
 

 תסדנה :תואבה תודיחיה תופתתשהב תיתדיחי-ןיב תינכת
-ויב הסדנה  ,תיתביבסו תיחרזא הסדנה ,ללחו היטונוריוא
 תסדנה  ,תונוכמ תסדנה ,בשחמה יעדמ ,למשח תסדנה ,תיאופר
 .היגולונכטו עדמל ךוניח ,האופר ,לוהינו הישעת

 

  םיאבה םילודגה םידעצה דחא תא תווהמ תוימונוטוא תוכרעמ
 לש בחר ןווגמ לש דוחיא תוללוכ תוימונוטוא תוכרעמ .הסדנהב
 דבכנ קלח תווהמו ,םינוש תרושקת יעצמאו םיבשחמ ,םינשייח
 תוכרעמ .הסדנהה יחטש לכ לע תועיפשמו ,היגולונכטה תמדקב
 םיאנתל ימניד ןפואב ,תובוגת ללוכ ,תומישמ תועצבמ ולא
 םלועב תמא ןמזב םישחרתמה םייופצ אל םיעוריאו םינתשמ
 ילכו סייט ילכ תוללוכ תוימונוטוא תוכרעמל תואמגוד .יתימאה
 רזע תוכרעמו םילכ ,םישיואמ אל םיימיו םייתשבי הרובחת
 תרטמ .םינושה םימוחתב תויאמצע םינכוס תוכרעמו ,תויאופר
 חותיפו רקחמב ,הארוהב תולוכיה ןווגמ תא זכרל איה תינכותה
 .תוימונוטוא תוכרעמ לש

 

 הלבקה יאנת

 לש הלבקה תושירדב םידמועה םידמעומ תינכתל לבקתהל ולכוי
 ראתל םילולסמה לכב ,ןוינכטב םימדקתמ םיראתל ס"היב
 אלל רטסיגמ ,טקיורפ/רקחמ לולסמב הזת םע רטסיגמ( רטסיגמ
 תוחפל ויהי םייפיצפסה הלבקה יאנת .רוטקוד ראתל ןכו ,)הזת
 לש דעוימה החנמה לש םאה תדיחיב םילבוקמה םיאנתה
   .85-מ תוחפ אל ךא ,דמעומה

 יפ לע ,ישיא ןויארל םידמעומ ןמזת תינכותה לש הלבקה תדעוו
  .תוילאודיבידניאה הלבקה תושירד תא עבקתו התעד לוקיש

 אוצמל טקיורפ/רקחמ לולסמב רטסיגמל טנדוטס לע
 רקחמ תעצה שיגהלו ,טקיורפה/רקחמה תדובעל םיחנמ/החנמ
 םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאל ,דחא רטסמס ךות תיתיצמת
 .תומלתשה תקספה רורגי יאנתה םויק יא .תינכותה לש

 ,רטסיגמל םיימואל ןיב םיטנדוטס וא טרוטקודל םיטנדוטס לע
 .םתמשרה םע רקחמ אשונ שיגהלו החנמ אוצמל

 

 ראותה םש

 תוכרעמב םיעדמל רטסיגמ :טקיורפ וא רקחמ לולסמב
 )הזת םע( הקיטובורו תוימונוטוא

 הקיטובורו תוימונוטוא תוכרעמל רטסיגמ :הזת אלל לולסמב

 היפוסוליפל רוטקוד  :טרוטקודל לולסמב

 

 דומילה תושירד

 / רקחמ לולסמב הסדנהה תועוצקמב יתנש עברא ראות רגוב
 טוריפה יפל ,תוכז תודוקנ 42 תוחפל רובצלו דומלל שרדיי טקיורפ
 :אבה

 םיסרוקב 'קנ 20 

 "תבחרומ תילגנא" ןיגב 'קנ 2

 רקחמה תדובע רובע 'קנ 20

 הזת אלל לולסמב הסדנהה תועוצקמב יתנש עברא ראות רגוב
 רובע 'קנ 2-ו םיסרוקב 'קנ 40 ןהמ ,תוכז תודוקנ 42 רובצל שרדיי
 20-ב ושרדיי םייתנש תלת םילולסמ ירגוב ."תבחרומ תילגנא"

 דמעמב היהי טנדוטסה תומלשהה תפוקתב .םדק/המלשה תודוקנ
 לש עקרל םאתהב תופסונ המלשה תושירד ונכתי .םילשמ
 .דמעומה
 ,'ג -ו 'ב ,'א המישר ךותמ תועוצקמ דומלל ךרטצי טנדוטס לכ
 ,)תוכז תודוקנ 8 כ"הס וא(  'א המישרמ תוחפל תועוצקמ 3 םכותמ
 םיפסונ תועוצקמ דומיל .'ג המישר ךותמ דחא סרוק תוחפלו

 .םיחנמ/החנמה ידי לע עבקי תומלתשהל םישורדה
 
  רטסיגמ ראותל רקחמה תעצה

 רחאל ,תינכתה לש םימדקתמ םיראת תדעו ידי לע רשואת
   .החנמה תמכסה

 

 רוטקוד ראותל לולסמב

 )תוחפל תודוקנ 9( תועוצקמ 3 דומלל םיטנדוטסה ושרדיי 
 ורשואיו ,טנדוטסה לש עקרל םאתהבו החנמה תצלמהב ועבקייש
 .תינכתה לש םימדקתמ םיראת תדעו ידי לע

 

 ףסונ עדימ

 077-8873197 .לט ,תיתדיחי-ויבה תינכתה תוריכזמ

echnion.ac.ilTasp.grad@t 
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  תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 תימי הסדנהל

 
 

 :תואבה תודיחיה תופתתשהב )י"בת( תיתדיחי-ןיב תינכת
 הסדנה ,םירע יוניבו הרוטקטיכרא ,ללחו היטונוריוא תסדנה
 תסדנהו בשחמה יעדמ ,למשח תסדנה ,תיתביבסו תיחרזא
 .תונוכמ

 
 םיטנדוטס רישכהל תדעוימ תימי הסדנהל תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 םגו תימי הביבסב דקפתל דעוימש רצומ לכ לש הסדנהה םוחתב
 הרימשלו רקחל ,לוהינל רושקה לכב תימוחת ןיב הלכשה קינעהל
 ילכ לש הסדנהה תא ,ראשה ןיב ,ללוכ הז .תימיה הביבסה לש
 .םיימי םירישכמו תוכרעמ ,םינקתה ,םינבמ ,םיימי תתו לע טייש
 הסדנה :ןוגכ( הסדנהה יעדמב עדיה תא םדקל תינכתה תרטמ
 לש םיטביהב )תולכירדא ,םיבשחמ ,למשח ,תונוכמ ,תיחרזא
 .תימי הסדנה
 םימיאתמ רקחמ יאשונל תואמגוד הגיצמ האבה המישרה
 :םירחא םיבר תונויער תונמל ןתינ םלוא ,תינכתל

 לוצינל )םינבמ ,טייש ילכל לשמל( םישדח תונויער •
 ;םיהו סונאיקואה

 ;)םירע יוניבו הרוטקטיכרא( ימיה בחרמה ןונכת •
 ;)םירע יוניבו הרוטקטיכרא( ףוח ירוזא לש ללכתמ לוהינ •
 םירישכמו םינקתה ,םינבמ ,טייש יילכ לש ןכת יטבה •

 ;םיימי
 ;תימי הסדנהל םימישי םינותנ דוביעו השיח תוטיש •
 ;םיב םיפוגו תימיה הביבסה לש הקימאנידורדיה •
 הסדנהל תישומיש )הקימאניד ,םינבמ ,םיקצומ( הקינכמ •

 ;תימי
 ;תימי הסדנהל םייבושיח םילדומו תוירפסמ תוטיש •
 .תימי הסדנהל תישומיש הקיטמתמו תויטילנא תוטיש •

 
   :תינכתב וקנעויש םיראת 
 

 .MSc.M.E – תימי הסדנהב םיעדמל רטסיגמ :הזת םע לולסמב
 .ME.M.E – תימי הסדנהב הסדנהל רטסיגמ :הזת אלל לולסמב
 .היפוסוליפל רוטקוד :טרוטקודל לולסמב
 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 ירגובל החותפ )הזת אלל וא םע( רטסיגמ ראותל תינכתל הלבקה
 תיתנש תלת םידומיל תינכת ירגובל וא הסדנהב ןושאר ראות
 ;הקיטמתמו הקיסיפ ,בשחמה יעדמ תמגודכ )םילשמ דמעמב(
 ומייס אלש םידמעומל הובג גרדמו( ראותב תוחפל 80 עצוממ ילעב
 .)ןוינכטב םהידומיל
 יאנתכ החנמ אוצמל ירקחמה רטסיגמה ראותל םידמעומ לע
 .תודמעומל
 יבתכמ ,ימדקאה עקרל םאתהב םידמעומה תלבקב ןודת הדעווה
 שיגהל ןוכנל אצמיי דמעומהש םיפסונ הכימת יכמסמ ,הצלמה
 תושירד עובקל היושע הדעווה .דמעומה ןויאר ךרוצה תדימבו
 .תועוצקמ תמלשהל
 

 דומילה תושירד
 :אבה טוריפה יפל ראותל תודוקנ 42 תריבצ
 לולסמב הסדנהה תועוצקמב יתנש עברא ראות רגוב
 תועוצקממ תודוקנ 20 תוחפל רובצלו דומלל שרדיי טקיורפ/רקחמ
 תא החלצהב רובעל , י"בתה לש תועוצקמה תמישרבש םימדקתמ
 רוביח בותכלו תודוקנ 2-ב הכזתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחבה
 .תודוקנ 20 ףקיהב )הזית(
 הזת אלל לולסמב הסדנהה תועוצקמב יתנש עברא ראות רגוב
 תמישרבש םימדקתמ תועוצקממ תודוקנ 40 רובצל שרדיי

 תילגנא"ב הניחבה תא החלצהב רובעלו  תינכותה לש תועוצקמה
 תודוקנ 2-ב הכזתש "תבחרומ

 .םדק/המלשה תודוקנ 20-ב ושרדיי םייתנש תלת םילולסמ ירגוב
 .םילשמ דמעמב היהי טנדוטסה תומלשהה תפוקתב
 .דמעומה לש עקרל םאתהב תופסונ המלשה תושירד ונכתי
 

 :רטסיגמ רובע םיסרוק תינכת תבכרה יללכ
 דחא סרוק תוחפל :ןהמ ,א המישרמ תודוקנ 11 תוחפל •

 יתשמ תחא לכמ דחא סרוק תוחפל ;יללכ 1-א המישרמ
 3-א ,המירז 2-א :תומישרה תשלש ךותמ תונוש תומישר
 5-א המישרמ דחא סרוק תוחפל ;עדימ 4-א ,םינבמ
 .הקיטמתמ

 םאתהב ,יוכיזה תודוקנ תמלשהל םיפסונ םיסרוק •
 .'ב ו 'א תומישרמ ורחביי ,ראותל תושירדל

 2 ב הכזי החלצהב הניחבה רבעמ ,"תבחרומ תילגנא" •
 לולסמב םיסרוקב תושרדנה תודוקנה 20 ל ףסונב תודוקנ

 אלל לולסמב םיסרוקב תושרדנה תודוקנה 40 לו הזת
 .הזת

 י"ע תרשואמ ,רקחמ תעצה :ירקחמה ראותב םיטנדוטסל •
 .הרושיאל םישדוח השולש ךות הדעוול שגות ,החנמה

 עצובי הזת אלל הסדנהב רטסיגמ ראותל לולסמב •
 .ME-א המישרמ טקיורפ וא רנימס תודוקנה תרגסמב

  
  תועוצקמה תמישר
-https://graduate.technion.ac.il/wp

heb.pdf-courses-eng-inecontent/uploads/mar  
 
 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 ירקחמ ינש ראות ירגובל החותפ רוטקוד ראותל תינכתל הלבקה
 85 תוחפל לש עצוממ ילעב ,םיקיודמ םיעדמב וא הסדנהב
 .הזתב תוחפל 85 ןויצו םיסרוקב
 תודמעומה תשגהל יאנתכ הייחנה םאתל םישרדנ םידמעומ
  .רוטקודה ראותל
 

 דומילה תושירד
 ועבקייש )תוחפל תודוקנ 9( תועוצקמ 3 דומלל ושרדיי םיטנדוטסה
 ידי לע ורשואיו ,טנדוטסה לש עקרל םאתהבו החנמה תצלמהב
 .תינכתה לש םימדקתמ םיראת תדעו

 םיראת תדעו ידי לע רשואת )יתיצמת רואית( רקחמה תעצה
 רושיאל שגותו ;החנמה תמכסה רחאל ,תינכתה לש םימדקתמ
 םידומילה תלחתהמ םישדוח 11 ךות םימדקתמ םיראתל ס"היב
 תלחתהמ םישדוח 12 ךות םייקתת תודמעומה תניחב .ראותל
 .ראותל םידומילה
  

  תועוצקמה תמישר
-https://graduate.technion.ac.il/wp

heb.pdf-courses-eng-content/uploads/marine  
  

 ףסונ עדימל
 ל"אוד סבוקיי'ג ש"ע םימדקתמ םיראתל ס"היב
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נספח 1 | תקנון משמעתי לסטודנטים |  תשפ״ב 2021/2022

תקנון משמעתי לסטודנטים

בתוקף החל מיום 10.2.2016, א׳ אדר א׳ תשע״ו

כפי שאושר ע״י סנט הטכניון בישיבותיו מתאריכים 10.5.2015 ו- 22.11.2015.

הלימודים בטכניון מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. 
כבוד  את  ההולמת  ולהתנהגות  אקדמית  ליושרה  מחויבים  הסטודנטים 

הטכניון, הסטודנטים, העובדים וחברי-הסגל האקדמי. 
מטרת תקנון זה היא להסדיר את הטיפול באותם מקרים החורגים מכללים 

אלה.

הגדרות  .1

ההגדרה  זה  בתקנון  תיוחד  להלן,  המפורטים  לביטויים 
המופיעה בצדם:

לישראל,  טכנולוגי  מכון   - הטכניון   - ״הטכניון״   .1.1
לרבות כל גוף או מוסד הנמצא בשליטתו, הנהלתו 

או פיקוחו של הטכניון.

– מי שבעת ביצוע העבירה היה אחד  ״סטודנט״   .1.2
מאלה )במסגרת לימודי הסמכה, ביה״ס לתארים 
מתקדמים, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, 
מסגרת  בכל  או  קדם-אקדמי,  לחינוך  המרכז 
לימודים אחרת המתנהלת ע״י הטכניון - ולמעט 

מסגרת אשר נקבע לה תקנון משמעת עצמאי(: 
מי  לרבות  בטכניון,  ללימודים  נרשם  א. 
טרם  ובקשתו  קבלה  בהליכי  שנמצא 

נדחתה. 
נמצא  הוא  אם  אף  בטכניון  שלומד  מי  ב. 
בחופשת לימודים או בהפסקת לימודים. 
מי שסיים את לימודיו בטכניון אך טרם  ג. 

הוענק לו התואר או התעודה.
והוענק  בטכניון  לימודיו  את  שסיים  מי  ד. 
לו התואר או התעודה, ובתנאי שהרשעה 
בעבירה בה הוא מואשם או עשוי להיות 

מואשם עלולה להביא לביטולם.     
למען הסר ספק – סטודנט, אף אם הוא מכונה 

תלמיד.          

״איש הטכניון״ – חבר סגל אקדמי, עובד מנהלי   .1.3
או טכני או סטודנט בטכניון, וכן כל אדם הפועל 

מטעם הטכניון.

״רכוש הטכניון״ – רכוש שלטכניון יש בו זכויות,   .1.4
ידו,  על  מופעל  או  מוחזק  או  לטכניון  השייך 
לרבות הרכוש המוחזק או נמצא ברשותו של איש 

הטכניון ולרבות זכויות קניין רוחני.

מאלה  מחדל  או  מעשה  כל   – משמעת״  ״עבירת   .1.5
המפורטים בסעיפים השונים של פרק 4 להלן. 

״חצרי הטכניון״ – כל השטחים שבחזקת הטכניון   .1.6
או שטחים שמתנהלת  בניהולו,  או  או בשליטתו 

בהם פעילות של הטכניון או מטעמו.

״אורח הטכניון״- כל אדם הנמצא בחצרי הטכניון   .1.7

ואשר אינו איש הטכניון.

לנשיא  הבכיר  המשנה  ע״י  שמונה  מי  ״תובע״-   .1.8
לשמש כתובע לעניין תקנון זה.

 
מחקר,  או  לימוד/קורס,  מקצוע   - ״מקצוע״   .1.9

פרויקט, עבודת גמר לתואר מתקדם, לפי העניין.

המחשבים,  בחוק  כהגדרתו   – ״מחשב״   .1.10
תשנ״ה-1995 וכל עדכון של חוק זה, לרבות טלפון 
חכם ומכשירים אחרים בעלי תכלית או יישומים 

דומים ולרבות ציודו ההיקפי.

״ספריה״ לרבות ספריה ממוחשבת, ספרית וידאו,   .1.11
אמצעי  או  שיטה  בכל  השמורים  מידע  קבצי  או 

אחר.

כללי  .2

כאשר הנאשם הוא סטודנט בבית הספר לתארים   .2.1
המשך  ללימודי  היחידה  במסגרת  או  מתקדמים 
ולימודי חוץ או במרכז לחינוך קדם-אקדמי יותאם 
לימודי  ״דיקן  כתוב  בו  מקום  כלהלן:  התקנון 
הסמכה״ יש להתאים, עפ״י הצורך והעניין, ״דיקן 
בית הספר לתארים מתקדמים״ או ״דיקן היחידה 
המרכז  ״ראש  או  חוץ״  ולימודי  המשך  ללימודי 

לחינוך קדם-אקדמי״. 

האקדמי  הסגל  חבר  שהנו  סטודנט,  כנגד  תלונה   .2.2
)כגון מורה נלווה או מורה משנה נלווה או מורה 
שקשורה  בעבירה  הנאשם  עוזר(,  נלווה  משנה 
בעיקר לתפקודו כחבר סגל, תטופל במסגרת הליכי 
המשמעת של הסגל האקדמי. במקרה של חילוקי 
דעות באשר למסגרת הטיפול בתלונה כנ״ל תועבר 
בעניין  שיכריע  לנשיא  הבכיר  למשנה  המחלוקת 

סופית.

בית-הדין יפעל לפי מיטב הבנתו כדי להבטיח את   .2.3
עשיית  הנדון,  העניין  בירור  של  האפשרות  מלוא 
צדק, שמירה על כללי הצדק הטבעי ומניעת פגיעה 
מטרות  להשגת  הנאשם.  בזכויות  מידתית  בלתי 
אלה רשאי בית הדין לתקן כל פגם או טעות בכל 
הליך וליתן הוראות בכל עניין אחר ככל שייראה 

לו צודק.

החל  כאילו  זאת  יראו  לתובע  תלונה  משהוגשה   2.4
הליך משמעתי ומאותו מועד ואילך, לא ינקוט עוד 
לטיפול  בהליכים  הטכניון,  במסגרת  טכניון,  איש 
במסגרת  ינקוט,  ולא  התלונה  נשואי  במעשים 

הטכניון, בכל אמצעי ענישה.
העומדת  זכות  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 
לפעול  דין,  כל  פי  על  הטכניון,  לאיש  או  לטכניון 

בכל הליך מחוץ לטכניון.

כללי משמעת  .3

סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:
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והאתיקה  ההגינות  היושר,  כללי  על  להקפיד   .3.1
החלים על כל פעילות אקדמית.

הלימודיות  החובות  כל  את  בנאמנות  למלא   .3.2
לפי  הסטודנטים  על  חלות  שהן  כפי  והאחרות 

חוקת הטכניון, תקנוניו ונהליו.

כבוד  ומוסדותיו,  הטכניון  כבוד  על  להקפיד   .3.3
ציבור  כבוד  ועל  והמנהלי  הטכני  האקדמי,  הסגל 

הסטודנטים, ולהתנהג בצורה הולמת.

למלא אחר  הוראות אנשי הטכניון בשעת מילוי   .3.4
תפקידיהם.

והסדר  הניקיון  ועל  הטכניון  רכוש  על  לשמור   .3.5
בחצרי הטכניון. 

משמעתי  שיפוט  מערכת  תופעל  אלה  עקרונות  אכיפת  לשם 
כמפורט להלן.

עבירות משמעתיות  .4

סטודנט עבר עבירה משמעתית אם עשה אחת מאלו:

הפר חובה לימודית המוטלת עליו בטכניון, ובכלל זה:  .4.1

כשרה  בלתי  בדרך  או  בהונאה  עשה,   .4.1.1
ציון  לשפר  מנת  על  מעשה  אחרת, 
פרויקט,  עבודה,  בוחן,  בבחינה, 
השתלמות מעשית או כל מטלה לימודית 
אחרת, או על מנת להשיג יתרון אקדמי, 

עבורו או עבור סטודנט אחר.
ציוד  או  לימודי  חומר  ברשותו,  החזיק   .4.1.2
אם  בין  בוחן,  או  בחינה  בעת  אסור 
הבוחן  או  בו במהלך הבחינה  השתמש 

ובין אם לא.
ביודעין,  איפשר  או  מאחר,  העתיק   .4.1.3
בחינה,  בבוחן,  ממנו  להעתיק  לאחר, 
עבודה, פרויקט או בכל מטלה לימודית 

אחרת.
או  אחר  לסטודנט  אחרת  בדרך  סייע   .4.1.4
הסתייע באחר בעת בחינה או בוחן או 
שבה   אחרת,  לימודית  מטלה  בביצוע 

נדרש הסטודנט לעבודה עצמאית.
קשר קשר או השתתף בקשר לביצוע או   .4.1.5
הפעולות  מן  אחת  כל  לביצוע  לניסיון 

הנזכרות בסעיף זה.

שניתנו  הטכניון  איש  הוראות  אחר   מילא  לא   .4.2
בפני  להזדהות  סירב  או  תפקידו,  מילוי  במסגרת 

איש הטכניון במסגרת מילוי תפקידו.

תקנה,  זה  ובכלל  נוהל,  או  הוראה  תקנה,  הפר   .4.3
במתקני  לשימוש  המתייחסים  נוהל  או  הוראה 
בחצרי  ההתנהגות  לכללי  או  רכושו  או  הטכניון 
הטכניון, או הוראה שנקבע לגביה בתקנון או נוהל 

אחרים כי הפרתם מהווה עבירת משמעת. 

דרך  בכל  פגע  או  נזק  גרם  רשות,  ללא  נטל  גנב,   .4.4
הטכניון,  איש  ברכוש  הטכניון,  ברכוש  אחרת 
טובין  או  רכוש  בציוד,  או  אורח הטכניון,  ברכוש 
פעילות  או  עסק  או  מסחר  בית  כל  של  כלשהם 

הנמצאים בחצרי הטכניון.
פגע או גרם ביודעין לפגיעה בדרך כלשהי בכבוד   .4.5
איש  של  הטוב  בשמו  או  בכבודו  או  הטכניון, 
כאנשי  במעמדם  הטכניון  אורח  או  הטכניון 

הטכניון או אורחיו.

או  תקף  אלימה,  בצורה  התנהג  בתגרה,  השתתף   .4.6
פגע בגופו של איש הטכניון או אורח הטכניון בעת 
שהיו בחצרי הטכניון או בפעילות הטכניון, אף אם 

נעשתה מחוץ לטכניון.

שיבש או הפריע לסדרי הוראה, מחקר או עבודה   .4.7
בטכניון או לכל פעילות אחרת המתנהלת בחצרי 
מראש  באישור  שנעשה  במעשה   למעט  הטכניון, 

ע״י גורם מוסמך.

ברכוש  או  הטכניון  ברכוש  אישור  ללא  השתמש   .4.8
איש הטכניון לצרכים פרטיים או לצרכים שאינם 

צרכי הטכניון.

פרץ לרכוש הטכניון או מתקניו, או השיג את גבולו   .4.9
של הטכניון בכל דרך אחרת.

או  מינית  הטרדה  משום  בו  שיש  מעשה  עשה   .4.10
למניעת  הטכניון  בנוהל  כהגדרתם  התנכלות, 
הטרדה מינית כפי שיתוקן מעת לעת, או הפר נוהל 
אחרת.  דרך  בכל  מינית  הטרדה  למניעת  הטכניון 
הליך הטיפול המשמעתי בעבירה יתנהל עפ״י נוהל 
הטכניון למניעת הטרדה מינית ככל שקיימות בו 

הוראות אחרות או נוספות.

זיוף  הונאה,  מרמה,  משום  בו  שיש  מעשה  עשה   .4.11
או  במישרין  הנוגע,  בכל  כוזב  מידע  מסירת  או 
בעקיפין, לחובות או זכויות סטודנט טכניון, שלו 

עצמו או של סטודנט אחר.

שיבש, במעשה או במחדל, הליך משמעתי, ולרבות:   .4.12
סירב  ראיות,  השמיד  ראיות,  בידה  שקר,  העיד 
להעיד הגם שזומן על ידי בית הדין )אלא אם כן 
מטעמי  להעיד  לסרב  מנומקת  בקשה  התקבלה 
לתקנות   215 בסעיף  כמוגדר  משפחתית,  קרבה 
בית  שיקבע  אחר  מיוחד  מטעם  או  האקדמיות 
הדין(, או עשה דבר )או נמנע מלעשות דבר( מתוך 
כוונה לשבש את ההליך המשמעתי או להביא לידי 
עיוות דין - בין אם בהעלמת ראיות, סיכול הזמנת 
אם  ובין  שקר  לעדות  עד  הדחת  עד,  הטרדת  עד, 

בכל דרך אחרת.

4.13.  התחזה, אגב שימוש במחשב או בכל דרך אחרת, 
לאיש טכניון אחר או יצר בפני איש הטכניון מצג 

לפיו הוא אדם אחר.

עבירות קשורות לספרייה, ספרים ופרסומים.  .4.14

של  בזכותם  הפוגעת  פעולה,  ביצע   .4.14.1
אחרים להשתמש בספר, פרסום, קבצים 
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לספריות  השייך  אחר  חומר  בכל  או 
נגיש  או  ידן  על  מנוהל  או  הטכניון 
שנשאל  חומר  כל  )לרבות  באמצעותן 
שירותי  במסגרת  אחרת  מאוניברסיטה 
בפעילות  פוגעת  או  הטכניון(,  ספריות 
בניגוד  הספרייה  של  תקינה  שוטפת 
הטכניון,  ספריות  לנוהלי  או  לתקנון 
כולל אך לא מוגבל להוצאה ללא רשות, 

אי החזרה, השחתה או תלישת דפים.

היוצרים  בזכויות  הפוגעת  פעולה  ביצע   .4.14.2
לרבות  בספריה,  המאוכסנים  בחומרים 
העתקה לא מורשית )בין אם על ידי צילום 
מחשב  באמצעות  העתקה  ידי  על  אם  ובין 
בלתי  העברה  ולרבות  אחרת(  דרך  בכל  או 

מורשית לאחר.

עבירות הקשורות למחשב.   .4.15

מפורשת  אישית  רשות  קבלת  היא  ״הרשאה״  זה  בסעיף 
מהאגף למחשוב ומערכות מידע בטכניון או 
ממנהל רשת מחשבים מסוימת בטכניון או 

מכל מי שמוסמך ליתן הרשאה כזו.

למחשב  כדין  שלא  או  הרשאה  ללא  חדר   .4.15.1
הטכניון,  איש  שבשימוש  למחשב  הטכניון, 
איש  של  דוא״ל  לחשבון  הטכניון,  לאתרי 
או   ישירות  מסוימים  לקבצים  או  הטכניון 
בכל דרך אחרת, אם על ידי שימוש בסיסמת 
או  בכלל  לה,  מורשה  היה  שלא  כניסה 
למטרה שלשמה חדר, ואם בכל דרך אחרת.

חדר ללא הרשאה או שלא כדין דרך מחשב   .4.15.2
הטכניון, רשת הטכניון או מחשב שבשימוש 
איש הטכניון למחשב אחר, לאתר אינטרנט, 

לחשבון דוא״ל או לקבצים מסוימים.

כל  שינוי או  ביצע  ביצע מחיקה,  נזק,  גרם   .4.15.3
פעולה אחרת בקבצים או בהוראות מחשב, 
או בתוכנה, במזיד או ביודעין, תוך שימוש 

בהרשאה או שלא בהרשאה.

לצרכים  מעשה  הטכניון  במחשב  עשה   .4.15.4
פרטיים או לצרכים שאינם צרכי הטכניון, 
לרבות, אך לא רק, העתקת תוכנות, שיתוף 
קבצים בין אם השימוש היה למטרות רווח 
לשמן  שלא  אחרות  למטרות  היה  אם  ובין 
שימוש  כל  זה  לעניין  הרשאה.  לו  ניתנה 
כשימוש  גם  ייחשב  הרשאה  ללא  במחשב 
לעיל,  האמור  אף  על  פרטיים.  לצרכים 
הטכניון,  במחשב  ומקובל  סביר  שימוש 
של  וסבירים  מקובלים  פרטיים   לצרכים 
כגון  מסחריים,  צרכים  שאינם  המשתמש, 
האינטרנט  ברשת  גלישה  דוא״ל,  משלוח 
וכיו״ב, לא יהווה לכשעצמו, עבירת משמעת 
ובלבד שאין בו משום הפרה  זה,  לפי ס״ק 

של הוראה אחרת.

במחשב  שימוש  תוך  יוצרים  זכויות  הפר   .4.15.5
ביצירה  יוצרים  זכויות  הפר  או  הטכניון 
גישה  לו  שניתנה  או  לשימושו  שנמסרה 

אליה, בתוקף היותו סטודנט, לרבות בדרך 
של הורדה או הפצה שלא כדין של קבצים 

או תוכנות או יצירה.
 

4.15.6.  עשה שימוש במידע, או מסר מידע, שהושג 
ללא הרשאה באחת הדרכים המנויות לעיל.

לו  שנמסרה  כניסה,  סיסמת  מסר   .4.15.7
מבלי  אחר,  לאדם  בלבד,  ולשימושו 
שקיבל הרשאה לכך או איפשר שימוש 
בה למי שאינו מורשה. המוסר סיסמת 
כניסה כאמור, ייחשב שותף לכל עבירה 
שעשה מקבל הסיסמה בעקבות כניסתו 
למחשב באמצעות הסיסמה, אלא אם 

יקבע בית הדין אחרת.
אלקטרוני  בדואר  או  באינטרנט  הפיץ   .4.15.8
דברי שטנה, גזענות, הסתה או תועבה, 
הטכניון,  ברשת  היא  שההפצה  ובלבד 
או  יחידותיו  או  הטכניון  באתרי 
בכל  או  הטכניון  של  ציוד  באמצעות 
אופן אחר הקשור במישרין או בעקיפין 

לרשת המחשבים של הטכניון.

ביצע  או  השתתף  יזם,  חלק,  לקח   .4.15.9
בטכניון  מחשוב  מערכות  על  התקפה 
הטכניון,  איש  של  או  הטכניון  של  או 
ביצע  או  השתתף  יזם,  חלק,  לקח  או 
או  הטכניון  באמצעות מחשב  התקפה 
שלא  נעשתה  אם  אף  הטכניון,  רשת 

כלפי הטכניון.

המחשבים,  חוק  הוראות  את  הפר   .4.15.10
במחשב  שימוש  תוך   ,1995  – תשנ״ה 
או  הטכניון  איש  במחשב  או  הטכניון 
בנסיבות  ניתן,  היה  כן  שבעשותו  תוך 

העניין, לזהותו כסטודנט בטכניון. 

עבירות תעבורה ותחבורה  .4.16

כל  להוראות  בניגוד  רכב  כלי  הסיע   .4.16.1
תמרור או שלט, קבוע או זמני בטכניון 

או בניגוד להוראות גורם מוסמך.

הטכניון,  חצרי  בתוך  רכב  כלי  הסיע   .4.16.2
לכלי  או  רגל  להולכי  מסוכנת  בצורה 

רכב אחרים או לרכוש הטכניון.

הטכניון  חצרי  בתוך  רכב  כלי  החנה   .4.16.3
שהיה  מבלי  או  לחניה  אסור  במקום 
לאותו  מתאימה  חניה  בתווית  מצוייד 
לרכב  המיועד  במקום  לרבות  מקום, 

נכים.

פעל שלא כדין כדי לקבל תווית חניה /   .4.16.4
אישור כניסה לשטח הטכניון עבורו או 
עבור אחר, או מסר לאחר תווית חניה 

/ אישור כניסה שקיבל כדין.

הפר תנאי מן התנאים לקבלת מלגה ללא אישור   .4.17
רשות  או  מתקדמים  לתארים  ביה״ס  מדיקן 
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מוסמכת אחרת, לפי העניין, לרבות כשעבד עבודה 
לתנאים  בניגוד  לו  מחוצה  או  בטכניון  נוספת 

לקבלת המלגה.

או  במעשה  חלוטה  בהכרעה  בפלילים  הורשע   .4.18
בטכניון,  סטודנט  להיותו  זיקה  להם  שיש  מחדל 
בכבוד  לפגוע  כדי  בה  יש  כאמור  שההרשעה  או 
כדי  או  הטכניון  מאנשי  מי  בכבוד  או  הטכניון 

להוות התנהגות שאינה הולמת סטודנט בטכניון.

בטכניון  סטודנט  הולמת  שאינה  בצורה  התנהג   .4.19
במעשה שנעשה בזיקה לטכניון או בזיקה להיותו 

סטודנט בטכניון.

הכשרה  במסגרת  עליו  המוטלת  חובה  הפר   .4.20
לרבות  כסטודנט,  חלק  לוקח  הוא  בה  מקצועית 

חובת חיסיון או סודיות רפואית או אחרת.

רשויות השיפוט המשמעתי  .5

ואלו הן רשויות השיפוט המשמעתי:

בית-הדין המשמעתי.  .5.1

דן יחיד.  .5.2

בית-הדין לערעורים.  .5.3

לניהול  אחראי  יהיה  הסמכה  בלימודי  האקדמי  המזכיר 
ההיבטים המנהליים של המערכת המשמעתית וימנה מזכיר 
בעניינים  להם  שיסייעו  לתובע,  ומזכיר  השיפוט  לרשויות 

המנהליים הנוגעים לפעילותם.

מאגר השופטים   .6

בסעיף זה ״חבר סגל״ פירושו חבר סגל קבוע בדרגת פרופסור, 
פרופסור אמריטוס, פרופסור חבר.

מאגר השופטים יורכב כדלקמן:  .6.1

לביה״ד  סגל  חברי  שישה  לפחות   .6.1.1
לביה״ד  סגל  חברי  וחמישה  המשמעתי 
סטודנטים,  עשר  שנים  וכן  לערעורים, 
וחמישה  הסמכה  מלימודי  שבעה 
)שיוכלו  מתקדמים  לתארים  מביה״ס 
לשמש כשופטים הן בביה״ד המשמעתי 

והן בביה״ד לערעורים(. 

מינוי חברי מאגר השופטים יעשה תוך   .6.1.2
ניסיון לאזן בין הדיסציפלינות השונות, 

בין ותיקים וחדשים ועפ״י מגדר. 

הוועדה  ידי  על  ימונו  הסגל  חברי   .6.1.3
האקדמית.  המליאה  באישור  המרכזת, 
הבכיר  המשנה  ע״י  ימונו  הסטודנטים 
לנשיא לפי המלצת אגודת הסטודנטים, 
ע״י  בכפוף לבדיקת התאמתם לתפקיד 

ביה״ס  דיקן  הסמכה/  לימודי  דיקן 
עם  ובתיאום  מתקדמים  לתארים 

היחידות האקדמיות. 

של  לתקופה  יהיה  סגל  חבר  של  מינויו   .6.1.4
מחדש  למינוי  אפשרות  עם  שנתיים 
אחת  לשנה  יהיה  סטודנט  של  ומינויו 

עם אפשרות למינוי מחדש.

חבר סגל לא יוכל להיות בו-זמנית בעל   .6.1.5
מינוי לבית הדין המשמעתי ולבית הדין 

לערעורים.

המליאה  באישור  המרכזת,  הוועדה   .6.1.6
האקדמית, תמנה מתוך השופטים חברי 
הסגל את יו״ר בית-הדין המשמעתי, את 
ממלאי  ואת  לערעורים  בית-הדין  יו״ר 

מקומם.

אם  גם  לדון  החל  בו  משמעתי  דיון  יסיים  שופט   .6.2
נבצר  כן  הסתיימה תקופת המינוי שלו, אלא אם 

ממנו לעשות כך.
מסוים,  משמעתי  דיון  ולצורך  חריגים,  במקרים   .6.3
יו״ר  בקשת  עפ״י  לנשיא,  הבכיר  המשנה  יוכל 
ביה״ד המשמעתי או יו״ר ביה״ד לערעורים ולאחר 
הוק  אד  שופט  להרכב  למנות  איתם,  התייעצות 

מחוץ למאגר. 

הליכי אישום  .7

איש טכניון, אשר נודע לו על חשד לביצוע עבירת   .7.1
משמעת על ידי סטודנט, יוכל למסור לתובע הודעה 
לומד  בה  היחידה  לראש  ידווח  התובע  כך.  על 

הסטודנט.
 

קיבל התובע הודעה כאמור, יעבירה לסטודנט, אם   .7.2
תגובתו  את  לקבל  ויבקש  כן,  לעשות  לנכון  מצא 
ימים.   14 עד  כלל  בדרך  קצוב,  זמן  תוך  בכתב 
זה,  תקנון  להוראות  הסטודנט  את  יפנה  התובע 
איש  בכל  להיוועץ  אפשרותו  את  לידיעתו  יביא 

טכניון בטרם ייתן תגובתו. 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות התובע, לערוך 
בדיקות נוספות בטרם העברת ההודעה לסטודנט 
או לאחריה ואף לעכב הפנייה לסטודנט ככל שקיים 

לדעתו צורך למצות בדיקות מקדימות שונות.

התובע יבדוק תוך זמן סביר את החומר הרלוונטי,   .7.3
ויהיה רשאי להחליט על העמדת הסטודנט החשוד 
על  התובע  החליט  התלונה.  גניזת  על  או  לדין 
העמדה לדין, ינסח כתב-קובלנה שיכלול את פרטי 
העבירה, לרבות: )א( העובדות המיוחסות לנאשם 
ובכלל זה גם המקום והזמן בהם נטען כי בוצעו. 
האישום.  מוגש  פיו  על   4 פרק  מתוך  הסעיף  )ב( 
)ד(  להעיד.  בכוונתו  שיש  התביעה  עדי  שמות  )ג( 
באם  העבירה,  וחומרת  לאופי  בהתאם  המלצה, 
המשפט יתקיים בפני דן יחיד או בפני הרכב של 

שלושה שופטים.
ניהול  בעת  מיוצג  להיות  מבקש  שהתובע  ככל 
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במהלך  בעו״ד  להיעזר  או  עו״ד  ע״י  הקובלנה 
הדיונים בבית הדין, או אם בכוונתו לדרוש הטלת 
אחד מהעונשים החמורים כהגדרתם בסעיף 8.3.2, 
במקרה של הרשעה, יודיע על כך התובע במסגרת 

כתב הקובלנה.

ראיות  או  מסמכים  יצורפו  לא  הקובלנה  לכתב 
כלשהם.

בסמוך  הדין  בית  למזכירות  יוגש  הקובלנה  כתב   .7.4
להחלטה להגישו. 

באמצעות  הנאשם,  לסטודנט  ימציא  התובע   .7.5
בסמוך  הקובלנה,  כתב  את  הדין,  בית  מזכירות 
להגשתו, ויודיע לו על זכותו לעיין בכל המסמכים 
זכותו  על  וכן  ולהעתיקם  התביעה  בידי  המצויים 
להסתייע בכל איש טכניון בניהול ההליך. כמו כן 
להגיב  זכותו  על  הנאשם  לסטודנט  התובע  יודיע 
ההליך  לקיום  באשר  התובע  להמלצת  שבוע  תוך 
מיוצג  להיות  התובע  לבקשת  וכן  יחיד,  דן  בפני 
בהליך ע״י עו״ד. התובע יפנה את הנאשם להוראות 

תקנון זה. 

היחידה  לראש  יישלח  הקובלנה  מכתב  העתק   .7.6
היחידה  ולראש  הסטודנט,  רשום  בה  האקדמית 

אליה משתייך המתלונן.

ביה״ד  הרכב  את  יקבע  המשמעתי  ביה״ד  יו״ר   .7.7
ומזכירות ביה״ד תתאם ותקבע מועד לדיון ותודיע 

עליו לכל הנוגעים בדבר.

התובע יעמיד לעיונו של הנאשם, לפחות עשרה ימי   .7.8
הראשונה,  הדין  בית  ישיבת  מועד  בטרם  עבודה 
את כל המסמכים, לרבות הקלטות, צילומים וכל 
לתובע  נמסר  אשר  אחרת  דרך  בכל  האגור  מידע 
בטרם גיבש התובע את החלטתו בדבר הגשת כתב 
קובלנה )להלן – ״מסמך״(, בין אם יש בדעת התובע 
יש  ובין אם לאו, בין אם  לעשות שימוש במסמך 
ובין  לנאשם   / לתובע  לסייע  המסמך  של  בכוחו 
אם לאו. מבלי לגרוע מחובת התובע כאמור לעיל, 
התובע לא יהיה רשאי לעשות שימוש בכל מסמך 
אחר או נוסף, אשר לא התאפשר לנאשם לעיין בו, 

אלא ברשות בית הדין ומטעמים שירשמו.

עדי- ברשימת  שינויים  לערוך  רשאי  התובע   .7.9
בית-הדין  למזכיר  על-כך  שיודיע  ובלבד  התביעה, 
ישיבת  מועד  לפני  שבוע  עד  ולנאשם  המשמעתי 
לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין  הראשונה.  הדין  בית 
שינוי  כל  להתיר  או  להורות  הדין  בית  מסמכות 
אחר או נוסף בכתב הקובלנה, במועד מאוחר יותר. 

לקבלת החלטה  בלתי סבירה, שהביאה  השתהות   .7.10
ביצוע  לאחר  ניכר  זמן  קובלנה  כתב  הגשת  על 
העבירה או לאחר מתן ההודעה על ביצוע העבירה, 
לעניין ההחלטה הסופית אם  ענייני  תהיה שיקול 

להגיש כתב קובלנה, להרשעה ולמידת העונש.

משנה  למעלה  קובלנה  כתב  הגשת  על  החלטה   .7.11
לאחר ביצוע העבירה, טעונה אישור דיקן לימודי 

הסמכה. 

התיישנות – מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יועמד   .7.12
סטודנט לדין משמעתי על עבירה, אם חלפו שלוש 
שנים מיום ביצוע העבירה ועד למועד הגשת כתב 

הקובלנה.
תחול  לא  ההתיישנות  לעיל,   האמור  אף  על 
כאשר העונש הצפוי בעקבות הרשעה בעבירה בה 
סיום  אישור  של  קבלה  למנוע  עשוי  מואשם  הוא 
לימודים או תעודת גמר או תואר או עשוי להביא 

לביטולם בדיעבד.
 

ניתן להגיש כתב קובלנה אחד נגד מספר נאשמים,   .7.13
שבכתב  לעבירות  צד  היה  מהם  אחד  כל  אם 
בדרך  ובין  כשותף  בין  מהן,  לאחת  או  הקובלנה 
מעשים  סדרת  בשל  הוא  האישום  אם  או  אחרת, 
אחת.  פרשה  מהווים  שהם  עד  לזה  זה  הקשורים 
מניעה  לעבירה  אחד  צד  של  באי-צירופו  אין 
להעמדתו לדין של אחר. בית הדין רשאי, בכל שלב 
שלפני הכרעת הדין, לצוות על הפרדת משפטו של 

נאשם פלוני שהואשם עם אחרים.

היא  משמעתיות  בעבירות  לטיפול  המלך  דרך   7.14
מסמכות  לגרוע  מבלי  וזאת  המשמעתי,  בבי״הד 
הסטודנט,  עם  בירור  לאחר  לטפל,  המורה 
בהתנהגות הבלתי תקינה של סטודנט באופן אישי 

מולו במסגרת יחסי מורה/סטודנט. 
נפגע מטיפול המורה, רשאי לבקש  סטודנט שחש 
שיוחסו  המעשים  בגין  משמעתי  בדין  להישפט 
בתוך  לתובע  שימסור  בכתב  בהודעה  וזאת  לו, 
החלטתו.  על  המורה  לו  שהודיע  מיום  ימים   30
החלטת  תוקפא  כאמור,  הודעה  הסטודנט  מסר 
תלונה,  לו  הוגשה  כאילו  יפעל  התובע  המורה, 
ולא יתנהל בטכניון כל הליך נוסף בעניין המעשה 
נשוא בקשתו. ממילא לא יהיה ניתן להטיל עליו, 
במסגרת הטכניון, עונש אלא על ידי בית הדין אם 

וככל שיורשע.
הוראת סעיף זה אינה באה לגרוע מהוראת סעיף 

2.4 לעיל. 

הסתייעות במלווה וייצוג ע״י עו״ד  .8

הדין  בבית  ההליך  בניהול  להסתייע  זכאי  נאשם   .8.1
המשמעתי באיש הטכניון, שאינו עורך דין בעיסוקו 

או בהכשרתו )להלן – ״המלווה״(.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כאשר התובע מיוצג   .8.2
גם  זכאי  עו״ד,  ע״י  או  משפטן  ידי  על  בהליך 
הנאשם, מבלי שיהיה עליו לקבל רשות לכך, להיות 
מיוצג בהליך משמעתי על ידי עו״ד על פי בחירתו 

ועל חשבונו.

של  ייצוגו  להתיר  רשאי  יהיה  הדין  בית  בנוסף,   .8.3
נאשם ע״י עו״ד, על פי בחירת הנאשם ועל חשבונו, 
בין לבקשת הנאשם  שתוגש לבית הדין בכתב, לא 
יאוחר מאשר 5 ימי עבודה לפני ישיבת ההקראה, 
מיוחדים  מטעמים  יותר,  מאוחר  אחר  במועד  או 
שיפורטו, ובין ביוזמת בית הדין, בכל מועד אחר, 

בכל אחד מן המקרים הבאים:
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של  ביכולתו  משמעותית  מגבלה  בשל   .8.3.1
הנאשם לייצג עצמו.

פגיעה  להיפגע  עשוי  כשהנאשם   .8.3.2
האישום,  נסיבות  בשל  משמעותית 
המיוחסים  המעשים  חומרת  לרבות 
להיגזר  הצפוי  העונש  חומרת  לנאשם, 
מהשלכות  או  שיורשע  וככל  אם  עליו 
אשר עשויות לנבוע מעצם ההרשעה או 

ניהול ההליך. 

לעניין סעיף זה ייראו עונשים, כדוגמת 
חמורים  כעונשים  הבאים,  העונשים 
פגיעה  להיפגע  עלול  הנאשם  אשר 
ולהלן  )לעיל  בעטיים  משמעותית 
לימודים  ביטול  חמורים״(:  ״עונשים 
 30 על  העולה  בהיקף   12.6 סעיף  עפ״י 
נקודות, הרחקה או הגבלת כניסה עפ״י 
לצמיתות   12.9 ו-   12.8  ,12.7 סעיפים 
וכן  אחת,  שנה  על  העולה  לתקופה  או 
או  תעודה  אישור,  של  בדיעבד  ביטול 

תואר עפ״י סעיף 12.14. 

אשר  שתפורט,  אחרת,  סיבה  כל  בשל   .8.3.3
ייצוג  להתיר  מצדיקה  הדין  בית  לדעת 

בנסיבות המקרה.

ידי  על  לעיל   8.3 בס״ק  כאמור  בקשה  הוגשה   .8.4
ההחלטה  עמדתו.  את  התובע  יציג  הנאשם, 
המנומקת בבקשת תובע או בבקשת נאשם בעניין 

הייצוג תנתן באופן מיידי כדלהלן: 

יוכל  הדין,  בית  הרכב  נקבע  טרם  אם   8.4.1
ביה״ד  יו״ר  או  המשמעתי  ביה״ד  יו״ר 

לערעורים לאשר הבקשה.

תנתן  ההחלטה  ביה״ד  הרכב  נקבע  אם   8.4.2
ע״י ביה״ד. 

 8.4.1 בס״ק  כאמור  בקשה  הובאה   8.4.3
לנכון  מצא  לא  והוא  היו״ר  לאישור 
להחליט בעצמו, ימנה מיד הרכב ויעביר 

ההחלטה אליו.

על החלטת בית הדין הדוחה בקשה להתיר ייצוג,   .8.5
כאמור בס״ק 8.4, יהיה נאשם רשאי לערער בפני 
ידו ובתנאי שנתנה לו  הנשיא או מי שהוסמך על 

רשות על ידי בית הדין לעשות כן.

בכל מקרה בו הותר לנאשם להיות מיוצג ע״י עו״ד   .8.6
יוכל גם התובע להיות מיוצג ע״י עו״ד.

בית הדין רשאי, על פי שיקול דעתו, בין בידיעת   .8.7
להיעזר  בידיעתם,  שלא  ובין  והתובע  הנאשם 
נעזר  בו  המשפטי  שהייעוץ  ובלבד  משפטי  בייעוץ 
בית הדין, יהיה נפרד ושונה מן הייעוץ המשפטי בו 

נעזר התובע.

הסדרי טיעון  .9

בדבר  נאשם  עם  להסכמה  להגיע  רשאי  תובע   .9.1
על  ההסכמה  שבמסגרת  ובתנאי  טיעון,  הסדר 
ההסדר יצהיר הנאשם בכתב כי הוא מודע לזכותו 
לעיל.   8.1 בסעיף  כהגדרתו  במלווה,  להסתייע 
בעבירות  הנאשם  יודה  טיעון  הסדר  במסגרת 

המיוחסות לו בהתאם להסדר הטיעון.

כי הגיעו להסכמה בדבר  והתובע  הודיעו הנאשם   .9.2
הסדר טיעון, תובא זו לאישור כדלקמן:

נקבע  טרם  אך  הקובלנה,  כתב  הוגש   .9.2.1
יובא ההסדר לאישור  הרכב בית הדין, 
יו״ר ביה״ד המשמעתי ובלבד שההסדר 

אינו כולל עונש של הרחקה בפועל.

לאחר  טיעון  להסדר  הצדדים  הגיעו   .9.2.2
שהחל ניהול ההליך, או שהגיעו להסדר 
בפועל,  הרחקה  של  עונש  הכולל  טיעון 

יובא ההסדר לאישור הרכב בית הדין.

 9.2.1 הובא הסדר טיעון כאמור בס״ק   .9.2.3
המשמעתי  ביה״ד  יו״ר  לאישור  לעיל 
יועבר  ההסדר,  את  קיבל  לא  והוא 
ההסדר, לרבות הודאת הנאשם, להרכב 
בית הדין שיקיים דיון בטיעונים לעונש. 

יו״ר ביה״ד המשמעתי או אב בית הדין, בהתאם   .9.3
לנסיבות, יזהיר את הנאשם, בטרם יודה בעובדות 
כתב הקובלנה במסגרת הסדר הטיעון, כי אין בית 
הדין מחויב לקבל את העונשים הקבועים בהסדר 

הטיעון.

הסדר  על  בכתב  להודיע  והנאשם  התובע  ביקשו   .9.4
הודעה  יגישו  דיון,  במסגרת  שלא  ולאשרו  טיעון 
במסגרת  הדין.  לבית  בכתב  כך  על  משותפת 
כי הוזהר על  יצהיר הנאשם  ההודעה המשותפת  
את  לקבל  מחויב  אינו  הדין  בית  כי  התובע  ידי 
העונשים הקבועים בהסדר, והצהרה זו תמלא אחר 
חובת בית הדין להזהיר את הנאשם בטרם יודה. 

ההודעה תכלול הנמקה להסדר. 

כמות  הטיעון  הסדר  את  הדין  בית  יאמץ  ככלל,   .9.5
חריגות  בנסיבות  הדין,  בית  רשאי  ואולם  שהוא 
ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתן לתובע 
ולנאשם לטעון טיעוניהם, להטיל על הנאשם עונש 

שונה מזה שהוסכם במסגרת הסדר הטיעון. 

משאושר הסדר הטיעון הוא יהיה סופי ולא ניתן   .9.6
לערער עליו אלא אם הטיל בית הדין על הנאשם 
עונש שלא נקבע במסגרת הסדר הטיעון, שאז יהיה 

ניתן לערער בזכות על העונש בלבד. 

ציון שמו  ללא  יפורסמו,  וההכרעה  העבירה  פרטי   .9.7
של הנאשם, אלא אם הוסכם אחרת במסגרת הסדר 

הטיעון או אם הורה בית הדין אחרת בהחלטתו.
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ניהול ההליך המשמעתי  .10

בפרק זה )10( ״בית הדין״ לרבות דן יחיד – אלא אם כן נקבע 
במפורש הסדר מיוחד לגבי הליך בפני דן יחיד.

עם הבאת כתב הקובלנה לידיעתו, יקבע יו״ר בית-  .10.1
הדין המשמעתי את הרכב בית הדין שידון בקובלנה 
יחיד  דן  של  במקרה  סגל  חבר  שופט  האמורה: 
ושני חברי סגל וסטודנט אחד בהרכב של שלושה 
שופטים. כמו כן יקבע את אחד מחברי הסגל כאב 
יתמנו  השופטים  האמור.  המושב  של  הדין  בית 
ע״י  חריגים  במקרים  או,  השופטים  מאגר  מתוך 
6.3. השופט הסטודנט  סעיף  עפ״י  המשנה הבכיר 
הוא  הנאשם  אם  מתקדם,  לתואר  משתלם  יהיה 
ויהיה  מתקדמים,  לתארים  הספר  בבית  סטודנט 
סטודנט בלימודי הסמכה אם הנאשם הוא סטודנט 
לחינוך קדם-אקדמי;  במרכז  או  בלימודי הסמכה 
בכל מקרה אחר יחליט יו״ר בית-הדין המשמעתי 

על פי נסיבות העניין.

מי שיש לו קשר מהותי עם הנאשם או המתלונן,   .10.2
כגון חבר סגל מיחידות אליהן משתייכים הנאשם 
במהלך  הנאשם  את  המלמד  או  המתלונן,  או 

תקופת הדיונים, לא ישמש כחבר בבית הדין.

בית  מזכיר  יתאם  הדין  בית  הרכב  קביעת  לאחר   .10.3
הדין את מקום קיום המשפט ואת מועדו, בד״כ לא 
יאוחר מחודשיים מתאריך הגשת כתב הקובלנה, 
למעט בתקופות הבחינות ובחופשת הקיץ בהן לא 

תתקיימנה בד״כ ישיבות של בית הדין.

בית הדין רשאי, על פי בקשת התובע, הנאשם או   .10.4
ביוזמתו, להורות על זימון איש טכניון לעדות. 

בהתאם  לעדות  להתייצב  חייב  טכניון  איש  כל   .10.5
להחלטת בית הדין.

עד להתכנסות הראשונה של בית הדין, מוסמך אב   .10.6
בית הדין, לפי שיקול דעתו, לדחות את ישיבת בית 
משהתכנס  מוצדקות.  לו  שנראות  מסיבות  הדין 
נתונים להכרעת בית הדין  יהיו הליכיו  בית הדין 

עצמו.

נציג  את  כמשקיפים  תזמין  הדין  בית  מזכירות   .10.7
הסטודנטים,  דיקן  ואת  הסטודנטים  אגודת 
הרשאים להשתתף בכל דיון כמשקיפים, ואת ראש 
השתתפותם  אין  הנאשם.  משתייך  אליה  היחידה 
את  פוסל  אינו  והעדרם  חובה  המשקיפים  של 

הדיון.

דיוני בית הדין יתנהלו בדלתיים פתוחות אלא אם   .10.8
הורה בית הדין אחרת, על פי בקשת מי מהצדדים 

או ביוזמתו .

פורמליים  נוהל  בסדרי  קשור  אינו  בית-הדין   .10.9
המשפט.  בבתי  החלים  הראיות  לדיני  כפוף  ואינו 
בית- מיטב הבנתו של  לפי  ייקבע  מהלך המשפט 

הדין, כדי להבטיח את מלוא האפשרות של בירור 
אלה  מטרות  להשגת  צדק.  ועשיית  הנדון  העניין 
רשאי בית הדין לתקן כל פגם או טעות בכל הליך, 

וליתן הוראות בכל עניין אחר, לרבות ארכות, ככל 
שייראה לו צודק ובלבד שיפעל עפ״י כללי הצדק 
בלתי  פגיעה  לפגוע  כדי  בכך  יהיה  ושלא  הטבעי 

מידתית בזכויות הנאשם.

בהזמנה  שנקבע  במועד  לדיון  הנאשם  הופיע  לא   .10.10
שנשלחה אליו, יוכל בית הדין, בהתאם לשיקוליו, 
ויתר  כן  למועד אחר, אלא אם  הדיון  לדחות את 
תישלח  דחיה  של  במקרה  מראש.  כך  על  הנאשם 
הרשומה  האחרונה  לכתובתו  לנאשם  הודעה 
בטכניון או תינתן בידו. לא הופיע לדיון שני, יערך 
על  הדין  בית  יחליט  כן  אם  אלא  בהעדרו,  הדיון 

דחיה נוספת.

ידאג לכך שיתנהל פרטיכל מכל  מזכיר בית הדין   .10.11
רשאי  הדין  בית  מהלכו.  את  ישקף  אשר  דיון 
להורות כי פרטיכל הדיון יעשה בדרך של הקלטת 
דרך  בכל  או  ההקלטה  תמלול  בלי  או  עם  הדיון, 

אחרת שייבחר.

סדרי בית הדין  .11

כן  – אלא אם  יחיד  דן  גם  כולל  ״בית הדין״   )11( זה  בפרק 
נקבע במפורש הסדר מיוחד לגבי הליך בפני דן יחיד.

מזכיר בית הדין יציג את הנוכחים.  .11.1

בפתח הישיבה הראשונה, יקריא התובע את כתב   .11.2
הקובלנה בפני הנאשם )להלן – ״הקראה״(.

מודה  הוא  אם  הנאשם  את  ישאל  הדין  בית   .11.3
בעובדות הנטענות בכתב הקובלנה. 

בית הדין רשאי להורות לנאשם להתייחס לסעיפי   .11.4
האישום השונים בנפרד והוא רשאי, על פי שיקול 
לכתב  להשיב  נאשם  לבקשת  להיעתר  דעתו, 

הקובלנה בכלליות.

בחלקן,  או  הקובלנה  כתב  בעובדות  הנאשם  כפר   .11.5
יציג התובע את ראיותיו. הנאשם יוכל לחקור את 

עדי התביעה )להלן – ״פרשת התביעה״(. 

בתום פרשת התביעה, יהיה הנאשם רשאי להציג   .11.6
עדי ההגנה  יוכל לחקור את  ראיותיו. התובע  את 

)להלן – ״פרשת ההגנה״(. 

בחר  על-ידי התובע, אלא אם  הנאשם  ייחקר  לא   .11.7
הנאשם להעיד או להשיב לשאלות עובדתיות של 
בית-הדין. בחירתו של נאשם שלא להעיד או שלא 
יכולה  בית-הדין  של  עובדתיות  לשאלות  להשיב 

לשמש כחיזוק לראיות כנגדו.

את  ישמיעו  לאחריו  והנאשם  תחילה  התובע   .11.8
רשאי  הדין  בית  אולם  הסדר  בזה  סיכומיהם 
להורות, אם מצא לנכון לעשות כן בנסיבות העניין, 

על הגשת סיכומים בכתב.

בית הדין ייתן את הכרעת הדין וינמקה.  .11.9
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הרשיע בית הדין את הנאשם בעבירות נשוא כתב   .11.10
בדרישה  התובע  יטען  חלקן,  או  כולן  הקובלנה, 
אופי  עדי  להביא  אפשרות  תינתן  ולנאשם  לעונש 
או כל עדות אחרת לעניין העונש ולטעון טענותיו 
בית  לעונש״(.  ״הטיעונים   – )להלן  העונש  לעניין 
יגזור את עונשו של הנאשם מתוך העונשים  הדין 

המפורטים בפרק 12 להלן.

השאר,  בין  הדין,  בית  יתחשב  הדין  גזר  בקביעת   .11.11
בחומרת העבירה, בתוצאותיה, במידת הזדון שהיה 
הביצוע,  של  בספונטניות  או  בתכנון  בביצועה, 
של  בשיקולים  הנאשם,  של  קודמות  בהרשעות 
הדין  שבית  אחר  שיקול  בכל  וכן  ענישה  מדיניות 

ימצא לנכון לשקול בנסיבות העניין.

ברוב  או  פה אחד  יינתנו  הדין  וגזר  הדין  הכרעת   .11.12
דעות, בצירוף נימוקים.

הכרעת הדין או גזר הדין יכולים להינתן בנוכחות   .11.13
ידי  על  יותר  מאוחר  להינתן  ויכולים  הצדדים 
אחרת  בדרך  או  רשום  בדואר  לצדדים  משלוחו 

שתוסכם. 

פרשת  ההקראה,  כי  להורות  יכול  הדין  בית   .11.14
וכן הטיעונים  התביעה, פרשת ההגנה, הסיכומים 
לעונש, ככל שהנאשם הורשע, ישמעו במועד אחד 
בית הדין  פי שיקול  על  או במספר מועדים, הכל 

ובהתאם לנסיבות.

להגשת  התקופה  בחלוף  תוקף  יקבל  הדין  גזר   .11.15
תידחה  ערעור  זה  זמן  במשך  הוגש  אם  ערעור. 

הוצאתו אל הפועל של גזר הדין עד להחלטה בו.

עם היכנס גזר הדין לתוקף, יומצאו העתקי הכרעת   .11.16
אליהן  היחידות  לראשי  הדין  גזר  והעתק  הדין 
משתייכים הנאשם והמתלונן, לדיקן הסטודנטים, 
הסטודנטים,  לאגודת   , הסמכה  לימודי  לדיקן 
למתלונן, ובמקרה של עבירה אקדמית גם למורה 

האחראי על המקצוע שבגינו נעברה העבירה.

פרטי העבירה והחלטות בית הדין יפורסמו, אלא   .11.17
אם הורה בית הדין אחרת בהחלטתו. בנוסף רשאי 
שם  פרסום  על  גם  להורות  בהחלטתו  הדין  בית 
ערעור  זכות  עליה  שיש  החלטה  ואולם,  הנאשם. 
שעבר  או  הערעור  שנסתיים  לאחר  רק  תפורסם 

המועד החוקי להגשתה.

העונשים  .12

בסמכות בית-הדין להשית על נאשם אחד או יותר מהעונשים המפורטים 
בפרק זה.

נזיפה.  .12.1

קביעת ציון ״0״ בבחינה, בבוחן, בעבודה, בפרויקט,   .12.2
במעבדה, בתרגיל, או במשימה לימודית אחרת.

הציון  בשקלול  מסוים  ברכיב  ״0״  ציון  קביעת   .12.3

הסופי במקצוע, כגון רכיב שיעורי הבית או רכיב 
דו״חות המעבדה. 

קביעת ציון ״0״ במקצוע.   .12.4

מלגת  לימודים,  פרס  לקבלת:  הזכות  ביטול   .12.5
במהלך  ״מצטיין״  מעמד  לרבות  הצטיינות, 
דיור  לימודים,  מלגות  תומם,  עם  או  הלימודים 
במעונות, שימוש במתקני הספורט, רשות להכנסת 
סטודנטים,  בחילופי  השתתפות  לטכניון,  רכב 
המרכז  במסגרת  בחו״ל  להשתלמות  שליחות 
או  הטבות  היתרים,  וכיו״ב  סטודנטים,  לחילופי 
זכויות יתר, ביטול או עיכוב אישורים בדבר מעמדו 
הנ״ל  של  צירוף  כל  או  הישגיו,  או  הסטודנט  של 

ולתקופה שתיקבע ע״י בית-הדין.

לימוד שהסטודנט למד בטכניון,  ביטול מקצועות   .12.6
לרבות מקצועות בהם קבל פטור מלימודים, החל 
מן הסמסטר שבו נעברה העבירה, כולם או חלקם.

למספר  בטכניון  מלימודים  הסטודנט  הרחקת   .12.7
זה,  בכלל  יותר.  או  אחד  סמסטרים,  של  קצוב 
נגזר הדין לרבות  הרחקה מלימודים בסמסטר בו 

מניעת הרשמה או חידוש לימודים.

הרחקת הסטודנט מלימודים בטכניון לצמיתות.  .12.8

לתקופה  לחלקו  או  הטכניון  לתחום  כניסה  הגבלת   .12.9
קצובה או לצמיתות.

שמירה,  כגון:  בטכניון  הציבור  לתועלת  עבודות   .12.10
סיוע בספריות, מעבדות או מתקני הספורט. משך 
עם  ויתואמו  הדין  בגזר  יקבעו  ומועדיה  העבודה 

הגוף המקבל את עבודת השרות.

או  הטכניון  לרכוש  שנגרם  חומרי  נזק  בגין  פיצוי   .12.11
לאיש הטכניון, עד פי 3 מערך הנזק שנגרם.

שכר  מחצית  על  יעלה  שלא  בשיעור  כספי  קנס   .12.12
לימוד שנתי של סטודנט מן המניין.

השבת מלגה/ות, או כל חלק מהן, אשר הסטודנט   .12.13
מרשות  או  מתקדמים  לתארים  מביה״ס  קיבל 

טכניונית אחרת.

ביטול בדיעבד של אישור בדבר סיום הלימודים או   .12.14
תעודת גמר או תואר שניתנו על ידי הטכניון ובלבד 
נעשתה  העבירה  כי  למסקנה  הגיע  הדין  שבית 
בנסיבות חמורות וכי ביצועה הביא לכך שההישג 
האקדמי נשוא האישור, התעודה או התואר, הושג 

בדרך לא כשרה.

כל עונש או דרישה לביצוע פעולה שיימצאו על-ידי   .12.15
בית-הדין סבירים ומתאימים בנסיבות העניין.

הוראות כלליות לעניין הטלת העונשים:

 ,12.6  ,12.5 בסעיפים  המפורטים  העונשים  את   .12.16
להטיל  ניתן   12.13 ו-   12.12  ,12.10  ,12.9  ,12.7

בפועל או על תנאי.
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למעט  העונשים  כל  את  להטיל  רשאי  יחיד  דן   .12.17
 .12.15 ו–   12.14  ,12.8  ,12.6 בסעיפים  העונשים 
אך הרחקה )סעיף 12.7( תוכל להיות רק על תנאי 
ולמשך סמסטר אחד בלבד, והגבלת כניסה )סעיף 
12.9( תוכל להיות רק לתקופה קצובה שלא תעלה 
על סמסטר אחד. דן יחיד לא יהיה רשאי להטיל 
עונש של קנס, פיצוי, שלילת זכאות לפרס או מלגה 
וכיוב׳ שמשמעותם הכספית עולה על מחצית שכר 

הלימוד השנתי.

הורשע סטודנט  במעשה שיש בו כדי לשפר ציון   .12.18
סטודנט  עבור  או  עבורו  אקדמי  יתרון  להשיג  או 
אחר בדרך לא כשרה והמעשה יש בו כדי להשפיע 
עבודה  של  או  בחן  של  או  הבחינה  של  הציון  על 
עבירה  על  המינימלי  העונש  יהיה  סמסטריאלית, 
כזו העונש הנמוך ביותר הנקוב בסעיפים  12.2 או 
12.3 )לפי העניין( ו- 12.7 אלא אם יקבע בית-הדין, 
את  להטיל  אין  כי  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים 

עונש המינימום הנ״ל.

העונשים כאמור בסעיפים 12.6, 12.7 ו- 12.8 יחולו   .12.19
או  חוץ  שהיא,  מסגרת  בכל  הסטודנט  לימודי  על 
פנים טכניונית, אלא אם כן ציין בית-הדין אחרת. 

עונש  שאינו  עונש  עליו  והוטל  שהורשע  סטודנט   .12.20
על תנאי כמפורט בסעיפים 12.6, 12.7 ו- 12.8 לא 
נשיא  מצטייני  או  דיקן  מצטייני  ברשימת  ייכלל 
בגזר-הדין,  שנפסק  כפי  בסמסטרים  או  בסמסטר 

גם אם הישגיו בלימודים מזכים אותו בכך.

בתקופת הרחקה מלימודים לא יהיה ניתן לצבור   .12.21
נקודות לצורך לימודים בטכניון ע״י לימודים בכל 

מסגרת שהיא, חוץ או פנים טכניונית. 

המעשה  ידי  על  כלשהי  בצורה  לטכניון  נזק  נגרם   .12.22
על  להטיל  בית-הדין  רשאי  הנאשם  הורשע  שבו 
הנאשם, בנוסף לכל עונש גם ביצוע פעולה מסוימת 
המעוות  תיקון  לשם  מסוים  בתשלום  לשאת  או 
התשלום.  או  הפעולה  לביצוע  מועדים  ולקבוע 
הוטל על הנאשם תשלום כלשהו, יהווה הדבר חוב 
אין  לימוד.  שכר  כדין  ודינו  לטכניון,  הנאשם  של 
באמור בס״ק זה כדי לגרוע מזכות הטכניון לגבות 
לרכוש  שנגרם  נזק  על  חלקית  או  מלאה  תמורה 
הדין,  לבית  להזדקק  בלי  וכו׳  למעבדות  הטכניון, 
נוסף, לרבות  ולנקוט לשם כך בכל הליך אחר או 

תביעה אזרחית כנגד הנאשם.

בכל מקרה בו הושת קנס או פיצוי כספי, התשלום   .12.23
אלא  גזר-הדין,  מתן  מיום  ימים   30 תוך  יבוצע 
התשלום  בגזר-הדין.  אחרת  במפורש  יצוין  אם 
יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום 30 ימים 
ועד למועד הפירעון בפועל.  גזר-הדין  ממועד מתן 
ישולם  התשלום  כי  להורות  רשאי  בית-הדין 

בתשלומים כפי שיקבע.

ערעור  .13

התובע או הנאשם רשאים להגיש ערעור על הכרעת   .13.1
דין או על גזר דין בתוך 14 ימים מיום המצאת גזר 
עותקים  יוגש בכתב בשני  הדין. הערעור המנומק 
הערעור,  קבלת  עם  שיעביר,  הדין  בית  למזכיר 

עותק ממנו לצד האחר.

שלושה  של  בהרכב  יישב  לערעורים  בית-הדין   .13.2
שופטים. יו״ר בית-הדין לערעורים ירכיב את מושב 
בית הדין לערעורים כקבוע בסעיף 10.1 לעיל. לא 
דן  אשר  שופט  לערעורים  בית-הדין  במושב  יישב 
הערעור.  מוגש  עליו  בעניין  הראשונה  בערכאה 
בית  ממזכיר  יבקש  לערעורים  בית-הדין  יו״ר 
הדין לתאם מועד ומקום לשמיעת הערעור ויוציא 
הזמנות לצדדים ולמשקיפים כמפורט בסעיף 10.7.

החומר  סמך  על  לערעורים  בית-הדין  ידון  ככלל   .13.3
צד  יוכל  ולא  המשמעתי  בית-הדין  לעיני  שהיה 
רשות  שיקבל  לאחר  אלא  נוספות  ראיות  להביא 
מיוחדים  מטעמים  לכך,  לערעורים  מבית-הדין 
שיירשמו. בית-הדין לערעורים מיוזמתו רשאי אף 

הוא להזמין כל עד שיראה בעיניו כדרוש.

נוהל  בסדרי  קשור  אינו  לערעורים  בית-הדין   .13.4
פורמליים ואינו כפוף לדיני הראיות החלים בבתי 
הבנתו  מיטב  לפי  ייקבע  המשפט  מהלך  המשפט. 
האפשרות  מלוא  את  להבטיח  כדי  בית-הדין,  של 
רשאי  זו  מטרה  להשגת  הנדון.  העניין  בירור  של 
הליך,  בכל  טעות  או  פגם  כל  לתקן  הדין  בית 
וליתן הוראות בכל עניין אחר, לרבות ארכות, ככל 
שייראה לו צודק ובלבד שיפעל עפ״י כללי הצדק 
בלתי  פגיעה  לפגוע  כדי  בכך  יהיה  ושלא  הטבעי 

מידתית בזכויות הנאשם.

בית-הדין לערעורים רשאי להחליט שהדיונים יהיו   .13.5
בפני הצדדים, כשכל צד מביא בפני בית-הדין את 
טיעוניו, הצד המערער ראשון והמשיב לאחריו - או 
להורות כי הדיון יתקיים בדרך של הגשת טיעונים 

בכתב.
להתערב  שלא  לערעורים  בית-הדין  בסמכות   .13.6
או  בעונש  להקל  לשנותן,  או  לבטלן  בהחלטות, 
להחמיר בו במסגרת העונשים הקבועים בפרק 12 
כאשר  רק  בעונש  להחמיר  רשאי  יהיה  אך  לעיל. 

התובע ערער על קולתו. 
החלטות בית-הדין לערעורים תינתנה פה אחד או   .13.7

ברוב דעות, ובצירוף נימוקים.

החלטת בית הדין לערעורים בערעור יכולה להינתן   .13.8
בנוכחות הצדדים ויכולה להינתן מאוחר יותר על 
דרך  בכך  או  רשום  בדואר  לצדדים  משלוחה  ידי 

שתוסכם. 

העתקי החלטות בית הדין לערעורים יומצאו לראשי   .13.9
והמתלונן,  הנאשם  משתייכים  אליהן  היחידות 
הסמכה,  לימודי  לדיקן  הסטודנטים,  לדיקן 
הסטודנטים,  לאגודת  מתקדמים,  לימודים  דיקן 
למתלונן, ובמקרה של עבירה אקדמית גם למורה 

האחראי על המקצוע שבגינו נעברה העבירה.
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ותיכנס  החלטת בית-הדין לערעורים היא סופית,   .13.10
או  רשום  בדואר  ביד,  מסירתה  עם  מיד  לתוקפה 
הורשה  בו  למקרה  פרט  שתוסכם,  אחרת  בדרך 
סעיף  עפ״י  לנשיא  חנינה  בבקשת  לפנות  הנאשם 

15.1 שאז יחולו הכללים בסעיף 15.2.

דיון משמעתי חוזר  .14

להורות, לבקשת  בית-הדין המשמעתי רשאי  יו״ר   .14.1
משמעתי  דיון  עריכת  על  הנאשם,  או  התובע 
התנאים  כל  במצטבר  שהתקיימו  ובתנאי  חוזר, 

המפורטים להלן:

התגלו עובדות או נסיבות חדשות אשר   .14.1.1
ניתן היה להשיגן,  לא היו ידועות, ולא 
בעובדות  ויש  המשמעתי  הדיון  במהלך 
לשנות  כדי  אלו,  חדשות  בנסיבות  או 
תוצאות  את  משמעותי  באופן  לכאורה 

הדיון המשמעתי.

הינו  המורשע  הבקשה  הגשת  במועד   .14.1.2
שנים- חלפו  לא  או  בטכניון,  סטודנט 

עשר חודש ממועד סיום לימודיו בטכניון 
ואולם הנשיא רשאי, במקרים מיוחדים 
הגשת  להתיר  מנומקת,  ובהחלטה 
אף  חוזר  דיון משמעתי  לעריכת  בקשה 
אם חלפו שנים-עשר חודש ממועד סיום 

לימודיו של המורשע בטכניון.   
בבקשה  המשמעתי  בית-הדין  יו״ר  של  החלטתו   .14.2
לעריכת דיון משמעתי חוזר, והחלטתו של הנשיא 
חוזר,  דיון  לעריכת  בקשה  הגשת  להתיר  בבקשה 

תהיינה סופיות.

חנינה  .15

בקשה לחנינה תוגש לנשיא. הגשת בקשה לחנינה   .15.1
ביטול  מאלה:  אחד  הוא  כשהעונש  רק  אפשרית 
תואר;  או  גמר  תעודת  או  לימודים  סיום  אישור 
בד״כ  משמעותית,  לתקופה  או  לצמיתות  הרחקה 
או  לצמיתות  כניסה  הגבלת  ומעלה;  שנתיים 
או   - ומעלה  שנתיים  בד״כ  משמעותית,  לתקופה 

כאשר קבע זאת בית הדין במסגרת גזר דינו.
 

לאחר  רק  מוגשת  להיות  יכולה  לחנינה  בקשה   .15.2
שחלפה לפחות שנה מיום כניסת גזר הדין לתוקף, 
אלא אם התיר בית הדין )או בית הדין לערעורים(, 
אחרי  מיד  להגישה  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים 
מתן גזר הדין. במקרה זה יושהה ביצוע גזר הדין 
ל-14 יום לצורך הגשת הבקשה. משהוגשה הבקשה 
הנשיא  החלטת  קבלת  עם  לתוקף  הדין  גזר  יכנס 

ובהתאם לתשובה.

בעונש,  הקלה  או  ביטול  לכלול  יכולה  החנינה    .15.3
עם או בלי תנאים. החלטת הנשיא תתקבל לאחר 
התייעצות עם דיקן לימודי הסמכה או דיקן ביה״ס 

ללימודים מתקדמים עפ״י העניין.

הוראות כלליות  .16

להתערב  או  לגרוע  בא  לא  המשמעתי  התקנון   .16.1
באחריות או חובה של סטודנט כלשהו לפי כל דין 

במדינת ישראל אלא להוסיף עליהן.

בהליך  דיון  או  האשמה  בירור  כדי  תוך  התעורר   .16.2
משמעתי חשש לכאורה לעבירה פלילית כהגדרתה 
בסעיף 268 לחוק העונשין תשל״ז - 1977 , תימסר 
לבא  או  לממשלה  המשפטי  ליועץ  כך  על  הודעה 
הליכים  בקיום  או  כזו  בהודעה  אין  אך  כוחו. 
פליליים )כולל הכרעה בהם( נגד הסטודנט הנאשם 
עפ״י  משמעתי  דין  לקיים  הסמכות  לשלול  כדי 

תקנון זה.

אין בתקנון זה כדי לגרוע מסמכויותיו האקדמיות   .16.3
של המורה או מסמכויותיו של בעל תפקיד בטכניון.

מסמכותו  לגרוע  כדי  זה  תקנון  בהוראות  אין   .16.4
הטבועה של בית הדין, בעת ניהול ההליך או אחריו 
פעולה  בכל  ולנקוט  החלטה  או  הוראות  כל  ליתן 
הנחוצות לגילוי האמת או לעשיית משפט או צדק 
לאחר  כאמור  החלטה  החלטתו.  שינמק   ובלבד 

תום ההליך, תינתן מטעמים מיוחדים שירשמו.

כמתקבל  יחשב  רשום  בדואר  שנשלח  דואר  דבר   .16.5
חמישה  ימי עבודה לאחר מועד שליחתו.

 
הנמצא  סטודנט  נגד  קובלנה  כתב  שהוגש  לאחר   .16.6
לימודי  דיקן  רשאי  יהיה  לימודיו,  סיום  בהליכי 
או  מתקדמים  לתארים  ביה״ס  דיקן  או  הסמכה 
היחידה  דיקן  או  המשך  ללימודי  היחידה  דיקן 
ללימודים קדם אקדמיים להשהות את כל הליכי 
הסיום ואת הענקת התואר עד לאחר סיום משפטו. 
אך  הסיום,  הליכי  המשך  לאשר  רשאי  בית-הדין 
לאחר  רק  תתקבל  התואר  הענקת  על  ההחלטה 
משפטו  עקב  החובות  מילוי  וסיום  משפטו  סיום 

)כגון קנס כספי או עבודת שירות(.

דיקן  מסמכות  לגרוע  כדי  זה  בס״ק  באמור  אין 

לימודי הסמכה להשהות או לעכב הענקת פרסי 

בדבר  אישורים  הענקת  או  הצטיינות 
הישגים או ציונים.

שיש  הוא  אישורים  הנפקת  לאי  תנאי   
קשר בין האישור המונפק לנושא האישום.

 
הליכי ביניים  .17

ביוזמתו  הדין,  בית  רשאי  קובלנה  כתב  משהוגש   .17.1
החלטות  ליתן  לפניו,  שהוגשה  בקשה  פי  על  או 
מטעמים  תינתנה,  כאלה  החלטות  ביניים.  וצווי 
חשש  קיים  כי  הדין  בית  מצא  אם  שיירשמו, 
לפגיעה  או  בטכניון  הפעילות  בשגרת  להפרעה 
פיזית  לפגיעה  או  הטכניון  בשטח  הציבורי  בסדר 
במקרים  או  בטכניון  פרטים  או  בפרט  אחרת  או 

מיוחדים אחרים הדורשים זאת.
ביניים  וצווי  החלטות  יינתנו  ההרכב  מינוי  לפני   .17.2
ע״י יו״ר בית-הדין. משנקבע הרכב לבית-הדין הן 
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תינתנה על ידי בית-הדין בהרכבו המלא או על ידי 
אב בית הדין לבדו.

איסור  השאר,  בין  לכלול,  יכולה  ביניים  החלטת   .17.3
להימצא בשטח הטכניון או בחלקים מסוימים בו, 
היא  ההרחקה  משמעות  אם  גם  במעונות  לרבות 
פגיעה ביכולתו של הסטודנט למלא חלק מחובותיו 

האקדמיות.

תגובת  תתקבל  ביניים  החלטת  למתן  קודם   .17.4
הנאשם, אולם אם הנסיבות מחייבות זאת תתקבל 

החלטה גם בלי קבלת תגובתו.

בכל  לפנות  בנסיבות,  שינוי  עם  רשאי,  הנאשם   .17.5
או  ביניים  החלטת  ביטול  ולבקש  לבית-הדין  עת 

שינויה.

למועד  עד  או  קצוב  לזמן  תינתן  ביניים  החלטת   .17.6
כניסת הכרעת הדין לתוקף, ויכולה לכלול תנאים 
להפסקתה. החלטת ביניים שניתנה על-ידי ההרכב 
יכולה להסמיך את אב בית הדין לבטלה, לחדשה 

או לשנותה בנסיבות שיירשמו.

הזמן הקצוב  תום  עם  יפוג  ביניים  תוקף החלטת   .17.7
או  לתוקפו  הדין  הכרעת  כניסת  עם  או  בהחלטה 
מבין  המוקדם  המשמעתי-  ההליך  הפסקת  עם 

שלושת המועדים.

ייעשה מאמץ לסיים את   - ניתנה החלטת ביניים   .17.8
הדיון המשמעתי תוך 45 יום )למעט חופשת הקיץ(.

בשינויים המחויבים,  יחולו,   17.8  –  17.1 סעיפים   .17.9
גם במסגרת הליך ערעור לפי פרק 13 לתקנון.

מובהר כי אין בהוראות סעיף זה )17(, כדי לגרוע   .17.10
תפקידים,  בעלי  של  המנהליות  מסמכויותיהם 
בהליכי  לנקוט  טכניונים,  כלל  דיקנים  לרבות 

ביניים הנחוצים על פי שיקול דעתם.
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תקנון למניעת הטרדה 
מינית בטכניון1

תקנון למניעת הטרדה מינית – נוסח מעודכן כפי שאושר ביום 
24.11.2020

24.11.2020 עודכן ביום 

תקנון זה מתייחס ל כל המינים . השימוש בלשון זכר הוא 
מטעמי נוחות.

חלק א: מבוא

כללי. 1

בכבוד . 1.1 פוגעות  בה  הקשורה  והתנכלות  מינית  הטרדה 
האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים.

מעשים . 1.2 הינן  בה  הקשורה  והתנכלות  מינית  הטרדה 
פסולים ואסורים על פי חוק.

עוולה . 1.3 מהוות  בה  הקשורה  והתנכלות  מינית  הטרדה 
מהוות  הן  לתקנות  ובהתאם  פלילית,  ועבירה  אזרחית 

עבירת משמעת. 

ביחסי . 1.4 פוגעות  בה  הקשורה  והתנכלות  מינית  הטרדה 
העבודה ועומדות בניגוד למדיניות הטכניון.

יחסים . 1.5 קיום  “איסור  לנוהל  ובנוסף  לצד  חל  זה  תקנון 
בטכניון״  וכפיפות  סמכות  קשרי  בעלי  בין  אינטימיים 

.10.1.2010 כפי שאושר בסנאט הטכניון ביום 

מטרות. 2

הטכניון הציב לו כמטרות בעלות חשיבות רבה:. 2.1

)א( להבטיח סביבת עבודה ולימודים שאין בה הטרדה 
מינית והתנכלות הקשורה בה;

ולימודים שיש בה תרבות  )ב( להבטיח סביבת עבודה 
ומונעת  אדם,  כל  מכבדת  אשר  והתנהגות  דיבור 

היווצרות “סביבה מטרידה״.

פעולת הטכניון לשם . 2.2 ויבהיר את אופן  יפרט  זה  תקנון 
של  יצירתה  ומניעת  והתנכלות  מינית  הטרדה  מניעת 
ההסברתי.  במישור  פעולות  לרבות  מטרידה״,  “סביבה 
בפנייה  הטיפול  סדרי  ויפרט את  יקבע  בנוסף, התקנון 
התנהגות  או  התנכלות,  או  מינית,  הטרדה  שעניינה 
מכבדות  שאינן  מיני  אופי  בעלות  התבטאויות  או 
בחוק  האמור  על  להוסיף  נועד  זה  תקנון  הזולת.  את 

ובתקנות ולא לגרוע מהם.

תחולה ותוקף. 3

תקנון זה יחול בכל הנוגע להטרדה מינית, התנכלות או . 3.1
המיוחסות  מכבדת,  שאינה  מיני  אופי  בעלת  התנהגות 

לאיש הטכניון כלפי מתלונן, כהגדרתם להלן.

תחילת תוקפו של תקנון זה ביום אישורו והוא מחליף . 3.2
כל תקנון או נוהל שקדמו לו ושעניינם מניעת הטרדה 

מינית.

הגדרות. 4

“הטכניון״ – מי מבין הגופים הבאים: הטכניון – מכון . 4.1
טכנולוגי לישראל; מוסד הטכניון למחקר ופתוח בע״מ 
הנמצא  תאגיד  למו״פ״(;  הטכניון  “מוסד  )להלן: 
אימץ  ואשר  הטכניון  מוסד  ו/או  הטכניון  בשליטת 
מוסד  ו/או  הטכניון  הנהלת  של  באישורה  זה,  תקנון 

הטכניון בהתאמה. 

הסר . 4.2 למען  להלן.  המפורטים  מן  מי   - טכניון״  “איש 
בלבד:  זה  תקנון  לצרכי  הינו  זה  פירוט  כי  יובהר   ספר 

המשמעת  בתקנון  כהגדרתו  בטכניון  סטודנט 
עליו  שחלות  מי  וכל  אקדמי  סגל  חבר  לסטודנטים; 
ובתר- אקדמי  אורח  לרבות  האקדמיות  התקנות 
2 עובד  דוקטורנט; חבר צוות מחקר; עובד סגל מינהלי;
לרבות  שירות  נותן  שהוא  עובד  גימלאי;  יעוץ;  בחוזה 

עובד קבלן, או עובד של נותן שירות; מתנדב.

“התנהגות שאינה מכבדת״ - התנהגות או דיבורים או . 4.3
בדיחות בעלי אופי מיני או מגדרי, שאינם מכבדים את 
אוהבות  הנשים  “כל  כמו  התבדחות  לדוגמא:  הזולת. 

את זה״, כשהיא נאמרת בהקשר של פעולה מינית.

“הטרדה מינית״ - כהגדרתה בסעיף 3)א( לחוק למניעת . 4.4
הטרדה מינית התשנ״ח – 1998 , ובסעיף 7 לחוק שוויון 
שישתנו  כפי   ,1998  – התשמ״ח  בעבודה  ההזדמנויות 
מעת לעת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הטרדה מינית 
כשהיא  הבאות,  ההתנהגויות  משש  אחת  כל  גם  הנה 
כלפי  לעיל,  כהגדרתו  הטכניון,  איש  ידי  על  נעשית 

מתלונן, כהגדרתו להלן: 

מיני. . 4.4.1 אופי  בעל  מעשה  לבצע  אדם  סחיטת 
אם  עובדת  לפטר  המאיים  ממונה  לדוגמא: 

היא תסרב לקיים אתו יחסי מין;

סיפוק . 4.4.2 גירוי,  לשם  מעשה   - מגונה  מעשה 
ממונה  או  עובד  לדוגמא:  מיניים.  ביזוי  או 
החושף  או  מיני  גירוי  לשם  בעובדת  הנוגע 

עצמו בפניה, בלא הסכמתה;

המופנית . 4.4.3 מיני,  אופי  בעלת  חוזרת  הצעה 
אינו  כי  למטריד  הראה  אשר  לאדם 
לדוגמא:  האמורות.  בהצעות  מעונין 
איתו  לראות  אחר  לסטודנט  מציע  סטודנט 
למרות  הצעתו,  על  שוב  וחוזר  פורנו  סרטי 
שלילית;  תשובה  קיבל  הראשונה   שבפעם 

כל   - סמכות  או  מרות  יחסי  של  במקרה 

הובעו  לא  אם  אף  מיני,  אופי  בעלת  הצעה 
מדובר  אם  ואף  התנגדות  או  ענין  חוסר 
מנחה  לדוגמא:  חוזרת;  שאינה  בהצעה 
שמציע למונחה ללון עימו באותו החדר בעת 

יציאה משותפת לכנס. 

התייחסות חוזרת למיניותו של אדם, כאשר . 4.4.4
מעונין  אינו  כי  למטריד  הראה  אדם  אותו 
יחסי  של  במקרה  האמורות.  בהתייחסויות 
מרות או סמכות, התייחסות חוזרת כאמור, 
התנגדות.  או  ענין  חוסר  הובעו  לא  אם  אף 
עובד  של  ונשנות  חוזרות  מחמאות  לדוגמא: 
לאחר  גם  החיצוני,  מראה  על  לעובדת 
שהעובדת הראתה כי היא חשה חוסר נוחות 

מאותן המחמאות;

למינו, . 4.4.5 משפילה  או  מבזה  התייחסות 
אדם.  של  המינית  לנטייתו  או  למיניותו 
בפומבי  “ציונים״  הנותן  עובד  לדוגמא: 
החזה  לגודל  או  אחר  עובד  של  מינו  לאיבר 

של עובדת אחרת;

סרט . 4.4.6 תצלום,  של  לב  בתום  שלא  פרסום 



324

נספח 2 | נוהל למניעת הטרדה מינית |  תשפ״ב 2021/2022

במיניותו,  המתמקד  אדם,  של  הקלטה  או 
להשפילו,  עלול  הפרסום  בהן  בנסיבות 
לפרסום.  הסכמתו  ניתנה  לא  וכאשר 
תמונה  או  עירום  תמונת  של  הפצה  לדוגמא: 
לא  אם  אף  לעבודה,  חבר  של  אינטימית 

צילמת את התצלום בעצמך. 

הבהרות:

א. חיזורים ואינטראקציה ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית 
ורצון חופשי אינם נחשבים כהטרדה מינית.

גבר  על-ידי  ברוב המקרים  נעשית  מינית  כי הטרדה  ב. אם 
על-ידי  הן  להיעשות  יכולה  מינית  הטרדה  אישה,  כלפי 
בכל  ולפגוע  אישה,  או  גבר  כלפי  אישה  על-ידי  והן  גבר 
החוק  תחולת  מגדרית.  מבחינה  אחרת  או  כך  שמזדהה  מי 

התקנות ותקנון זה הינה זהה בכל המקרים האמורים. 

ג. ניתן ללמוד על אי הסכמה גם מתוך התנהגות בלבד, ללא 
התנגדות מילולית.

ד. “התייחסות״ אפשר שתהיה בכתב או בעל-פה, באמצעות 
חומר  או  לרבות באמצעות מחשב  או שמיעתי,  חזותי  מוצג 

מחשב, או בהתנהגות.

למניעת . 4.5 לחוק  3)ב(  בסעיף  כהגדרתה   - “התנכלות״ 
לגרוע  מבלי  לעת.  מעת  שתשתנה  כפי  מינית  הטרדה 
סוג  מכל  פגיעה  גם  הנה  התנכלות  לעיל,  האמור  מן 
שהוא במתלונן, בעד או בצד שלישי אחר, כאשר אותה 
בגין  תלונה  מינית,  הטרדה  עם  בקשר  נעשתה  הפגיעה 

הטרדה מינית.

דוגמאות:

א. ממונה מונע קידומה של עובדת או פוגע בתנאי העסקתה, 
עקב סירובה להצעתו )אפילו חד-פעמית( למגע מיני.

לאחר  שסייע  מפני  בקשה  לעובד  לאשר  מסרב  ממונה  ב. 
להגיש תלונה על הטרדה מינית או דיווח על הטרדה מינית 

אליה נחשף.

“החוק״ - חוק למניעת הטרדה מינית התשנ״ח – 1998.. 4.6

בנושא . 4.7 התקנות   - אינטימיים״  יחסים  איסור  “נוהל 
“איסור קיום יחסים אינטימיים בין בעלי קשרי סמכות 
וכפיפות בטכניון״ כפי שאושרו בסנאט ביום 10.1.2010 

ומפורסמות באתר הטכניון למניעת הטרדה מינית.

תאגיד, . 4.8 של  עובד  או  אדם  כוח  קבלן   – שירות״  “נותן 
ו/ הטכניון  מטעם  פועל  הוא  אך  טכניון  עובד  שאינו 

או בשירותו, לרבות, אך לא רק, במתן שירותי ניקיון, 
שמירה, מחשוב, ייעוץ, והשגחה. 

“נילון״ - מי שנטען כלפיו שביצע מעשה הטרדה מינית . 4.9
ובלבד  להלן,  כהגדרתו  מתלונן  כלפי  התנכלות  או 

שביום האירוע היה איש טכניון. 

“מתלונן״ – אחד מאלה: . 4.10

הטרדה . 4.10.1 כלפיו  בוצעה  כי  שנטען  טכניון  איש 
 4.4 בסעיפים  כהגדרתן  התנכלות  או  מינית 
בגין  חשד  שהתעורר  או  לעיל,  לעיל.  ו-4.5 
הטכניון  לשטחי  מחוץ  לרבות  כלפיו,  ביצוען 
או שלא במסגרת פעילותו, וזאת על ידי נילון 

כהגדרתו לעיל. 

בוצעה . 4.10.2 כי  שנטען  טכניון  איש  שאינו  אדם 
כלפיו הטרדה מינית ו/או התנכלות כהגדרתן 
שהתעורר  או  לעיל,  ו-4.5   4.4 בסעיפים 
הטכניון  בשטחי  כלפיו  ביצוען  בגין  חשד 
נילון  ידי  על  וזאת  פעילותו,  במסגרת  או 

כהגדרתו לעיל. 

אחראיות . 4.11  – מינית״  הטרדה  למניעת  “נציבה/נציבות 
“נציבה  לתפקיד  הטכניון  נשיא  ידי  על  מונו  אשר 
ה״אחראי״  המונח  כמשמעות  מינית״,  הטרדה  למניעת 
3( לתקנות, כהגדרתן להלן, אחת  בסעיף 4 וסעיף 9)א1()
לפחות מקרב הסגל האקדמי, ואחת לפחות מקרב הסגל 

המנהלי. 

לרפואה . 4.12 בפקולטה  מינית  הטרדה  למניעת  “נציבה 
בטכניון״ – אחראית אשר מונתה על ידי נשיא הטכניון 
לתפקיד נציבה למניעת הטרדה מינית כהגדרתה לעיל, 
לטיפול בהסברה ובתלונות הנוגעות לפקולטה לרפואה 

בלבד. 

“נציבה מרכזת״ – אחת מבין הנציבות אשר מונתה על . 4.13
למניעת  הטכניון  פעילות  את  לרכז  הטכניון  נשיא  ידי 
על  עולים  וסמכויותיה  תפקידיה  אשר  מינית,  הטרדה 
תפקידי האחראי המתחייבים מכוח התקנות, כמפורט 

11 לתקנון זה.  בסעיף 

או . 4.14 דיווח  תלונה,  כל   - “תלונה״  “דיווח״,  “פניה״, 
התייעצות עם הנציבה שעניינן הטרדה מינית ומניעתה, 
התנכלות, סביבה מטרידה או תרבות מכבדת בטכניון. 

או . 4.15 מינית  הטרדה  על  תלונה  שהגיש  מי   – “פונה״ 
התנכלות של איש טכניון בין אם תלונתו נוגעת לפגיעה 

בו עצמו או במתלונן אחר. 

לרבות . 4.16 פעילות   – “פעילות״   / הטכניון״  “פעילות 
התנסותית,  לימודית,  מחקרית,  אקדמית,  פעילות 
למען  פעילות  חברתית,  תרבותית,  תפעולית,  מנהלית, 
הקהילה, הנערכת על ידי הטכניון או יחידה מיחידותיו 
אף  מהם,  חלק  או  הטכניון  אנשי  עבור  או  ידי  על  וכן 
אם נערכת על ידי אחרים או מחוץ לשטחי הטכניון או 

באופן וירטואלי או מקוון. 

כאמור . 4.17 המרכזת,  הנציבה  ידי  על  שמונו  מי   – “רכזות״ 
13 להלן. בסעיף 

“המעסיק״ – הטכניון כהגדרתו לעיל הפועל באמצעות . 4.18
הרשויות המוסמכות כמפורט להלן.

“הרשויות המוסמכות בטכניון״ – . 4.19

זהות הרשות המוסמכת נקבעת לפי סיווגו של הנילון, 
כמפורט להלן: 

סמנכ״ל   - בטכניון  המינהלי  בסגל  לעובדים  ביחס 
במוסד הטכניון,  אנוש  מנהל משאבי  או  אנוש  משאבי 

לפי העניין; 
ביחס לסגל האקדמי בטכניון – המנל״א;

הבכיר  המשנה   – סוגיהם  כל  על  לסטודנטים  ביחס 
לנשיא הטכניון;

ביחס לעובדים של נותני שירותים – סמנכ״ל תפעול.
ביחס לכל נילון אחר – סמנכ״ל משאבי אנוש.

הנילון . 4.20 על  החל  המשמעת  תקנון   - המשמעת״  “תקנון 
לפי השתייכותו. 

)חובות . 4.21 מינית  הטרדה  למניעת  תקנות   – “התקנות״ 
.1988 מעביד(, תשנ״ח – 

שמירה על סודיות וחיסיון. 5

מינית . 5.1 הטרדה  במניעת  ויעיל  נאות  טיפול  לצורך 
או  בדיווח  טיפול  לרבות  להן  חשד  או  והתנכלות 
קיימת  התנכלות,  או  מינית  הטרדה  שעניינם  תלונה 
חשיבות רבה להגנה על פרטיותם וצנעת עניינם של כל 
אחר,  טכניון  איש  כל  וכן  נילון  מתלונן,   – המעורבים 
גורם  לכל  או  לנציבה  מידע  מסר  או  שפנה  מי  לרבות 

אחר.

נתון, . 5.2 מידע,  כל  אחר  אדם  לכל  ימסור  לא  טכניון  איש 
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לטיפול  הנוגעים  בזה  וכיוצא  תיעוד  מסמך,  עובדה, 
חשד  או  התנכלות,  ו/או  מינית  הטרדה  של  במקרה 

לגביהם )בסעיף זה – “מידע״(, זולת במקרים הבאים:

מקום שהוא מחויב על פי דין לעשות כן.. 5.2.1

מסירת מידע לנציבה.. 5.2.2

מקום בו מסירת המידע נעשים לצורך טיפול . 5.2.3
אי  על  הקפדה  תוך  בדיווח,  או  בתלונה 
מעורב  שיהא  חיוני  שלא  למי  מידע  העברת 

בבירור העניין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנציבות וכל בעל תפקיד . 5.3
5.2 לעיל,  אחר ישמרו בסוד כל מידע, כהגדרתו בסעיף 
הם  בו  מקום  זולת  נציבה,  אל  שנעשתה  לפניה  הנוגע 
מחויבים לעשות כן על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה. 

מזהים . 5.4 פרטים  לרבות  מידע  פרסום  בדבר  ההחלטה 
בשיקול  הינה  הסתיים  בו  שהטיפול  מקרה  אודות 
הנציבה  עם  התייעצות  לאחר  המוסמכת,  הרשות  דעת 
המטפלת במקרה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מן האמור 
זה  לתקנון   25.4 מסעיף  או  זה  לתקנון   24.9 בסעיף 

שעניינם פרסום מידע כללי ללא פרטים מזהים.

חלק ב: סמכות, אחריות ותפקידים

אחריות נשיא הטכניון . 6

מינית, . 6.1 הטרדה  למניעת  נציבות  שלוש  לפחות  למנות 
 11 בסעיף  המפורטים  ובתנאים  בדרישות  העומדות 

לתקנון זה. 

בטכניון . 6.2 כי  להבטיח  המרכזת,  הנציבה  עם  בתיאום 
ומניעת  מינית  הטרדה  למניעת  פעולות  תבוצענה 

התנכלות הקשורה בה. 

לקבל מן הנציבה המרכזת דיווחים תקופתיים.. 6.3

קבלת . 6.4 אי  בדבר  נציבה  בהשגות  כגורם המכריע  לשמש 
בטכניון,  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  המלצותיה 
הנוגע  בכל  כי  יובהר,  לעיל.   4.19 בסעיף  כהגדרתן 
הנשיא  יפעל  הטכניון,  במוסד  המוסמכות  לרשויות 

כיו״ר הדירקטוריון של מוסד הטכניון. 

להכריע בערר על החלטות הרשויות המוסמכות בהתאם . 6.5
להוראות תקנון זה. 

אחריות הרשויות המוסמכות. 7

תדאג . 7.1 מוסמכת  רשות  המרכזת,  הנציבה  עם  בתיאום 
יעברו  באחריותה  אשר  והסטודנטים  שהעובדים  לכך 
הדרכה מתאימה בנושאי הטרדה מינית, לרבות הלומדה 

הממוחשבת למניעת הטרדה מינית.

לאור המלצות הנציבה המטפלת במקרה, רשות מוסמכת . 7.2
קבועים,  או  זמניים  צעדים  נקיטת  על  החלטות  תקבל 
בתוך זמן סביר ובהתאם למועדים הקבועים בתקנות. 

למתלונן, . 7.3 החלטותיה  על  בכתב  תודיע  מוסמכת  רשות 
לנילון ולנציבה, ותאפשר למתלונן ולנילון לעיין בסיכום 
על  הצדדים  את  תיידע  היא  כן  והמלצותיה.  הנציבה 

זכותם לערער על ההחלטה בפני הנשיא.  

אחריות דיקנים וראשי יחידות. 8

מן . 8.1 לאחת  לדווח  אחראים  יחידות  וראשי  דיקנים 
לביצוע  חשד  של  מקרה  כל  על  מידי,  באופן  הנציבות, 
עליו,  להם  נודע  אשר  התנכלות  או  מינית  הטרדה 
ולהושיט לה כל סיוע שיידרש לה, לטיפול במידע, והכל 

5 לתקנון זה. בכפוף לחובת הסודיות הקבועה בסעיף 

דיקנים וראשי יחידות, לרבות בעלי תפקידים או נושאי . 8.2
להטרדה  חשד  של  במקרים  בעצמם  יטפלו  לא  משרה, 
אחת  ידי  על  התבקשו  אם  זולת  להתנכלות,  או  מינית 
רשות  החלטת  לפי  או  בפעולה  לנקוט  הנציבות  מן 

מוסמכת, בסיום הטיפול בפניה.

דיקנים וראשי יחידות יאפשרו למי שהם ממונים עליו . 8.3
להשתתף בפעילות הדרכה והסברה בשעות העבודה. 

8.4 . – תפקיד  לנושאות  יאפשרו  יחידות  וראשי  דיקנים 
ובישיבות  בהשתלמויות  להשתתף   – ורכזות  נציבות 

בתוקף תפקידן.

אחריות אגף משאבי אנוש בטכניון ובמוסד . 9
הטכניון

אנוש . 9.1 משאבי  מחלקת  וראש  אנוש  משאבי  סמנכ״ל 
במוסד הטכניון למו״פ, כל אחד בתחומו, יהיו אחראים 
הסטודנטים  ודיקן  המרכזת  הנציבה  עם  בתיאום   -
והגברת  הסברה  לפעולות  שנתית  תוכנית  להכין   -
המודעות, לרבות ימי עיון והפצת מידע, בנושא מניעת 

הטרדה מינית וקידום תרבות מכבדת בטכניון.

פעולות . 9.2 לתיאום  אחראי  בטכניון  אנוש  משאבי  אגף 
ההדרכה  של  לתקצוב  למיניהן,  וההדרכה  ההסברה 
התוכניות  ושל  והרכזות,  הנציבות  מן  הנדרשת 
ולהפצתם  פרסומיים  חומרים  להפקת  וכן  השנתיות, 
ברחבי הטכניון, ובכלל זה, לומדה ממוחשבת, בתיאום 

עם הנציבה והרכזות.

אגף משאבי אנוש בטכניון יעמיד לרשותן של הנציבות . 9.3
בסעיפים  כאמור  מומחים,  עם  להיוועצות  אפשרויות 
19.1 ו-19.4 לתקנון זה לרבות מימון שכרם של מומחים 

אלו. 

אחריות יחידת הביטחון של הטכניון. 10

מן . 10.1 לאחת  לדווח  אחראים  הביטחון  יחידת  עובדי 
לביצוע  חשד  של  מקרה  כל  על  מידי,  באופן  הנציבות, 
עליו,  להם  נודע  אשר  התנכלות  או  מינית  הטרדה 
ולהושיט לה כל סיוע שיידרש לה, לטיפול במידע, והכל 

5 לתקנון זה. בכפוף לחובת הסודיות הקבועה בסעיף 

יטפלו בעצמם במקרים של . 10.2 יחידת הביטחון לא  עובדי 
חשד להטרדה מינית או להתנכלות, זולת אם התבקשו 
לפי  או  בפעולה,  לנקוט  הנציבות  מן  אחת  ידי  על 

החלטת רשות מוסמכת, בסיום הטיפול בפניה.

באשר . 10.3 והסברה  הדרכה  פעילות  יעברו  היחידה  עובדי 
המוטלות  הסודיות  וחובות  אחריותם  לחובותיהם, 

עליהם בהתאם לנוהל שיקבע בעניין זה.

הנציבות למניעת הטרדה מינית - מעמדן, . 11
אחריותן ותפקידן

לפירוט . 11.1 בהתאם  נציבות  שלוש  לפחות  יפעלו  בטכניון 
שלהלן: 

במשרה . 11.1.1 המניין  מן  פרופסור  שתהיה  נציבה 
אמריטה;  פרופסור  או  בטכניון  מלאה 
למנות  הנשיא  רשאי  מיוחדים  במקרים 
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פרופסור  בדרגת  סגל  חברת  זה  לתפקיד 
להיות  לה  יתאפשר  כי  ששוכנע  ובלבד  חבר 

עצמאית בפעולתה.

נציבה מקרב הסגל המנהלי. . 11.1.2

בפקולטה . 11.1.3 האקדמי  הסגל  מקרב  נציבה 
הסמכויות  בכלל  תחזיק  אשר  לרפואה 
מינית,  הטרדה  למניעת  לנציבות  המוקנות 
לפקולטה  הנוגעים  בעניינים  זאת  אולם 
לרפואה  בפקולטה  הנציבה  בלבד.  לרפואה 
והדרכה  הסברה  על  גם  אמונה  תהיה 
בתי  עם  תיאום  כולל  לרפואה,  בפקולטה 

החולים הרלבנטיים.

לתפקיד, . 11.2 התאמתן  על  הקפדה  תהא  הנציבות  במינוי 
בהפעלת  עצמאות  המאפשר  המקצועי  מעמדן  מבחינת 

שיקול דעתן, יחסי האנוש שלהן, כישוריהן, וניסיונן. 

משלוש . 11.3 תפחת  שלא  קצובה  לתקופה  תמונה  נציבה  כל 
לתקופות  מינויה  את  להאריך  אפשרות  עם  שנים, 

קצובות נוספות ללא הגבלה.

הנציבות עצמאיות בפעולתן.. 11.4

של . 11.5 מטעמו  תפעלנה  ולא  מזוהות  תהינה  לא  הנציבות 
מי מן הצדדים הנוגעים לפניה/תלונה )מתלונן/ נילון(. 

זה . 11.6 ובכלל  הדין,  להוראות  בהתאם  תפעלנה  הנציבות 
החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית, להוראות תקנון 

זה ועל פי שיקול דעתן.

עד כמה שניתן ובכפוף לדין, תפעלנה הנציבות להבטיח . 11.7
את שמירת פרטיותם של כל המעורבים בעניין.

הנציבות לא תמסורנה לאיש פרטים הנוגעים לפעולתן . 11.8
של  לדעתה  נחוץ  הדבר  בו  מקום  זולת  תפקידן,  או 
נציבה לצורך קיום תפקידה, או מקום בו היא מחויבת 

לעשות כן על פי דין.

סמכויות הנציבות וחובותיהן. 11.9

בהיקף . 11.9.1 השתלמות  למינוין  בסמוך  לעבור 
ובתכנים הנדרשים על פי התקנות. להשתתף 
וריענון,  לימוד  הדרכה,  בהליכי  רציף  באופן 

הנוגעים לתחום פעילותן. 

לפונים . 11.9.2 וייעוץ  הכוונה  הדרכה,  מידע,  לספק 
אליה, וכן למי שהיא סבורה כי זקוק להדרכה 

או ייעוץ בעניינים שבתחומה.

לקבל פניות שעניינן הטרדה מינית ומניעתה, . 11.9.3
התנכלות, או יצירת “סביבה מטרידה״, לברר 
תקנון  להוראות  בהתאם  בהן,  ולטפל  אותן 

זה ולשיקול דעתה.

לנקוט באמצעי עזר לטיפול בתלונה כמפורט . 11.9.4
בתקנון זה.

בטכניון . 11.9.5 המוסמכות  לרשויות  להמליץ 
ו/ זמניים  צעדים,  או  פעולות  נקיטת  על 

דעתה,  שיקול  פי  על  הנחוצים,  קבועים  או 
ולטיפול במקרים של  למניעת הטרדה מינית 

הטרדה מינית.

במקרים . 11.9.6 להלן,   23.1 בסעיף  האמור  אף  על 
פרטי  מהעברת  הנזק  להבנתה  בהם  קלים, 
התועלת  על  עולה  המוסמכת  לרשות  הנילון 
שבדבר, בסמכות הנציבה להזהיר את הנילון 
ולסיים את הטיפול בפניה מבלי להעביר כל 
אלא  וזאת  המוסמכת,  הרשות  אל  המלצה 
ידי  על  ייבחן  עניינו  כי  הנילון  ביקש  אם 
הרשות המוסמכת.  פרטי המקרה ישמרו אצל 

25.2 לתקנון זה.  הנציבה כאמור בסעיף 

ומתן . 11.9.7 תלונות  בבירור  יכולתה  ככל  לסייע 
מענה לפניות שעניינן הטרדה מינית בנסיבות 
בהן הנילון אינו איש טכניון ולפיכך לא ניתן 
לקיים הליך בירור פורמלי בהתאם להוראות 

תקנון זה.

נקודתיים . 11.9.8 דו״חות  המרכזת  לנציבה  להגיש 
המצויים  הנושאים  עם  בקשר  ותקופתיים, 

בתחום טיפולה. 

פי . 11.9.9 על  הנחוצה,  נוספת  פעולה  כל  לנקוט 
והכל  תפקידה,  מילוי  לצורך  דעתה,  שיקול 

בכפוף לדין.

הפסקת כהונת נציבה לפני תום תקופה קצובה, תעשה . 11.10
הוועד  יו״ר  עם  התייעצות  לאחר  רק  הנשיא  ידי  על 

המנהל.

סמכות הנציבה המרכזת, אחריותה ותפקידה. 12

לעיל, . 12.1  11.9 בסעיף  כמפורט  הנציבה  סמכויות  כלל 
ובנוסף:

קשור . 12.2 או  הנוגע  עניין  לכל  ככתובת  בטכניון  לשמש 
להטרדה מינית, מניעת הטרדה מינית או התנכלות, וכן 
לתת מענה לפניות גורמים מחוץ לטכניון בעניינים אלו.

ולראשי . 12.3 תפקידים  לבעלי  הטכניון,  לרשויות  לייעץ 
סביבת  בטכניון  לקיים  הולמות  דרכים  בדבר  יחידות 
מינית  הטרדה  מפני  ובטוחה  מכבדת  ועבודה  לימודים 

והתנכלות.

לרכז את כלל פעילות ההסברה והדרכה בטכניון בנוגע . 12.4
הטכניון  לגורמי  להמליץ  זה  ובכלל  מינית,  להטרדה 
שיש  והדרכה  הסברה  פעולות  על  העניין  לפי  השונים 
העבודה  תכניות  בהכנת  חלק  לקחת  בהן,  לנקוט 
בנושאי  והדרכה  מודעות  העלאת  להסברה,  השנתיות 

הטרדה מינית, ולסייע בתיאומן. 

בעת הצורך, להשתתף בעדכונו של תקנון זה. . 12.5

המוסמכות . 12.6 הרשויות  עם  בהתייעצות  רכזות,  למנות 
הרלבנטיות.

הכפופות . 12.7 הרכזות,  של  הפעילות  תחומי  את  להגדיר 
מקצועית לנציבה, להנחותן ולוודא קיומן של הדרכות 

לרכזות. 

ובהתאם . 12.8 הטכניון  לנשיא  שנתיים  דיווחים  להגיש 
לחובות הטכניון על פי התקנות. בכלל זה יוגשו דיווחים 
למועצה להשכלה גבוהה, לרשות לקידום מעמד האישה 

ולוועדה לקיום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת.

  הרכזות למניעת הטרדה מינית, אחריותן . 13
וסמכותן 

הנציבה המרכזת, בהתייעצות עם הרשויות המוסמכות . 13.1
הרלוונטיות, תמנה רכזות למניעת הטרדה מינית לשם 
ביחידות  או  ייחודיות  אוכלוסיות  בקרב  בטיפול  סיוע 
מיקומן  או  השונה  אופיין  בשל  וזאת  הדבר,  נחוץ  בהן 

של היחידות או מכל טעם אחר. 

בין היתר, תמונינה רכזות לעובדים המינהליים בטכניון, . 13.2
למוסד הטכניון למו״פ, לסטודנטים, לפקולטה לרפואה 
קמפוס  כל  וכן  אביב  בתל  הטכניון  לסניף  גלים  בבת 
אחר או נוסף של הטכניון. במידה ותמונה נציבה מקרב 
אחת מקבוצות אלו, אין הכרח כי תמונה רכזת לאותה 

הקבוצה.
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הרכזות תעבורנה הכשרה מקצועית עם כניסתן לתפקיד . 13.3
וכן מעת לעת. 

ותהיינה . 13.4 המרכזת  לנציבה  כפופות  תהיינה  הרכזות 
חייבות בחובת דיווח כלפי הנציבה המטפלת בתלונה. 

הדין . 13.5 ובית  פרטיות  סודיות,  לעניין  זה  תקנון  הוראות 
המשמעתי החלות על הנציבות, יחולו גם על הרכזות.

סמכויות הרכזות וחובותיהן. 13.6

להעלאת . 13.6.1 חומרים  להפצת  תסייענה  הרכזות 
מודעות והדרכה וכן לביצוע פעולות הסברה 
עליהן  אחריותה.  בתחום  אחת  כל  והדרכה, 
בכל  המינהל  ראשי  עם  בתיאום   - לוודא 
תקנון  בדבר  הטכניון  הודעות  כי   - פקולטה 
תלונה  והגשת  להתייעצות  הפניה  ודרכי  זה 
בשטחים  מוצבות  ותישארנה  תוצבנה 

שבאחריותן.

לקבלת . 13.6.2 זמינה  ככתובת  תשמשנה  הרכזות 
למפורט  בהתאם  תלונות  או  דיווחים  פניות, 
בטיפול  לנציבה  ותסייענה  להלן,   15 בסעיף 
או  מינית  להטרדה  הנוגעים  בעניינים 

התנכלות. 

על . 13.6.3 מידי  באופן  לדווח  אחראיות  הרכזות 
מינית  הטרדה  לביצוע  חשד  של  מקרה  כל 
הדיווח  עליו.  להן  נודע  אשר  התנכלות  או 
יהיה לאחת מן הנציבות לפי בחירת הפונה/

המתלונן והרכזת תושיט לנציבה זו כל סיוע 
שיידרש לה, לטיפול בפניה.

בעצמן . 13.6.4 תטפלנה  ולא  תבררנה  לא  הרכזות 
התנכלות,  או  מינית  הטרדה  שעניינן  בפניות 
ידי אחת מן הנציבות  זולת אם התבקשו על 

לנקוט בפעולה.

את . 13.6.5 הרכזת  תיידע  הרכזת,  אל  פניה  בכל 
הפונה, טרם שמיעת פרטי הפניה, על חובתה 
בחירת  לפי  הנציבות,  מן  אחת  את  ליידע 

הפונה, בדבר קבלת הפניה. 

חלק ג: שיטה

פעולות הסברה והדרכה. 14

והגברת . 14.1 הדרכה  הסברה,  פעולות  יקיים  הטכניון 
למניעתה,  והדרכים  מינית  הטרדה  לנושא  המודעות 
בקרב  ממוחשבת,  לומדה  באמצעות  הדרכה  לרבות 
סטודנטים  סגל,  חברי  עובדים,   – השונים  היעד  קהלי 
על  דגש  מתן  תוך  אחרים,  שירות  ונותני  קבלן  עובדי 
הסברה לסטודנטים ועובדים חדשים. הפעולות תהיינה 
חלק מתכנית שנתית מתוקצבת, כאמור בסעיף 9 לעיל.

הטכניון ימנה רכזת הסברה והדרכה בשכר בהתייעצות . 14.2
לנציבה  כפופה  תהיה  הרכזת  המרכזת.  הנציבה  עם 

המרכזת.

זה, . 14.3 תקנון  יפורסמו  הטכניון  של  האינטרנט  באתרי 
החוק,  ואנגלית,  בערבית  התקציר  ותרגומי  תקצירו, 
שמות  אינטימיים,  יחסים  איסור  נוהל  התקנות, 

הנציבות והרכזות ודרכי הפניה אליהן. 

לידיעת . 14.4 יפורסם  ובבנייניו  בטכניון  הפקולטות  בכל 
הציבור דבר קיומו של התקנון למניעת הטרדה מינית 

וכן שמות הנציבות ודרכי ההתקשרות עימן.

הגשת פניה )דיווח או תלונה(. 15

לביצוע . 15.1 חשד  אצלו  התעורר  אשר  בטכניון  תפקיד  בעל 
כלפי  טכניון  איש  ידי  על  התנכלות,  או  מינית  הטרדה 
באופן  כך,  על  ידווח  לעיל   4 בסעיף  כהגדרתם  מתלונן 
מידי, לאחת מן הנציבות לפי בחירתו, בין באופן ישיר 

ובין באמצעות מי מן הרכזות )לעיל ולהלן: דיווח(. 

מוזמן . 15.2 התנכלות,  או  מינית  הטרדה  חווה  כי  שחש  מי 
או  להתייעצות  בחירתו,  לפי  הנציבות  לאחת  לפנות 
ניתן  “תלונה״(.  ולהלן:  )לעיל  בעניין  תלונה  הגשת 
הרכזות,  מן  מי  ובין באמצעות  ישיר  באופן  בין  לפנות 

בין על ידי המתלונן עצמו או על ידי אחר מטעמו. 

דיווח או תלונה )לעיל ולהלן מכונים יחדיו: פניה( יכול . 15.3
פנים  או  שיעשו בכתב או בטלפון, באמצעי אלקטרוני 

אל פנים. 

שמות . 15.4 את  האפשר,  ובמידת  היתר  בין  תכלול,  הפניה 
תיאור  ביניהם,  הסמכות  יחסי  בעניין,  המעורבים 
מעשי ההטרדה או התנכלות )כולל תאריכים ומקומות( 

ושמות העדים.

אליהן . 15.5 הפניות  של  בכתב  תיעוד  תערכנה  הנציבות 
בהתאם לחובות המפורטות בתקנות. 

התבקשה נציבה או רכזת על ידי פונה כי תאשר בכתב . 15.6
דבר קבלת הפניה, תמסור אישור כאמור.

בירור פניה )תלונה או דיווח( . 16

לחשד . 16.1 בדבר אפשרות  פניה  הנציבות  מן  לאחת  נמסרה 
לביצוע הטרדה מינית או התנכלות, בין בדרך של דיווח 
מיידי,  באופן  הנציבה,  תפתח  תלונה,  של  בדרך  ובין 
וההמלצה  בפניה  הטיפול  הפניה.  של  עצמאי  בבירור 
ידי  על  ירוכזו  הבירור  בסיום  הטיפול  דרכי  בדבר 

הנציבה אליה הופנתה התלונה.

הטיפול . 16.2 במהלך  זו  עם  זו  להתייעץ  רשאיות  הנציבות 
כל  של  הדעת  שיקול  מעצמאות  לגרוע  מבלי  בפניה, 

אחת מהנציבות.

על . 16.3 המתלונן  את  תעמיד  במקרה  המטפלת  הנציבה 
זכויותיו ותביא לידיעתו את דרכי הפעולה האפשריות 
העומדות בפניו, וכי זכותו לנקוט בכולן או בחלקן לפי 

בחירתו:

במסגרת  בתלונתו  וטיפול  לנציבה  פניה  הגשת  א. 
הטכניון;

ב. הגשת תלונה במשטרה;

ג. הגשת תביעה אזרחית. 

על אף האמור, הנציבה רשאית לעכב את בירור הפניה, . 16.4
המתלונן  הגיש  בו  במקרה  או  משפטיים  הליכים  בשל 
התלונה.  לנושא  הנוגעים  בעניינים  במשטרה  תלונה 

עשתה כן הנציבה:

לרשות . 16.4.1 הטיפול  השהיית  על  הודעה  תמסור 
המוסמכת; 

באשר . 16.4.2 המשטרה  להנחיות  בהתאם  תפעל 
להמשך הטיפול בתלונה, ככל שניתנו;

נפשי, אקדמי, . 16.4.3 רשאית להמליץ על מתן סיוע 
לטיפול  במקביל  למתלונן,  חברתי  או 

המשטרתי;

או . 16.4.4 דחופים  בינים  בצעדי  לנקוט  רשאית 
בצעדי  לנקוט  המוסמכת  לרשות  להמליץ 
וזאת  להלן,   20 לסעיף  בהתאם  בינים, 
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במקביל לטיפול המשטרתי.

המתלונן רשאי לדרוש שמירת פרטיו האישיים חסויים. . 16.5
במקרה זה, מתפקידה של הנציבה להביא לידיעתו את 
ענישה מופחתת של  השלכות הבקשה, לרבות אפשרות 

הנילון.

להלן, . 16.6 ו-21.1   18.2  ,18.1 בסעיפים  לאמור  בכפוף 
במקרה  המטפלת  הנציבה  תזמן  הפניה,  קבלת  לאחר 
את  ותבקש  הפניה  פרטי  את  בפניו  תביא  הנילון,  את 
תגובתו. הנציבה תרשום את תוכנה של תגובת הנילון. 

על . 16.7 והנילון  המתלונן  את  ולזמן  לשוב  רשאית  הנציבה 
לטעמה  הנדרשים  נוספים  פרטים  מהם  לשמוע  מנת 
לצורך בירור העניין, וכן לזמן כל אדם אחר אשר לדעת 
הנציבה  התלונה.  בירור  על  אור  לשפוך  יכול  הנציבה 

תערוך תמצית בכתב של כל מי שנשמע בפניה.

נציבה לא תקליט ולא תצלם את מפגשיה או שיחותיה . 16.8
עם איש הטכניון, לרבות מתלונן, נילון ועד, לא בעצמה 
ולא באמצעות אחרים, זולת אם קיבלה לכך מראש את 

הסכמת כל משתתפי השיחה.

תהא . 16.9 במקרה  המטפלת  הנציבה  הפניה,  בדיקת  לצורך 
מסמך  כל  המצאת  טכניון  איש  מכל  לדרוש  רשאית 

ומידע, אשר עשוי לגעת לפניה.

ומיידי . 16.10 מלא  באופן  פעולה  ישתף  הטכניון  איש  כל 
תפקידן.  במילוי  הניתן  ככל  להן  ויסייע  הנציבות  עם 
הימנעות משיתוף פעולה עם נציבה כמו גם אי מסירת 
עבירת  תהווה  כוזב,  מידע  מסירת  או  במכוון  מידע 

משמעת, אלא אם נעשה הדבר בהתאם לדין. 

עד . 16.11 וברציפות  ביעילות  הבדיקה  את  תקיים  הנציבה 
להשלמתה ותפעל מתוך מטרה לסיימה בהקדם. 

אישית . 16.12 נגיעה  בעלת  היא  אם  בפניה  תטפל  לא  נציבה 
לנושא הפניה או למעורבים בה. נבצר מן הנציבה לטפל 
דבר  המקבילה.  הנציבה  ידי  על  הפניה  תטופל  בפניה, 
הנציבה  בדו״ח  יצוין  העניין  בנסיבות  הטיפול  העברת 

המטפלת בעניין. 

בירור . 16.13 כי  לקבוע  רשאית  במקרה  המטפלת  הנציבה 
כי  סברה  אם  נוספים,  אנשים  בנוכחות  יעשה  הפניה 
הדבר נחוץ, בנסיבות העניין, ורשאית להיענות לבקשה 
כאמור מצד אחד הצדדים להליך. על אף האמור, ככלל 
הצדדים לא יופיעו בפני הנציבה בליווי עורך דין, למעט 

במקרים חריגים אשר יאושרו על ידי הנציבה.

בירור . 16.14 במהלך  לעיל,  המפורטות  הפעולות  על  נוסף 
התלונה רשאית הממונה לנקוט כל פעולה נוספת על פי 
הכל  תפקידה,  קיום  לצורך  נחוצה  אשר  דעתה,  שיקול 

בכפוף לכל דין.

תלונת שווא/סרק. 17

הגשת תלונת סרק, מסירת מידע כוזב בתמיכה לתלונת . 17.1
סרק או סיוע אחר לתלונת סרק מהווים עבירת משמעת. 

מבחינה . 17.2 כוזבת  תלונה  היא  סרק  תלונת  זה,  לעניין 
יכולת  תוך  או  בידיעה  הוגשה  כי  שנמצא  עובדתית, 

לדעת כי מדובר בתלונה כוזבת.

תלונת . 17.3 היא  לה  כי התלונה שהוגשה  הנציבה  התרשמה 
שווא – תתייחס בהמלצותיה גם לסנקציה לעניין הגשת 

תלונה כאמור בנסיבות העניין.

מקרים חריגים. 18

מסור . 18.1 לנציבה  המתלונן  לבקשת  חריגים,  במקרים 
תגובתו  לצורך קבלת  לנילון  לפנות  שיקול הדעת שלא 

טרם המשך הטיפול בפניה. 

אדם . 18.2 שחווה  לכאורה  להטרדה  באשר  פניה  הוגשה 
בפניה עם  אחר, תברר הנציבה את העובדות הכלולות 
תפנה  לא  הנציבה  לנילון.  פניה  בטרם  לכאורה  הנפגע 
אל הנילון אלא אם הסכים לכך הנפגע לכאורה, למעט 

בנסיבות חריגות ועל פי שיקול דעתה.

מובהר כי לא תינקט כל סנקציה כלפי הנילון בכל מקרה . 18.3
בו לא התקיים בירור עמו, לרבות בנסיבות המפורטות 

18.2 ו-21.1 לעיל ולהלן.  ,18.1 בסעיפים 

ביטול תלונה על ידי מתלונן לא יהווה כשלעצמו עילה . 18.4
החזרה  סיבת  את  תברר  הממונה  הבירור.  להפסקת 
מהתלונה והאם ביטול הדיווח או התלונה נעשו מרצון 
על  מקרה,  בכל  פסולה.  השפעה  או  כפייה  בלא  חופשי 
בבירור  להמשיך  רשאית  הנציבה  התלונה,  ביטול  אף 

אם לפי שיקול דעתה מן הראוי לעשות כן. 

פניה . 18.5 על  גם  המחויבים  בשינויים  יחול  לעיל  האמור 
בזהירות,  אנונימית  פניה  תבררנה  הנציבות  אנונימית. 
להגשת  האפשריות  לסיבות  דעתן  נותנות  שהן  תוך 
הגלומה  ולסכנה  ולבעייתיות  אנונימיות  תלונות 

בתלונות אנונימיות.

שימוש באמצעי עזר במהלך בירור תלונה . 19

סברה הנציבה במהלך הטיפול בפניה כי נסיבות המקרה . 19.1
מומחיות  הדורש  בתחום  למומחה  הזדקקות  מחייבות 
יועץ  כגון  כאמור  במומחה  להסתייע  היא  רשאית   –
פסיכיאטר  פסיכולוג,  מגשר,  סוציאלי,  עובד  משפטי, 
של  וכבודם  פרטיותם  על  הקפדה  תוך  בזה,  וכיוצא 

הנוגעים בדבר. 

למתלונן . 19.2 להציע  הנציבה  רשאית  הפניה  בירור  במהלך 
ולנילון פניה להליך של גישור.

הנציבה רשאית לקיים בעצמה הליך גישור, במקרה בו . 19.3
בפניה,  כאמור  הליך  לקיים  הסכימו  והמתלונן  הנילון 
תהיה  המקרה,  בנסיבות  כי  למסקנה  שהגיעה  ובתנאי 
יתקיים  הנציבה  בפני  הליך  ככלל,  הנכונה.  הדרך  זו 
ללא נוכחות עו״ד. תוכן הליך גישור, כמו גם כל הליך 
פגישה  או  תכתובת  שיחה,  כגון  גישור  הליך  לקראת 
יהיו חסויים ולא יוצגו בפני כל ערכאה, לרבות לא בפני 

בתי הדין למשמעת.

הנציבה המטפלת במקרה רשאית להציע למתלונן ייעוץ . 19.4
הטכניון,  חשבון  על  מקצוע  בעל  על-ידי  שיינתן  נפשי, 

בכפוף למגבלות תקציביות. 

למתלונן . 19.5 להציע  רשאית  במקרה  המטפלת  הנציבה 
בדיקנאט  המתאימים  היועצים  בעזרת  אקדמי,  ליווי 

הסטודנטים.

הנציבה המטפלת רשאית, אם תראה צורך בכך, לבקש . 19.6
הקלה אקדמית עבור המתלונן; זכות זו תוגבל – להוציא 
או  עבודה  הגשת  מועד  של  לדחייה   – חריגים  מקרים 

בחינה.

צעדי ביניים . 20

הרשות . 20.1 מוסמכת  בפניה,  הטיפול  משלבי  שלב  בכל 
בעקבות  ביניים  באמצעי  לנקוט  בטכניון,  המוסמכת 
המתלונן  בין  הפרדה  לרבות  הנציבה,  המלצת  קבלת 
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ו/או  מעבודה  ו/או  מלימודים  זמנית  השעייה  לנילון, 
העברה זמנית מתפקיד ו/או ליחידה אחרת ו/או איסור 
מעונות  לרבות  הטכניון  לחצרי  להיכנס  הנילון  על 
ורק  אך  תיעשה  ביניים  באמצעי  נקיטה  הסטודנטים. 
במידת הצורך ובין השאר כדי למנוע או לצמצם פגיעה, 
כדי  ו/או  מהצדדים,  למי  התנכלות  או  הטרדה  נזק 
או  האקדמית  להתקדמותו  נזק  יגרם  שלא  להבטיח 
ו/ הטרדה  מקרי  למנוע  ו/או  המתלונן  של  המקצועית 

או התנכלות נוספים מצד הנילון. 

נקיטה . 20.2 על  להורות  הנציבה  רשאית  דחופים,  במקרים 
באמצעי ביניים כאמור בסעיף 20.1 לעיל לתקופה שלא 
הרשות  דחופה(.  השעיה  )להלן:  ימים   14 על  תעלה 
התקופה  את  לקצר  או  להאריך  רשאית  המוסמכת 

האמורה לפי שיקול דעתה.

קבלת החלטה בכל הנוגע לתשלום שכר לנילון בתקופה . 20.3
של השעיה דחופה לפי החלטת הנציבה הינה בסמכות 

הרשות המוסמכת.  

על . 20.4 הנציבה  או  המוסמכת  הרשות  תחלטנה  בטרם 
נקיטת אמצעי בינים, תינתן לנילון וכן לכל אדם אחר 
להיפגע מנקיטת אמצעי הביניים, הזדמנות  עלול  אשר 
להשמיע את טענותיו. על אף האמור, במקרים דחופים 
ומיוחדים כאשר הדבר נחוץ כדי להגן על הנפגע או על 
אנשים אחרים, רשאיות הרשות המוסמכת או הנציבה 
נקיטה באמצעי הביניים עוד לפני שניתנה  להורות על 
להשמיע  הזדמנות  אחר  רלוונטי  גורם  לכל  או  לנילון 
ביותר  המוקדם  במועד  תינתן  שזו  ובלבד  עמדתו,  את 

האפשרי בנסיבות הענין. 

מבלי לגרוע מסמכויות הרשויות המוסמכות לפי העניין, . 20.5
במקרה של פתיחת הליך משמעתי מוענקות הסמכויות 

להורות על נקיטת סעדי ביניים להרכב היושב בדין. 

תלונה שאינה עולה כדי הטרדה מינית. 21

מצאה הנציבה המטפלת בתלונה כי בין אם יוכחו ובין . 21.1
אינן  העניין  נסיבות  התלונה,  פרטי  כל  יוכחו  לא  אם 
עולות לכדי הטרדה מינית, בסמכותה לא לפנות לנילון 
ו/או להעביר את התלונה לגורם מוסמך אחר בטכניון, 

והכול לפי שיקול דעתה ונסיבות העניין. 

למתלונן. . 21.2 ו/או  לפונה  בכתב  תימסר  כאמור  החלטה 
פניה  נעשתה  לנילון אלא אם לא  ההחלטה תימסר אף 

18.2,18.1 ו-21.1 לעיל.  אל הנילון כאמור בסעיפים 

אין באמור כדי לגרוע מסמכות הטכניון לטפל בתלונה . 21.3
במישורים אחרים.

לרשות . 21.4 זה  סעיף  לפי  החלטתה  על  תדווח  הנציבה 
המוסמכת. 

זכויות הצדדים במהלך הליך הבירור. 22

הניתן . 22.1 ככל  ישמור  הנציבות  ידי  על  שיתבצע  ההליך 
הצדדים(,  )להלן:  והנילון  המתלונן  של  זכויותיהם  על 
ואי חשיפת שמות המתלונן  סודיות  על  לרבות שמירה 

והנילון. 

11.5 לתקנון זה, יובהר כי על הנציבות . 22.2 בהתאם לסעיף 
לפעול באופן נייטרלי וללא כל זיהוי עם צד זה או אחר 

מבין הנוגעים לתלונה. 

זימנה נציבה נוגעים בדבר לצורך המשך בירור תלונה, . 22.3
להיות  לצדדים  לאפשר  דעתה  שיקול  לפי  רשאית  היא 
ידי  על  שזומנו  מי  של  דבריהם  שמיעת  בעת  נוכחים 

הנציבה ולהפנות אליהם שאלות. 

ידווחו . 22.4 העניין  לפי  המוסמכת  הרשות  ו/או  הנציבה 
עם  בקשר  שאירעו  משמעותיים  אירועים  על  למתלונן 
אחרת,  לנציבה  בתלונה  הטיפול  העברת  כגון  תלונתו 

נקיטה בצעדי ביניים, סיום הטיפול וכיוצ״ב.

סיום הבירור, החלטות ודיווח. 23

הנציבה תמסור לרשות המוסמכת דיווח אודות הבירור . 23.1
לדעתה,  לנקוט,  שיש  לצעדים  באשר  והמלצות  שנערך 
כתוצאה מהליך הבירור שערכה או בעקבותיו, אחד או 

יותר מן המפורטים להלן: 

סגירת התלונה ללא צעדים נוספים; . 23.1.1

מתן הדרכה בנושאי תרבות ארגונית מכבדת . 23.1.2
ומניעת הטרדה מינית; 

אזהרה או נזיפה משמעתית;. 23.1.3

ידי . 23.1.4 על  הנילון  על  אחרת  סנקציה  הטלת 
הרשות המוסמכת;

העמדה לדין משמעתי;. 23.1.5

כל המלצה אחרת לפי שיקול דעתה; . 23.1.6

הנציבה תציין בסיכום הבירור כל מידע רלוונטי 
שם  פרסום  בעניין  דעתה  חוות  לרבות  נוסף, 

הנילון ותיוק הסיכום בתיק האישי. 

סיכום . 23.2 המוסמך  לגורם  להעביר  הנציבה  דעת  בשיקול 
פרטים  או  הנילון  שם  את  כולל  אינו  אשר  בירור 
התנאים  כל  התקיימו  אם  לזיהויו  להוביל  שיכולים 

הבאים:

המיוחסת . 23.2.1 ההתנהגות  כי  סבורה  הנציבה 
הנמוך  ברף  הטרדה  היותר  לכל  הינה  לנילון 

או התנהגות שאינה מכבדת ברף הנמוך. 

למיטב ידיעת הנציבה לא הוגשו בעבר תלונות . 23.2.2
קודמות בהן מיוחסת לנילון התנהגות העולה 

לכדי הטרדה מינית. 

מסרה הנציבה לרשות המוסמכת את סיכום המלצותיה . 23.3
23.2 לעיל והרשות  ללא פרטים מזהים בהתאם לסעיף 
את  לחשוף  יש  העניין  בנסיבות  כי  סבורה  המוסמכת 
פרטי הנילון, יובא העניין להכרעתו של נשיא הטכניון.

סיכומיה . 23.4 את  המוסמכת  לרשות  הנציבה  מסרה 
הפעלת  על  המוסמכת  הרשות  תחליט  והמלצותיה, 

הסמכויות שבידיה, לרבות: 

מתן הוראות למעורבים בדבר כללי התנהגות . 23.4.1
ראויים;

הפרדה בין הנילון למתלונן;. 23.4.2

הישנות . 23.4.3 למנוע  כדי  הנחוצים  צעדים  נקיטת 
הפגיעה  את  לתקן  כדי  ו/או  מקרים 
ו/או  המינית  ההטרדה  מעשה  עקב  שנגרמה 

ההתנכלות, ככל שניתן;

נזיפה;. 23.4.4

אזהרה;. 23.4.5

הטלת עונש אחר על הנילון, למעט העונשים . 23.4.6
משמעתי:  לדין  העמדה  המחייבים  הבאים 

פיטורין, הפסקת לימודים. 

העמדה לדין משמעתי;. 23.4.7

לחוק, . 23.4.8 בהתאם  והכל  אחרת,  פעולה  כל 
לתקנות למניעת הטרדה מינית ולתקנון זה. 
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הגורם . 23.5 המוסמכות  הרשויות  של  בהיותן  כי  יובהר 
בסעיף  כאמור  המעסיק,  סמכויות  של  לפועל  המוציא 
4.19 לתקנון זה, סמכויותיהן נובעות מן החוק, התקנות 
לכל  הנתונה  אחרת  סמכות  לכל  בנוסף  והינן  והתקנון 

רשות מוסמכת מתוקף מעמדה בטכניון.

המטפלת . 23.6 לנציבה  בכתב  תודיע  המוסמכת  הרשות 
חלקה.  או  כולה  הנציבה,  המלצת  קבלת  על  במקרה 
הרשות  תנמק  הנציבה,  המלצת  נדחתה  בו  במקרה 

המוסמכת את החלטתה. 

החלטתה . 23.7 לביצוע  דיחוי  בלא  תפעל  המוסמכת  הרשות 
על  מנומקת  הודעה  תמסור  לעיל,   23.4 סעיף  לפי 
בסיכום  לעיין  להם  ותאפשר  ולנילון  לפונה  החלטתה 
כן  לנציבה.  אף  יועבר  ההודעה  מן  העתק  הנציבה. 
תימסר לצדדים הודעה על זכותם לערער על ההחלטה 

בפני הנשיא.

ההליך המשמעתי בגין הטרדה מינית ו/או . 24
התנכלות

הטכניון . 24.1 המוסמכת,  הרשות  של  להחלטותיה  בכפוף 
יטפל בעבירות הטרדה מינית והתנכלות במסגרת הדין 
הנילון,  על  החל  לתקנון המשמעת  המשמעתי, בהתאם 

4.20 לעיל.  כמפורט בסעיף 

המשמעת, . 24.2 לתקנון  זה  תקנון  בין  סתירה  של  במקרה 
יגבר האמור בתקנון זה.

או . 24.3 מינית  ההטרדה  בעבירות  הדן  הדין  בית  הרכב 
התנכלות יורכב באופן שיינתן ייצוג למינם של הנילון 
ימונו  הצורך  ובמידת  האמור  להבטחת  והמתלונן. 

שופטים באופן אד הוק. 

פרט . 24.4 כל  יפורסם  לא  סגורות.  בדלתיים  יערך  הדיון 
הורה  אם  אלא  לנילון,  או  לעד  למתלונן,  הנוגע  מזהה 
ולאחר  שירשמו,  מיוחדים  מטעמים  אחרת,  הדין  בית 

ששמע את עמדת המתלונן והנילון.

ידי . 24.5 על  מיוצגים  להיות  רשאים  יהיו  והנילון  התובע 
עו״ד בדיון המשמעתי. בית הדין יהיה רשאי להסתייע 

בייעוץ משפטי בדיון בעבירות כאמור.

הדין . 24.6 בבית  תעיד  ולא  להעיד  תוזמן  לא  נציבה  ככלל, 
מקרה  בכל  שקיימה.  הבירור  הליך  אודות  המשמעתי 

נציבה לא תוזמן להעיד על עדויות שהובאו בפניה. 

לא . 24.7 נציבה  בפני  הבירור  הליך  במסגרת  שניתנו  עדויות 
יהוו ראייה בהליך משמעתי. בסמכות בית הדין לאפשר 
מידע  שמסר/ו  מי  של  הדין,  בבית  העצמאית,  העדתם 

בהליך הבירור שקיימה הנציבה.

ו/. 24.8 מינית  הטרדה  של  עבירה  בביצוע  נילון  הורשע 
העונשים  מן  יותר  או  אחד  עליו  יגזרו  התנכלות  או 

הקבועים בתקנון המשמעת. 

או . 24.9 מינית  הטרדה  שעניינו  מרשיע  משמעתי  דין  פסק 
התנכלות יפורסם בלא ציון שמם של המתלונן והעדים 
מטעמו, זולת אם החליט בית הדין המשמעתי, מטעמים 
של  דעתה  חוות  את  ששמע  ולאחר  שירשמו  מיוחדים 
הדעת  חוות  את  וקיבל  במקרה  טיפלה  אשר  הנציבה 
נכון  או  ראוי  הענין,  בנסיבות  כי  המשפטי,  היועץ  של 
רשאי  הדין המשמעתי  בית  חלקם.  או  כולם  לפרסמם, 

להחליט על מגבלות פרסום נוספות.

אינם . 24.10 אשר  דין  לסדרי  כבול  אינו  הדין המשמעתי  בית 
מפורטים בתקנון זה ובכל עניין ינהג בדרך הנראית לו 

הטובה ביותר לעשיית משפט צדק.

דיווח, שקיפות, ושמירת חומר ארכיוני. 25

הרשות . 25.1 ידי  על  נמצאה  אשר  בתלונה  טיפול  סיכום 
של  התחתון  ברף  מצויה  ושאינה  כמוצדקת  המוסמכת 
יתויק  מכבדת  לא  לתרבות  או  מינית  להטרדה  טענה 

בתיקו האישי של הנילון )ללא סיכום הנציבה(. 

הנציבות . 25.2 אצל  מרוכז  באופן  תישמרנה  התלונות  כלל 
במאגר מסודר באופן המאפשר שליפה נוחה של נתונים 

רלוונטיים.

מאגר המקרים אשר טופלו על ידי הנציבות יישמר אצל . 25.3
הנציבות וישמר חסוי בפני כל אדם, למעט במקרה בו 

העיון מחויב על פי דין. 

 הנציבה המרכזת תכין דו״ח תקופתי, בדרך כלל אחת . 25.4
לשנה, שיתאר את פעילותה ואת פעילות הטכניון בכל 
מכבדת  תרבות  ולקידום  מינית  הטרדה  למניעת  הנוגע 
שתמצא  כפי  ופרטים  נתונים  יכלול  הדו״ח  בטכניון. 
ונתונים  כללי  מידע  לרבות  לפרסם,  הנציבה  לנכון 
אודות מספר המקרים שטופלו על ידי הנציבה בהתאם 
יוגש  הדו״ח  זה.  לתקנון   11.9.6 סעיף  לפי  לסמכותה 
לנשיא הטכניון ולכל מי שיש לטכניון חובת דיווח אליו 

בהתאם לתקנות, ויהיה פתוח לעיון הציבור.

המסמכים . 25.5 החומרים,  כל  את  בידיה  תשמור  נציבה  כל 
והתרשומות הנוגעים למקרים שבטיפולה, ולא תעבירם 
פי  על  למי שזכאי לקבלם  או  זולת למחליפתה,  לאיש, 

דין.

התנכלות . 25.6 או  מינית  בהטרדה  הטיפול  והועבר  במידה 
למקובל  בהתאם  הדיון  חומר  ישמר  משמעתי,  להליך 

והטכניון ידאג לחסיונו.

)-(
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תקנות בנושא: “איסור 
קיום יחסים אינטימיים בין 
בעלי קשרי סמכות וכפיפות 

בטכניון״ 

יחסים אינטימיים בהסכמה בין בוגרים הינם עניינם הפרטי של המעורבים 
בדבר ואינם מעניינו של הטכניון. אולם קיום יחסים אינטימיים, לרבות 
שיש  אנשים  בין  נמשכים,  ובין  זמניים  בין  בהסכמה,  מין  יחסי  קיום 
ביניהם  קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים ו/או מינהליים, במידה ונוצר, 
מהווה ניגוד עניינים המסכן את ההליך החינוכי וההכשרתי, יוצר אווירת 
לימודים ו/או סביבת עבודה בלתי הולמים, ועלול להוביל לניצול לרעה 

של מרות.

עם  אינטימיים  יחסים  מכל  להימנע  הסמכות  בעל/ת  על  לפיכך,   .1
הכפוף/ה לו/ה כל עוד מתקיימים ביניהם קשרי סמכות וכפיפות 

אקדמיים ו/או מינהליים.

נוצרו יחסים אינטימיים כאמור, על בעל/ת הסמכות לנתק לאלתר   .2
לגורם  לאלתר  לדווח  או  לו/ה  הכפוף/ה  עם  סמכות  קשרי  כל 
האקדמי/המינהלי )לפי העניין( הממונה עליו/ה בדבר קיומם של 
הסמכות  קשרי  לניתוק  יפעל  שהלה  כדי  האינטימיים,  היחסים 
ביניהם, בין השאר על-ידי מציאת מקצוע חליפי לתלמיד/ה,  על 
לבדיקתו  עבודה  או  בחינה  העברת  ידי  על  מנחה,  החלפת  ידי 
והערכתו של מורה אחר, העברת אחד מבני הזוג לתפקיד אחר או 
ליחידה אחרת, או בכל דרך אחרת, כל זאת תוך הקפדה על מניעת 

פגיעה בכפוף/ה עד כמה שניתן.

לאחר שהובא הדבר לידיעת הגורם האקדמי/המינהלי )לפי העניין(   .3
הנ״ל, הגורמים הנוגעים בעניין ישתפו פעולה עם הנהלת הטכניון 
הכפוף/ה,  בצרכי  התחשבות  תוך  הסמכות  קשרי  ניתוק  לשם 

ובתיאום עמו/ה.

לצורך תקנות אלה:  .4

“הטכניון״ - לרבות מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע״מ, אגודת 
נאמן  שמואל  מוסד  רשומה(,  )עמותה  בישראל  הטכניון  דורשי 
הספורט  מרכז  בטכניון,  ובטכנולוגיה  במדע  מתקדם  למחקר 
בטכניון בע״מ וכן גופים נוספים אשר לטכניון שליטה בהם ו/או 

שהוא משתתף בניהולם. 

“בעל/ת הסמכות״- עובד/ת הטכניון  לרבות חבר/ת סגל 
וסטודנט/ית בטכניון  

"כפוף/ה": סטודנט בטכניון וכל מי שמתקיימים בינו לבינו הטככ
ניון יחסי עובד מעביד, לרבות עובד זמני, ארעי, בחוזה אישי וכן 
ככל מי שפועל כחלק מהמערכת הפנימית הרגילה של הטכניון  לר

בות עובד/ת קבלן כוח אדם או קבלן המעניק שירותים  לטכניון. 

“קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים״ כוללים, אך אינם מתמצים 
המורה/  על-ידי  המועבר  בקורס  )השתתפות  ישירה  הוראה  ב: 
הענקת  שהוא(;  סוג  מכל  בעבודות  הנחייה  במעבדה,  בתרגיל/ 
מלגות או הטבות אחרות; חברות בוועדות של היחידה האקדמית 
ונטילת חלק בכל  עניני התלמיד/ה,  נידונים  או של הטכניון בהן 

פעולה שיש בה הכרעה כלשהי לגבי התלמיד/ה.

“קשרי סמכות וכפיפות מינהליים״ כוללים, אך אינם מתמצים ב: 
ממונה ישיר/ה,  קיום כפיפות מינהלית בדיווח, בחלק מן המטלות 
באותה  עובד/ת  לבין  יחידה  מנהל/ת  בין  קשרים  הכפוף/ה,  של 
היחידה, קשרים בין חבר/ת סגל עם חבר/ת צוות מחקר הכפוף/ה 
בהן  הטכניון  של  או  האקדמית  היחידה  של  בוועדות  חברות  לו, 

נידונים ענייני העובד/עובדת, לרבות ייצוג על ידי ועד העובדים.

על  גם  חלים  הנ״ל  והכפיפות  הסמכות  קשרי  ספק  הסר  למען 
מקרים בהם בעל/ת הסמכות והכפוף/ה משתייכים לגופים שונים 
ועובד/ת  סגל  חבר/  וסטודנט/ית,  הטכניון  מוסד  עובד/ת  )כמו: 
מוסד הטכניון, עובד מרכז הספורט בע״מ ועובד/ת חברת הניקיון 

וכיו״ב(.

הפרת הוראות סעיפים 1,2 לעיל מהווה עבירת משמעת של בעל/ת   . 5
3 לעיל מהווה עבירת משמעת של  הסמכות והפרת הוראת סעיף 

הממונה ו/או הכפוף/ה – לפי העניין.

תקנות אלה אינן גורעות מנוהל מניעת הטרדה מינית בטכניון.  .6

בציבור  ידועים  או  נשואים  זוג  בני  על  חלות  אינן  אלה  תקנות   .7
הכפופים לנוהל הטכניון בדבר העסקת קרובי משפחה ו/או לתקנה 

190 לתקנות האקדמיות.
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חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-20071*
פרק א': פרשנות

בחוק זה –  .1

"אגודת סטודנטים" – גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד';  

"ארגון הסטודנטים היציג" – תאגיד שהוכר לפי סעיף 21א;  

גבוהה, התשי"ח-1958  גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה  – המועצה להשכלה  גבוהה"  "המועצה להשכלה 
)להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה(;

"מוסד" – מוסד שהוא אחד מאלה:  

מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;  )1(

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;  )2(

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;  )3(

מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף   )4(
25ט לחוק 

המועצה להשכלה גבוהה;  

מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;  )5(

מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;  )6(

מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות )1( עד )6(;  )7(

מוסד לאמנות;  )8(

"מוסד לאמנות" – מוסד על-תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-תיכוני בתחומי האמנות, לרבות בית ספר לקולנוע, 
לתאטרון, למשחק, למחול, לאמנות פלסטית, למוסיקה, לצילום או לכתיבה יוצרת, שאינו מוסד כאמור בפסקאות )1( 

עד )4( להגדרה "מוסד", ואשר מי ששר התרבות והספורט הסמיכו לעניין זה אישר כי מתקיים בו אחד מאלה:

לומדים בו למעלה מ-200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר שעות הלימוד   )1(
הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע 

לפחות;

לומדים בו בין 70 ל-200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר שעות הלימוד   )2(
הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע 

לפחות;

הוא מוסד שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף 42)ב()1(;  )3(

"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד המנוי בפסקאות )1( עד )4( להגדרה "מוסד";  

"מועמד" – מועמד לקבלה ללימודים במוסד;  

"סטודנט" – תלמיד הלומד במוסד;  

"רישום ללימודים" – בקשה של מועמד להתקבל ללימודים במוסד;  

"השר" – שר החינוך.  

* פורסם ס"ח תשס"ז מס' 2097 מיום 7.6.2007 עמ' 320 )ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 145 עמ' 148(.  1
תוקן ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 75 )ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 322 עמ' 827( – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 424 )ה"ח הכנסת תש"ע מס' 283 עמ' 23( – תיקון מס' 2.

ס"ח תש"ע מס' 2254 מיום 28.7.2010 עמ' 632 )ה"ח הכנסת תש"ע מס' 321 עמ' 160( – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 1.9.2010.

ס"ח תשע"א מס' 2315 מיום 17.8.2011 עמ' 1117 )ה"ח הממשלה תשע"א מס' 576 עמ' 590( – תיקון מס' 4; תחילתו ביום 1.11.2011.

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 612 )ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 586 עמ' 38( – תיקון מס' 5 בסעיף 84 לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016; תחילתו תשעה 
חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ו מס' 2578 מיום 16.8.2016 עמ' 1206 )ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 656 עמ' 176( – תיקון מס' 6; ר' סעיף 4 לענין תחילה ותחולה.

4. )א( תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.
 )ב( גבייה של תשלום לארגון הסטודנטים היציג לפי סעיף 21ח)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, תהיה החל מתחילת שנת הלימודים שלאחר הפעם 

הראשונה שבה הכיר המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה בארגון כאמור לפי סעיף 21א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.
 )ג( גבייה של תשלומים נלווים שייקבעו לפי סעיף 17ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, תהיה החל מתחילת שנת הלימודים התשע"ח.

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 829 )ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 791 עמ' 212( – תיקון מס' 7; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. הוראות חוק זה יחולו לעניין בחינות החל בשנת הלימודים התשע"ט.

הגדרות

)תיקון מס' 6( תשע"ו-2016

)תיקון מס' 3( תש"ע-2010

)תיקון מס' 3( תש"ע-2010

)תיקון מס' 6( תשע"ו-2016

http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-145.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-145.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2097.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2097.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-322.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-322.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2189.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2189.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-283.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-283.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2234.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2234.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-321.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-321.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2254.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2254.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-576.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-576.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2315.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2315.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-586.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-586.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2534.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2534.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-656.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-656.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2578.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2578.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-791.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-791.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2736.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2736.pdf
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פרק ב': עקרונות יסוד

מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה,   .2
ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות 

בהשכלה גבוהה.

לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד לצורך רכישת   .3
השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק זה.

)א( מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם,   .4
רקעם החברתי-כלכלי או מטעמים של דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה:

רישום ללימודים וקבלה למוסד;  )1(

קבלה לתחומי לימוד;  )2(

קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.  )3(

לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א( בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים  )ב( 
ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות ושל תנאי 

קבלה מקלים לפי סעיף 9)ב(.

טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע על אודות ארץ המוצא של המועמד או  )ג( 
של הוריו, דת או לאום; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע בקשה לקבל מידע כאמור, בטופס נפרד, 
בהסכמת המועמד, וכן לענין קבלה למסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או למסלולי 
לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסיות מסוימות או לענין תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 

9)ב(.

בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לפי כל דין, לכל סטודנט החופש להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו   .5
לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו; אין בהוראת סעיף זה כדי להגביל את סמכותו של 
מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או ההשקפות לצורך שמירה על מהלך הלימודים התקין.

לסטודנטים  הנוגעים  בנושאים  לרבות  ונושא,  תחום  בכל  ולהפגין  להתארגן  החופש  סטודנט  לכל   .6
ולזכויותיהם, לפי הכללים הקבועים בענין זה בתקנון המוסד.

מוסד לא ימנע ממועמד או מסטודנט לממש את זכויותיו לפי פרקים ב' עד ה'.  .7

מוסד יפרסם את הוראותיו של חוק זה, וכן הוראות שקבע לפי סעיפים 19א ו-19ב, בתחילת כל  )א(   .8
שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות 

במקום מרכזי בתחומי המוסד.

כל שנת  והמינהלי של המוסד, בכתב, בתחילת  כל חברי הסגל האקדמי  לידיעת  יביא  מוסד  ראש  )ב( 
לימודים, את עיקריו של חוק זה.

פרק ג': רישום ללימודים, קבלה למוסדות והוראות לענין לימודים

המוסד  שיקבע  מידה  אמות  לפי  יהיו  והם  למוסד,  הקבלה  בתנאי  מועמדים  בין  הפליה  תהיה  )א( לא   .9
לתחומי הלימוד ולמסלולי הלימוד השונים; אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות לפי חוק המועצה 

להשכלה גבוהה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי מוסד להקל את תנאי הקבלה לשם קידום הנגישות של מועמדים  )ב( 
מקבוצות אוכלוסיה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי-כלכלי.

הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על 350 שקלים חדשים; הסכום האמור   .10
בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועדים שיקבע 

השר בתקנות, ויפורסם על ידי המוסדות.

)א( מועמד ימציא למוסד, לפי דרישת המוסד, כל מסמך וכל נתון אחר הדרוש לשם הליך הרישום ללימודים   .11
להקבלה למוסד, בכפוף להוראות סעיף 4)ג(.

)א(, מלבד השימוש הנדרש  ובנתונים האמורים בסעיף קטן  מוסד לא יעשה כל שימוש במסמכים  )ב( 
בתהליך קבלתו של המועמד למוסד או שימוש אחר שהמועמד נתן לו את הסכמתו.

מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם על פי נטיותיו האישיות ותחומי הענין שלו, בלי   .12
שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה בניגוד להוראות חוק זה.

מוסד או אגודת סטודנטים מטעמו לענין זה, ינפיקו לכל סטודנט הלומד במוסד תעודת סטודנט, שתשמש   .13
לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו לפי חוק זה )בחוק זה – תעודת סטודנט(.

במוסד  הסטודנטים  כלל  לידיעת  שיובאו  מידה  אמות  לפי  יחולקו  מוסד  ידי  על  המוענקות  מלגות   .14
והמועמדים לאותו מוסד; בהענקת מלגות תינתן עדיפות לחלוקת מלגות סיוע על בסיס חברתי-כלכלי 
והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי אמות 

מידה אחרות.

מטרה

הזכות להשכלה גבוהה

איסור אפליה

חופש הביטוי של סטודנטים

חופש ההתארגנות של 
סטודנטים

מימוש זכויות

פרסום הוראות החוק
 )תיקון מס' 1( 
תשס"ט-2008

)תיקון מס' 4( תשע"א-2011

תנאי קבלה

דמי רישום

מסירת מידע על ידי מועמד

זכות בחירה של תחום לימודים

תעודת סטודנט

מלגות
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)א( מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים )בסעיף זה – בחינה( סמוך למועד   .15
הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.

נלמד  יסוד, בשנה שבה  זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי  סטודנט לתואר ראשון  )ב( 
הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, בלא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים 
הרישום  אופן  לענין  לרבות  המוסד,  לנוהלי  בהתאם  וזאת  הסטודנט,  של  בזכויותיו  פגיעה  ובלא 

לבחינה והציון הקובע.

הוראות סעיף קטן )ב( יחולו גם על סטודנט לתואר שני, למעט לעניין בחינה הנערכת לפי נהלים  )ב1( 
בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף.

)ג( מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש   
לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.

)ד( סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה, כאמור בסעיף קטן )ג(, ובלבד שעיין בבחינה   
או בעבודה טרם הגשת הערעור.

בלי  לימודים,  שנות  שתי  על  תעלה  שלא  לתקופה  הראשון  לתואר  לימודיו  את  להשעות  זכאי  סטודנט   .16
יהיה  לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים  לו במנין שנות  זו תימנה  שתקופה 

בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה.

מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות מועמדים וסטודנטים   .17
בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד, ובכלל זה במעונות הסטודנטים, 

ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו )בפרק זה – עבירות משמעת(.

מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבן; ועדת הערעורים   .18
תורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד, ואם אין במוסד אגודת סטודנטים 

– מנציגי הסטודנטים.

)א(   ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס בלא השתתפות הסטודנט שענינו נדון לפניהן, אלא אם   .19
כן ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בענינו ולא הופיע בלא הצדק סביר.

)ב(   לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו,   
בהתאם לנוהלי המוסד, ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני 

ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה לפני ועדת ערעורים.

פרק ג'1: התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

כהגדרתו  מילואים  שירות  המשרתים  לסטודנטים  שיינתנו  התאמות  בדבר  הוראות  יקבע  מוסד  )א(     19א. 
בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד, ולפי 
כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה )5( להגדרה 
"מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה2.

)ב(    הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן )א(, לפי העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:  

תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט,   )1(
לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;

זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות   )2(
מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;

דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב   )3(
במהות ובהיקף העבודה;

בלימודים,  להשתתף  ממנו  נבצר  מילואים  שירות  לסטודנט שעקב  בקורס  ומטלות  חומר  השלמת   )4(
בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;

הלימודים  בשנות  ללימודים  נדרשת  שהשלמתו  בקורס  מילואים,  שירות  עקב  מבחינה  היעדרות   )5(
הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;

רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרות שירות מילואים במועדי הרישום הרגילים;  )6(

קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.  )7(

פרק ג'2: התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ 
או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה

)א(   מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות,  19ב. 
היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

בחינות ועבודות

זכות להשעיית הלימודים

כללי התנהגות ותקנון משמעת

ועדת משמעת וועדת ערעורים

הליכים משמעתיים, זכות 
טיעון וזכות ערעור

)תיקון מס' 1( תשס"ט-2008

התאמות לסטודנטים 
המשרתים בשירות מילואים

 )תיקון מס' 1( 
תשס"ט-2008

)תיקון מס' 4( תשע"א-2011

התאמות עקב טיפולי פוריות, 
היריון, לידה, אימוץ או קבלת 

ילד כהורה מיועד או כהורה 
במשפחת אומנה

)תיקון מס' 4( תשע"א-2011
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הוראות לפי סעיף קטן )א( ייקבעו לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ולפי  )ב(   
כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ואולם הוראות כאמור לעניין התאמות במוסד המנוי בפסקה )5( 
להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר התעשייה המסחר 

והתעסוקה1, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

יהיו בין השאר, בעניין  ו-)ב(, לפי העניין,  )א(  הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים  )ג(   
התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות הנעדרים מבחינות או מלימודים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף 

קטן )א( ובכלל זה –

היעדרות לצורך שמירת היריון;  )1(

היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים,   )2(
התשמ"א-1981;

היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה   )3(
במשפחת אומנה.

מלימודים,  או  מבחינות  ההיעדרות  בסיבת  בהתחשב  השאר  בין  ייקבעו  זה  סעיף  לפי  ההתאמות  )ד(   
רציפותה ומשכה המצטבר, ויהיו בין השאר בעניינים אלה, כולם או חלקם, לפי העניין:

בחינה במועד מיוחד;  )1(

דחיית מועד להגשת עבודה והשלמת חומר ומטלות בקורס, לרבות בהתחשב במהותם ובהיקפם,   )2(
בתיאום עם המרצה;

קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.  )3(

בסעיף זה – )ה(   

"הורה במשפחת אומנה" – הורה במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-6102:|

"הורה מיועד" – כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-1996.

פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד

מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שייקבע, בתיאום עם הנהלת המוסד.  .20

אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת הסטודנטים שיפורסם לכלל הסטודנטים במוסד, ויעמוד לעיון   .21
במשרדי אגודת הסטודנטים.

פרק ד'1: ארגון הסטודנטים הארצי היציג

)א( עמותה או חברה לתועלת הציבור שמתקיימים בה שני אלה רשאית להגיש בקשה להכיר בה כארגון  21א. 
הסטודנטים היציג:

יותר ממחצית אגודות הסטודנטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הן חברות או בעלות מניות בה, לפי   )1(
העניין )בפרק זה – חברות(;

יותר ממחצית הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות  )1( מייצגות  אגודות הסטודנטים כאמור בפסקה   )2(
להשכלה גבוהה.

תאגיד המבקש הכרה בו כארגון הסטודנטים היציג רשאי להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשה להכרה  )ב(   
כאמור, בחודש ינואר בכל שנה; לבקשה יצורפו נתונים על אגודות הסטודנטים שהן חברות בתאגיד ועל 

מספר הסטודנטים שהן מייצגות.

המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי  )ג(   
העניין )בפרק זה – הרשם(, רשאי להכיר במבקש הכרה כארגון הסטודנטים היציג, אם הוכח להנחת דעתו 
כי מתקיימים במבקש ההכרה התנאים האמורים בסעיף קטן )א(, וכן רשאי הוא שלא לחדש הכרה כאמור 
או לבטלה, אם הוכח להנחת דעתו כי לא מתקיימים בארגון התנאים האמורים בסעיף קטן )א( או כי 

הארגון אינו פועל בהתאם להוראות תקנונו כאמור בסעיף 21ז.

לא יסרב המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה לבקשת הכרה או חידוש הכרה לפי סעיף זה, ולא  )ד(   
יבטל הכרה, אלא לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

לא יהיה אלא ארגון סטודנטים יציג אחד. )ה(   

בלי לגרוע מהוראות סעיף 8א לחוק העמותות, התש"ם-1980 )בחוק זה – חוק העמותות(, ומהוראות סעיף  21ב. 
היוצא  פרסום  או  שילוט  בכל מסמך,  החברות(,  חוק   – זה  )בחוק  החברות, התשנ"ט-1999  לחוק  345ד 
מטעמו, יציין ארגון הסטודנטים היציג, בצד שמו, את הסיומת )ארגון הסטודנטים הארצי היציג"; גוף 
שבוטלה הכרה בו כארגון הסטודנטים היציג וכל גוף אחר שלא הוכר כאמור, לא יציג את עצמו, בכל דרך, 

כארגון הסטודנטים היציג.

)א( ארגון הסטודנטים היציג ימסור למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק מכל בקשה לאישור  21ג. 

)תיקון מס' 5( תשע"ו-2016

בחירות לאגודת הסטודנטים

תקנון אגודת הסטודנטים

)תיקון מס' 6( תשע"ו-2016

הכרה בארגון סטודנטים 
כארגון הסטודנטים הארצי 

היציג
 )תיקון מס' 6( 

תשע"ו-2016

שימוש בשם ארגון הסטודנטים 
היציג

 )תיקון מס' 6( 
תשע"ו-2016

מסירת עותקים מבקשה 
לאישור תקנון או לשינוי 
בתקנון וממצאי בדיקה

 )תיקון מס' 6( 
תשע"ו-2016

)א( מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים )בסעיף זה – בחינה( סמוך למועד   .15
הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.

נלמד  יסוד, בשנה שבה  זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי  סטודנט לתואר ראשון  )ב( 
הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, בלא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים 
הרישום  אופן  לענין  לרבות  המוסד,  לנוהלי  בהתאם  וזאת  הסטודנט,  של  בזכויותיו  פגיעה  ובלא 

לבחינה והציון הקובע.

הוראות סעיף קטן )ב( יחולו גם על סטודנט לתואר שני, למעט לעניין בחינה הנערכת לפי נהלים  )ב1( 
בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף.

)ג( מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש   
לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.

)ד( סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה, כאמור בסעיף קטן )ג(, ובלבד שעיין בבחינה   
או בעבודה טרם הגשת הערעור.

בלי  לימודים,  שנות  שתי  על  תעלה  שלא  לתקופה  הראשון  לתואר  לימודיו  את  להשעות  זכאי  סטודנט   .16
יהיה  לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים  לו במנין שנות  זו תימנה  שתקופה 

בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה.

מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות מועמדים וסטודנטים   .17
בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד, ובכלל זה במעונות הסטודנטים, 

ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו )בפרק זה – עבירות משמעת(.

מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבן; ועדת הערעורים   .18
תורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד, ואם אין במוסד אגודת סטודנטים 

– מנציגי הסטודנטים.

)א(   ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס בלא השתתפות הסטודנט שענינו נדון לפניהן, אלא אם   .19
כן ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בענינו ולא הופיע בלא הצדק סביר.

)ב(   לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו,   
בהתאם לנוהלי המוסד, ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני 

ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה לפני ועדת ערעורים.

פרק ג'1: התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

כהגדרתו  מילואים  שירות  המשרתים  לסטודנטים  שיינתנו  התאמות  בדבר  הוראות  יקבע  מוסד  )א(     19א. 
בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד, ולפי 
כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה )5( להגדרה 
"מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה2.

)ב(    הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן )א(, לפי העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:  

תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט,   )1(
לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;

זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות   )2(
מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;

דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב   )3(
במהות ובהיקף העבודה;

בלימודים,  להשתתף  ממנו  נבצר  מילואים  שירות  לסטודנט שעקב  בקורס  ומטלות  חומר  השלמת   )4(
בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;

הלימודים  בשנות  ללימודים  נדרשת  שהשלמתו  בקורס  מילואים,  שירות  עקב  מבחינה  היעדרות   )5(
הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;

רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרות שירות מילואים במועדי הרישום הרגילים;  )6(

קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.  )7(

פרק ג'2: התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ 
או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה

)א(   מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות,  19ב. 
היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

בחינות ועבודות

זכות להשעיית הלימודים

כללי התנהגות ותקנון משמעת

ועדת משמעת וועדת ערעורים

הליכים משמעתיים, זכות 
טיעון וזכות ערעור

)תיקון מס' 1( תשס"ט-2008

התאמות לסטודנטים 
המשרתים בשירות מילואים

 )תיקון מס' 1( 
תשס"ט-2008

)תיקון מס' 4( תשע"א-2011

התאמות עקב טיפולי פוריות, 
היריון, לידה, אימוץ או קבלת 

ילד כהורה מיועד או כהורה 
במשפחת אומנה

)תיקון מס' 4( תשע"א-2011
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תקנונו או לשינוי בו שהגיש לרשם.

ארגון הסטודנטים היציג יעביר למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק מממצאי בדיקה שמסר  )ב(   
חוק  או  העמותות  חוק  לפי  הרשם  לסמכויות  בהתאם  הארגון  בעניין  שערך  בדיקה  בעקבות  הרשם  לו 

החברות, לפי העניין.

)א(    בכפוף להוראות סעיף קטן )ב(, ארגון הסטודנטים היציג יקבל כחברה או כבעלת מניה בו, לפי העניין,  21ד. 
כל אגודת סטודנטים שתבקש לעשות כן.

בארגון הסטודנטים היציג תהיה חברה בכל עת אגודת סטודנטים אחת בלבד ממוסד להשכלה גבוהה;  )ב(   
ביקשו כמה אגודות סטודנטים מאותו מוסד להשכלה גבוהה להתקבל לארגון, יקבל הארגון כחברה או 
כבעלת מניה בו, לפי העניין, את אגודת הסטודנטים המייצגת את המספר הגדול ביותר של סטודנטים 

מבין הסטודנטים באותו מוסד להשכלה גבוהה; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון הארגון.

)א( ייצוג אגודות הסטודנטים בארגון הסטודנטים הייציג ישקף את היחס בין מספר הסטודנטים הלומדים  21ה. 
המוסדות  בכלל  הלומדים  הסטודנטים  מספר  ובין  אגודה  אותה  פועלת  שבו  גבוהה  להשכלה  במוסד 
להשכלה גבוהה שאגודות הסטודנטים הפועלות בהם חברות בארגון; ייצוג כאמור יכול שיהיה באמצעות 
מתן זכויות הצבעה, או באמצעות קביעת מספר חברים או הקצאת מניות, לפי העניין; הוראות כאמור 

ייקבעו בתקנון הארגון.

היחס כאמור בסעיף קטן )א( יחושב לפי נתונים בדבר מספר הסטודנטים שיהיו בידי ארגון הסטודנטים  )ב(   
היציג ב-15 במאי בכל שנה.

האסיפה הכללית של ארגון הסטודנטים היציג תבחר את יושב ראש הארגון וסגנו בהתאם להליך שייקבע  )ג(   
בתקנון הארגון.

ארגון הסטודנטים היציג יהיה בלתי-מפלגתי; מוסדותיו, פעיליו ונציגיו לא יקבלו תמיכה מגורם מפלגתי,  21ו. 
לא יהיו תלויים בו ולא יתמכו בו כאמור, לא ייצגו גורם כאמור ולא יפעלו בעבורו, במישרין או בעקיפין.

תפקידיו ומטרותיו של ארגון הסטודנטים היציג ייקבעו בתקנונו, ובהם, בין השאר – 21ז. 

וכל  גבוהה, הרשויות המקומיות  ייצוג כלל הסטודנטים כלפי מוסדות המדינה, המועצה להשכלה   )1(
אדם וגוף אחר בישראל וגורמים בין-לאומיים הנוגעים לעניין;

פעילות לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים;  )2(

קידום והגברה של מעורבות סטודנטים בעניינים ציבוריים, לרבות עניינים הנוגעים לאקדמיה, למדע,   )3(
לחברה, לתרבות ולכלכלה;

קידום שיתוף הפעולה בין סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה;  )4(

פעילות נוספת על האמור בפסקאות )1( עד )4(, ובלבד שרוב פעילותו תהיה לקידומם ולרווחתם של   )5(
כלל הסטודנטים.

17א לחוק המועצה להשכלה  )א( המועצה להשכלה גבוהה, לפי הצעה של הוועדה שהוסמכה לפי סעיף  21ח. 
גבוהה, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, תקבע את הסכום 

שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים היציג )בסעיף זה – תשלום לארגון(, ואת אופן עדכונו.

ארגון  בעבור  לארגון,  התשלום  את  בהם  הלומדים  מהסטודנטים  יגבו  גבוהה  להשכלה  המוסדות  )ב( 
הסטודנטים היציג.

גבוהה; ארגון  ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה  תשלום לארגון ישמש לקידומם  )ג( 
הסטודנטים היציג יפרסם אחת לשנה, באתר האינטרנט שלו, דוח על אופן ניצול התשלום לארגון.

ארגון הסטודנטים היציג יפרסם את הדוחות הכספיים המבוקרים שלו אחת לשנה, באתר האינטרנט  )ד( 
שלו.

פרק ה': נציב קבילות סטודנטים

בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות   .22
הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות )בסעיף זה – הנציב(, אם סבר שנפגעו זכויותיו 
לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד', או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או 
המינהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו 
בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור 

התלונות באותה שנה.

קבלה לארגון הסטודנטים 
היציג

 )תיקון מס' 6( 
תשע"ו-2016

זכויות אגודות סטודנטים 
בארגון הסטודנטים היציג 
ובחירת יושב ראש הארגון

 )תיקון מס' 6( 
תשע"ו-2016

אי-תלות מפלגתית
 )תיקון מס' 6( 

תשע"ו-2016

תפקידיו ומטרותיו של ארגון 
הסטודנטים היציג

 )תיקון מס' 6( 
תשע"ו-2016

תשלומים לארגון הסטודנטים 
היציג ופרסום דוחות

 )תיקון מס' 6( 
תשע"ו-2016

נציב קבילות סטודנטים
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פרק ה'1: יום הסטודנט הלאומי

ציבור  של  בתרומתו  ולהכיר  הגבוהה  ההשכלה  של  חשיבותה  להטמעת  להביא  זה  פרק  של  מטרתו  22א. 
הסטודנטים להתפתחותה ולעיצובה של החברה הישראלית כחברה מודרנית ומתקדמת.

)א(    יום הסטודנט הלאומי יצוין מדי שנה ביום חמישי האחרון שלפני חג השבועות. 22ב. 

יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין השאר – )ב( 

בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו חל יום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך לו;  )1(

בצה"ל – לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו של ציבור הסטודנטים   )2(
בהתאם למטרת פרק זה;

במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון יום זה;  )3(

בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן.  )4(

פרק ו': הוראות שונות

)א(    על מוסד לאמנות כאמור בפסקה )2( להגדרה "מוסד לאמנות" יחולו הוראות סעיפים 3 עד  22ג. 

6, 8 עד 11, 13, 14 ו-17 בלבד, וסעיפים 18 ו-19 ייקראו לגביו כך:

בסעיף 18, בכותרת השוליים, המילים "וועדת ערעורים" – לא ייקראו, ובמקום האמור בו יבוא   )1(
"מוסד יקים ועדת משמעת, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבה.";

ועדת  "או  המילים  )א(,  קטן  בסעיף  ערעור",  "וזכות  המילים  השוליים,  בכותרת   ,19 בסעיף   )2(
לא   – ערעורים"  ועדת  לפני  החלטתה  על  לערער  "וזכות  המילים  )ב(,  קטן  ובסעיף  ערעורים" 

ייקראו.

מוגבלות3,  עם  אנשים  שוויון  חוק  הוראות  לרבות  דין,  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  זה  חוק  בהוראות  אין   .23
התשנ"ח-1998.

)א( השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שתקנות לענין   .24
מוסדות שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה יותקנו בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה4.

רשאי,  והוא  לאמנות  מוסדות  לעניין  זה  חוק  ביצוע  על  ממונה  והספורט  התרבות  שר   )1( )ב( 
בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות בעניין 
בתחומי  על-תיכוני  במוסד  לימודים  מסלול  או  על-תיכוני  מוסד  יראו  שבהתקיימותם  תנאים 
האמנות כמוסד לאמנות אף אם לא מתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בפסקה )2( להגדרה 

"מוסד לאמנות";

)2(  שר התרבות והספורט רשאי לקבוע בדרך האמורה בפסקה )1(, הוראות לעניין אי-תחולתן   
או תחולתן בשינויים שיקבע של הוראות סעיפים 7 עד 22, כולן או חלקן, על מוסד לאמנות, או 

על סוגים של מוסדות לאמנות, אף בסטייה מהוראות סעיף 22ג. 

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בסעיף 25א, בסופו יבוא, "לרבות לענין קבלה לעבודה,   .25
דירוג העובד ודרגתו ושכר ותנאי עבודה".

בפקודת מס הכנסה –  .26

בסעיף40ג –  )1(

במקום סעיף קטן )א( יבוא: )א( 

בחישוב המס של יחיד תושב ישראל )בסעיף זה – יחיד( תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת אם  ")א( 
הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי 

שני, ממוסד להשכלה גבוהה.";

בסעיף קטן )ב(, במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת זיכוי אחת או  )ב( 
מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";

בסעיף קטן )ג(, במקום "מחצית נקודת זיכוי" יבוא "נקודת זיכוי אחת", ובמקום "ובעבור" יבוא  )ג( 
"ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור";

בסעיף קטן )ד( – )ד( 

בפסקה )1(, במקום "מחצית נקודת זיכוי, בחמש שנות מס" יבוא "נקודת זיכוי אחת, בשלוש   )1(
שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס";

בפסקה )2(, במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בפסקה )1(" יבוא "נקודת זיכוי אחת";  )2(

3  צ"ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

)תיקון מס' 2( תש"ע-2010

מטרת פרק ה'1
)תיקון מס' 2( תש"ע-2010

יום הסטודנט הלאומי
 )תיקון מס' 2( 

תש"ע-2010

תחולת הוראות על מוסד 
לאמנות

 )תיקון מס' 3( 
תש"ע-2010

שמירת דינים
ביצוע ותקנות

 )תיקון מס' 3( 
תש"ע-2010

תיקון חוק המועצה להשכלה 
גבוהה – מס' 15

תיקון פקודת מס הכנסה – 
מס' 156
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בסעיף קטן )ה(, במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת זיכוי אחת או  )ה( 
מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";

יובאו  אם  "לבחור  יבוא  זיכוי"  נקודת  "למחצית  במילים  החל  הסיפה  במקום  40ה,  בסעיף   )2(
בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי, לפי הענין, לפי סעיף 40ג 

או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40ד".

)א( תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 26, ביום י"ח באלול התשס"ז )1 בספטמבר 2007(.  .27

)ב( תחילתם של סעיפים 40ג ו-40ה לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסעיף 26 לחוק זה, לגבי יחיד   
שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או 

במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, בשנת המס 2007.

יולי תמיר אהוד אולמרט      
שרת החינוך ראש הממשלה      

דליה איציק דליה איציק      
יושבת ראש הכנסת ממלאת מקום נשיא המדינה      

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

תחילה
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נוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, 
אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

)כפי שאושר על ידי ועדת הקבע ללימודים אקדמיים בתאריכים: 24.7.2012, 25.11.2012, 9.11.2014 ו- 5.5.2019(

נספחים: 
נספח א׳-בקשה להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

נספח ב׳-אישור זכאות להתאמות בשל אירוע מזכה: התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כללי: . 1

סעיף 19ב. לחוק זכויות הסטודנט, התשס״ז – 2007 )להלן: “החוק״( וכללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ . 1.1
2012 )להלן: “הכללים״(, מחייבים את הטכניון לקבוע הוראות בדבר התאמות שיינתנו  או קבלת ילד למשמורת או אומנה( התשע״ב – 
לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה, 

ולפרסמן. 

הנוהל מנוסח בלשון נקבה אך הוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך. . 1.2

מטרה:. 2

הטכניון מכיר בחשיבות העקרונות שנקבעו בחוק ובכללים בכדי להגביר את הנגישות להשכלה גבוהה ושוויון ההזדמנויות בהשכלה גבוהה. . 2.1

ילד . 2.2 קבלת  או  אימוץ  לידה  הריון,  פוריות,  טיפולי  עקב  סטודנטיות  בפני  העומדים  המיוחדים  לקשיים  מענה  לתת  נועדו  הנוהל  הוראות 
למשמורת או אומנה, ולהגדיר את הסיוע וההתאמות להם זכאיות הסטודנטיות, בנסיבות אלו. 

הנוהל יגדיר באופן אחיד ושוויוני את הנסיבות בהן תתגבש הזכאות ואת ההתאמות המיוחדות והיקף הסיוע לו יהיו זכאיות  הסטודנטיות.. 2.3

ההתאמות המוצעות בנוהל זה לוקחות בחשבון את חובתו הראשונית של הטכניון להבטיח שכל בוגריו יוכשרו לפי הסטנדרטים הגבוהים . 2.4
שנקבעו ע״י רשויות המוסד.   

הגדרות:. 3

לעניין נוהל זה -  

“הטכניון״: הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל;. 3.1

“החוק״: חוק זכויות הסטודנט, התשס״ז – 2007;. 3.2

“הכללים״: כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה( התשע״ב – 2012, . 3.3
כפי שנקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה;

נוהל התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה וכו׳ תשע״ג

“היעדרות בשל אירוע מזכה״: היעדרות לתקופה של 21 ימים )קלנדרית( לפחות, במהלך סמסטר, בשל אחד מן האירועים המנויים להלן, . 3.4
ובלבד שהומצא, ביחס אליה, אישור בכתב חתום על ידי גורם מקצועי -  רפואי ו/או סוציאלי, להנחת דעת רכזת ההתאמות:

היעדרות לצורך שמירת היריון.. 3.4.1

היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה )להלן: “חופשה לאחר לידה״(, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או . 3.4.2
כהורה במשפחת אומנה.

היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981.. 3.4.3

היעדרות לצורך קבלת טיפולי פוריות.. 3.4.4

“דרישה מוקדמת״: השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה . 3.5
לשנת לימודים מתקדמת. 

“מטלה״:  תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.. 3.6
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“שיעור״: הרצאה פרונטאלית לרבות תרגול. למען הסר ספק  - הכשרה מעשית לרבות שיעורים פרונטליים הנעשים במסגרת הכשרה מעשית, . 3.7
אינם בבחינת שיעור.

סיורים, הדרכה, . 3.8 הנעשית במסגרת מעבדות, סדנאות, סמינריונים,  זה הכשרה  ובכלל  פרונטלי  שיעור  “הכשרה מעשית״: הכשרה שאינה 
הוראה קלינית וכיו״ב. 

“סטודנט״: תלמיד הלומד בטכניון במסגרת לימודי הסמכה, ביה״ס לתארים מתקדמים, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, המרכז לחינוך . 3.9
קדם אקדמי או בכל מסגרת לימודים אחרת המתנהלת על ידי הטכניון.

“משתלמים״:  סטודנטים לתארים מתקדמים – תואר שני ו/או שלישי. . 3.10

“אישור זכאות״: אישור המונפק על ידי רכזת התאמות בדבר זכאות סטודנטית להתאמות ובכלל זה התאמות בשל אירוע מזכה וכן התאמות . 3.11
כאמור בסעיפים 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.8.1,  6.10.1, 6.10.2, 7.1.2 להלן.

“תקופת השתלמות״: מספר הסמסטרים המקורי המוקצב ללימודים לתואר.. 3.12

“תקופת  הזכאות למלגה״: מספר חודשי המלגה להם זכאית הסטודנטית.. 3.13

“מועדים מקובלים לבחינות בטכניון״: מועדים מקובלים לבחינות בטכניון הם מועדי א׳  ו-ב׳ בסמסטר השוטף או בסמסטר העוקב.. 3.14

רכזת התאמות:. 4

דיקנית הסטודנטים, או מי שימונה על ידה, תכהן  כ״רכזת התאמות״ לפי נוהל זה. בתפקיד זה תהיה עדיפות למינוי אישה. שמה של רכזת . 4.1
ההתאמות ודרכי הפניה אליה יפורסמו בידיעון למועמדים השנתי )לימודי הסמכה/בית הספר לתארים מתקדמים( ובאתר האינטרנט של 

הטכניון. 

תפקידי רכזת ההתאמות יהיו כדלקמן: . 4.2

ריכוז הטיפול בכל הנושאים הנוגעים לנוהל זה וליישומו.. 4.2.1

קבלת בקשות מסטודנטיות לאישור זכאות להתאמות ואישורן.. 4.2.2

הנפקת  אישור בדבר זכאות סטודנטית להתאמות. האישור יפרט את תקופת ההיעדרות בשל אירוע מזכה ואת ההתאמות . 4.2.3
להן זכאית הסטודנטית.

ודיקן לימודי הסמכה. פרסום כאמור . 4.2.4 פרסום מידע רלבנטי לסטודנטיות תוך תאום עם דיקן ביה״ס לתארים מתקדמים 
יעשה, ככל שיתאפשר, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים. 

הדרכה ויעוץ לפונות אליה.. 4.2.5

לתארים . 4.2.6 לביה״ס  או  ראשון(   לתואר  )לסטודנטית  הסמכה  לימודי  למזכירות  להתאמות  הזכאיות  סטודנטיות  הפניית 
מתקדמים )למשתלמת לתארים גבוהים(, למימוש ההתאמות האקדמיות הנדרשות.

טיפול מול גורמים טכניונים אחרים, ככל שנדרש, בכדי להסדיר הטבות ו/או התאמות נוספות להן זכאית הסטודנטית. . 4.2.7

טיפול בתלונות של סטודנטיות בנושא ביצוע התאמות ו/או בכל נושא אחר הנוגע לנושאים המוסדרים בנוהל זה. . 4.2.8

מעקב אחר ביצוע הוראות נוהל זה ודיווח למשנה הבכיר לנשיא, או למי שימונה על ידו, בתדירות שלא תפחת מאשר אחת . 4.2.9
לשנה, על הטיפול בעניינים נשוא נוהל זה. למען הסר ספק מובהר כי הדיווח למשנה הבכיר לנשיא יהיה סטטיסטי ולא 
יתייחס לעניינה האישי של סטודנטית זו או אחרת. סיכום סטטיסטי יועבר ע״י המשנה הבכיר לנשיא לאגודת הסטודנטים.

ייזום שינויים תיקונים ותוספות לנוהל, ככל שתמצא לנכון.. 4.2.10

רכזת ההתאמות תשמור על חיסיון המסמכים הרפואיים/האישיים שהועברו אליה ולא תעבירם או פרטים מהם לגורם אחר, אלא כאשר . 4.3
הדבר הכרחי לצורך מילוי תפקידה. 

הגשת בקשה, אישורה והשימוש באישור:. 5

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה )למעלה מ-21 ימים במצטבר בסמסטר(, זכאית לפנות לרכזת ההתאמות ולבקש אישור זכאות. . 5.1
הבקשה תוגש בטופס בקשה המצ״ב כנספח א׳ לנוהל זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, חתום על ידי הסטודנטית. 

נעדרה . 5.2 הסטודנטית  כי  המאשרות  מתאימות  אסמכתאות  יצורפו  לבקשה  האישור.  מתבקש  אליה  ביחס  ההיעדרות  משך  תצוין  בבקשה 
מלימודיה בשל אחת מהסיבות המפורטות בסעיף  3.4 לעיל, לרבות אישורים רפואיים, חוות דעת ו/או אישורים מגורמי רווחה וכיו״ב.  

רכזת התאמות רשאית לבקש מסטודנטית, בהתאם לשיקול דעתה, להשלים ולהוסיף פרטים, מסמכים או כל דבר אחר הדרוש לדעתה כדי . 5.3
לדון בבקשת הסטודנטית. רכזת ההתאמות רשאית להיוועץ ברופאת הטכניון, ככל שהדבר יידרש לדעתה.
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בקשת סטודנטית תידון על ידי רכזת ההתאמות בתוך זמן סביר ובכל מקרה לא יאוחר מאשר תוך 10 ימי עבודה ממועד המצאת כל הדרוש.. 5.4

סטודנטית שאושרה בקשתה תקבל אישור מרכזת ההתאמות.  האישור לא יפרט את הסיבה בעטיה נעדרה הסטודנטית . האישור יהיה בנוסח . 5.5
המופיע בנספח ב׳ לנוהל זה או בנוסח דומה על פי שיקול דעתה של רכזת ההתאמות.

הסטודנטית תציג אישור זכאות בפני מזכירות לימודי הסמכה, ביה״ס לתארים מתקדמים ו/או כל גורם או בעל תפקיד רלבנטי אחר בכדי . 5.6
לקבל את ההתאמות הנדרשות. גורמים אלו לא ידרשו לקבל אסמכתא רפואית או אסמכתא אחרת לשם הוכחת הזכאות. ככל  שזכאותה 

של סטודנטית להתאמה מסוימת ו/או היקף זכאותה, אינם ברורים, יפנה הגורם המקצועי לרכזת ההתאמות. 

סטודנטית שחוזרת ללימודיה לאחר תקופת היעדרות בשל אירוע מזכה חייבת לדווח על חזרתה ללימודים לרכזת ההתאמות ולמזכירות . 5.7
לימודי הסמכה/לרכזת )מזכירת( תארים מתקדמים ביחידה האקדמית  )בהתאם לשייכותה האקדמית(. 

התאמות לסטודנטית:. 6

היעדרות משיעורים: . 6.1

סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה עד 30% מהשיעורים במקצוע שחלה בו חובת נוכחות. . 6.1.1

ההיעדרויות. 6.1.2 כל  סך  היינו  אחרים,  מטעמים  מאושרת  היעדרות  לשיעור  חופף  יהיה  זו  מאושרת  היעדרות   שיעור 
 המאושרות, מכל סיבה, לא יעלה על 30%. 

מכלל . 6.1.3  30% או  שבועות  שישה  על  תעמוד  לידה,  לאחר  סטודנטית  עבור  המותרת  ההיעדרות  תקופת  לעיל,  האמור  למרות 
השיעורים במקצוע שחלה בו חובת נוכחות – לפי הגבוה )ועדת הקבע ללימודים אקדמיים 9.11.2014(. 

סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל . 6.1.4
קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.

דחיית לימודים: . 6.2

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה תהיה זכאית לדחות את לימוד המקצוע שבו הייתה רשומה באותו סמסטר ולחזור עליו, . 6.2.1
ללא תשלום נוסף, בסמסטר מאוחר יותר, בתנאי שלא נבחנה באותו מקצוע ובכפוף לכך שהמקצוע יילמד. 

מטלות:. 6.3

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, . 6.3.1
בהתאם להחלטת המרצה, לאחר שובה ללימודים. המועד להגשת המטלה או המטלה החלופית יהיה בתוך שבעה שבועות 

ממועד חזרתה. 

הכשרה מעשית:. 6.4

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה מהכשרה מעשית, כהגדרתה בסעיף 3.4 לעיל, תוכל להשלים את שהחסירה במועד מאוחר . 6.4.1
יותר, בתיאום עם המרצה האחראי, בכפוף לאמור להלן. 

ככל שניתן, תשלים הסטודנטית את שהחסירה כבר באותו סמסטר, בהכשרה מעשית מקבילה )קרי – תוכן לימודי זהה, הנערך . 6.4.2
לקבוצה אחרת של סטודנטים, או במועדים אחרים(. 

ככל שלא קיימת הכשרה מעשית מקבילה זמינה או לא קיימת בכלל, יבחן המרצה האחראי, בתיאום עם מרכז לימודי הסמכה/. 6.4.3
לימודי שאינו  )קרי, הכשרה מעשית בעלת תוכן  דומה  ביחידה האקדמית, האם קיימת הכשרה מעשית  תארים מתקדמים 
זהה, אך קרוב דיו בכדי לענות, לדעת המרצה האחראי, למטרות האקדמיות של ההכשרה( והסטודנטית תשלים את ההכשרה 

המעשית כבר באותו סמסטר או במועד אחר שייקבע ע״י המרצה האחראי.

האפשרות . 6.4.4 את  מתקדמים  לתארים  ביה״ס  דיקן  או  הסמכה  לימודי  דיקן  ישקול  דומה,  מעשית  הכשרה  קיימת  שלא  ככל 
לפטור את הסטודנטית מההכשרה המעשית, לאחר התייעצות עם ראש היחידה האקדמית האחראית למסלול הלימודים של 

הסטודנטית. 

למען הסר ספק מובהר כי מקום בו לא התקיימו נסיבות כאמור בס״ק 6.4.2, 6.4.3 או 6.4.4 לעיל, תבצע הסטודנטית את . 6.4.5
ההכשרה המעשית בהזדמנות הבאה האפשרית.

התאמות בבחינה:. 6.5

לבחינות . 6.5.1 המקובלים  המועדים  במסגרת  אחר  נוסף  במועד  להיבחן  זכאית  מזכה,  אירוע  בשל  מבחינה  שנעדרה  סטודנטית 
בטכניון.
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סטודנטית שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 15 שבועות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאית להיבחן במועד . 6.5.2
נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים לבחינות בטכניון, או מועד אחר שיאושר על ידי דיקן לימודי הסמכה או דיקן ביה״ס 

לתארים מתקדמים לאחר המלצת רכזת ההתאמות והמרצה.

לשירותים . 6.5.3 ביציאה  )העוסק  הסמכה  בלימודי  ונהלים  תקנות  של  ד׳  לנספח   6.7 בסעיף  האמור  אף  על 
בחינה. במהלך  לשירותים  לצאת  זכאית  בהיריון  סטודנטית  ויותר(,  שעתיים  בנות   בבחינות 
שמספר  שיש  ככל  מדורגת  יציאה  משגיחה,  ע״י  )ליווי  להוראותיו  ובהתאם  המשגיח  באישור  תהיה  לשירותים  היציאה   *

סטודנטיות יוצאות מחדר הבחינה וכיו״ב(. 

סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה בשיעור של 25% ממשך זמן הבחינה. * תוספת זמן זו חופפת, באופן חלקי, . 6.5.4
לתוספות זמן אחרות להן זכאית הסטודנטית, ככל שהיא זכאית, באופן שסך תוספת זמן הארכות לא יעלה על 30% ממשך זמן 

הבחינה. הוראה זו גוברת על כל הוראה אחרת, קודמת, אלא אם צוין אחרת במפורש.

סטודנטית בתקופה של 15 שבועות לאחר לידה זכאית לתוספת של 25% בבחינות בכתב בכלל המקצועות וכן בבחינות הגמר . 6.5.5
ברפואה )MD(. במקרה שבו זכאית סטודנטית לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, שיעור התוספת הכולל לא יעלה על 25%. מובהר 

כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הסטודנטית לפי סעיף 6.5.2 לנוהל זה.

היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת:. 6.6

סטודנטית שבשל אירוע מזכה נעדרה מבחינה או לא הגישה מטלה במקצוע, המהווה דרישה מוקדמת ומאלה בלבד, זכאית . 6.6.1
ללמוד “על תנאי״ במקצוע המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לאמור בסעיפים 6.3 ו- 6.5 

לעיל. 

הארכת לימודים:. 6.7

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה, זכאית להאריך את לימודיה ב- 2 סמסטרים, לאחר סיום תקופת ההשתלמות המקורית, . 6.7.1
מבלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום חובה נוסף בשל הארכה זו. למען הסר ספק מובהר כי תשלומים בגין שירותים 

נוספים, כגון מעונות וכיו״ב, אינם בבחינת תשלום חובה נוסף, כאמור לעיל.

חניה בקמפוס: . 6.8

סטודנטית הנמצאת בחודש השביעי ואילך להריונה,  תהיה זכאית לקבל תו חניה  )אדום( ללא תשלום. התו יוגבל לחצי שנה.. 6.8.1

מלגה למחקר:. 6.9

סטודנטית שנעדרת מלימודיה בשל אירוע מזכה, לא תופסק מלגתה, לתקופה של עד 15 שבועות. . 6.9.1

לאחר חזרתה של הסטודנטית ללימודים, תוארך תקופת זכאותה למלגה, לתקופה השווה לתקופת היעדרותה בשל האירוע . 6.9.2
המזכה, בכפוף להוראות ס״ק 6.9.4 להלן, אך לא יותר מ- 15 שבועות.

למען הסר ספק, אם הסתיימה תקופת הזכאות למלגות בזמן ההיעדרות בשל האירוע המזכה, תוארך תקופת הזכאות למלגות . 6.9.3
רק בגין החודשים בהם הייתה זכאות למלגות מתוך סך כל התקופה בה שולמה מלגה בשל אירוע המזכה, בכפוף לאמור בס״ק 

6.9.2 לעיל.

האמור לעיל מותנה וכפוף לכך שהסטודנטית הודיעה לטכניון עד לא יאוחר מאשר 30 ימים ממועד האירוע המזכה, על זכאותה.. 6.9.4

מקום בו אושרה לסטודנטית הארכת חופשה לאחר לידה לתקופה נוספת על תקופת 15 השבועות המחויבת על פי כל דין, לא . 6.9.5
תוארך זכאותה למלגה בגין תקופת החופשה הנוספת.

התאמות לבני זוג:. 6.10

בן או בת זוג של מי שחל עליו אחד האירועים המנויים בסעיף 3.4 לנוהל זה, גם אם האחרון/נה אינו סטודנט/ית, יהיה פטור . 6.10.1
מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים ובלבד שהונחה דעתה של רכזת ההתאמות, בדבר קיומו של קשר בין האירוע המזכה, 

לבין היעדרות בן/בת הזוג.

בן זוג או בת זוג של יולדת לאחר לידה שנעדר/ה מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי/תהיה . 6.10.2
זכאית למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים לבחינות בטכניון.

פרסים ומענקי הצטיינות:. 6.11

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן הטכניון שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, תמנה גם תקופת היעדרות בשל אירוע 
מזכה לצורך חישוב הזכאות. 
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כרטיסי צילום. 6.12

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה זכאית לקבל כרטיסי צילום עבור 20 צילומים או   הדפסות של חומר לימודים בגין כל יום היעדרות.

התאמות בתשתית ובמתקנים:. 7

בטיחות במעבדות:. 7.1

הטכניון יפרסם באתר יחידת הבטיחות את רשימות החומרים בהם נעשה שימוש במעבדות הטכניון ואשר עשויים להוות גורמי . 7.1.1
סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות. בהתאם לתקנה 4 לתקנות עבודת נשים )עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות 
מסוכנות( התשס״א – 2001 ובהתאם להוראות תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם 
2001, חובה על סטודנטית בהיריון או בתקופת הנקה,   – גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות( תשס״א 
לדווח לאחראי המעבדה על היותה בהיריון או בתקופת הנקה ולבדוק את קיומם של אחד מן החומרים המסוכנים המופיעים 

ברשימה. 

סטודנטית אשר לא השתתפה במעבדה או בהכשרה מעשית אחרת בשל החשש מחשיפה לגורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים . 7.1.2
מיניקות, יחולו עליה הוראות סעיף  6.4 לעיל. 

התאמת כיתות ומבנים:. 7.2

יחידה אקדמית תקצה לפחות חדר הנקה אחד, שבו יהיה מקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום . 7.2.1
גם כיור מים. 

בכל יחידה אקדמית/בנין ראשי יהיה לפחות חדר שירותים אחד שבו יותקן משטח החתלה. חדר זה יישא סימון כמקובל. . 7.2.2

באתר האינטרנט של הטכניון תפורסם הודעה על מיקומם של חדרי ההנקה ומשטחי ההחתלה. . 7.2.3

סטודנטית בהיריון המבקשת סידור ישיבה מיוחד תפנה לרכזת ההתאמות. . 7.2.4

התאמות נוספות בגין היעדרות שאינה עונה על הגדרת “אירוע מזכה״:. 8

אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מסמכות רכזת ההתאמות, לאחר התייעצות עם המרצה, להמליץ לדיקן לימודי הסמכה/דיקן בית הספר . 8.1
לתארים מתקדמים על התאמות נוספות על אלה הנמנות עם נוהל זה, בקשר עם סטודנטית אשר היעדרותה אינה עונה על הגדרת “אירוע 

מזכה״ כמפורט בסעיף 3.4 לעיל ואשר לימודיה נפגעו בשל טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

פרסום:. 9

נוהל זה על נספחיו והודעות לפיו המפרטות את ההתאמות השונות לסטודנטיות הזכאיות, יפורסמו על ידי רכזת ההתאמות מדי שנה בידיעון . 9.1
למועמדים השנתי של לימודי הסמכה/בית הספר לתארים מתקדמים ובאתר האינטרנט של הטכניון. 
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דוגמה

* * *

נספח א׳

בקשה להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

בקשה זו מנוסחת בלשון נקבה אך היא מתייחסת לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר כמשמע ולהפך.

לכבוד        
רכזת התאמות

לשכת דיקן הסטודנטים - טכניון

אני הח״מ __________________________   מספר ת.ז.________________________________ 

לומדת לתואר ________________________ בסמסטר ___ מתוך ___ סמסטרים שהוקצבו להשתלמותי

ביחידה אקדמית  ______________________________________________________________ 

טל. נייד __________________________  דואר אלקטרוני ______________________________ 

אני מאשרת כי קראתי את הוראות הנוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה )להלן – 
ה״נוהל״(

הנני מצהירה כי נעדרתי מהלימודים בסמסטר___________ בשנה״ל ______________
21 ימים ומעלה ובסה״כ ___________ ימים בשל אירוע מזכה, כהגדרתו בנוהל. 

נא לסמן את סיבת ההיעדרות:
  היעדרות לצורך שמירת הריון.

  היעדרות בחופשה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה משפחת אומנה.
  היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים, תשמ״א-1981.

  היעדרות לצורך קבלת טיפולי פוריות.
נא לציין את תקופת/ות ההיעדרות:

בתקופה שמיום______ ועד ליום______  2.    בתקופה שמיום______ ועד ליום______. 1

בתקופה שמיום______ ועד ליום______   4.    בתקופה שמיום______ ועד ליום______. 3

בתקופה שמיום______ ועד ליום______  6.    בתקופה שמיום______ ועד ליום______. 5

פירוט האישורים הרפואיים ו/או הסוציאליים המצורפים:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

הערות: __________________________________________________________

הנני מבקשת  את ההתאמה/ות הבאות: 

  היעדרות משיעורים )סעיף 6.1 בנוהל(

  דחיית לימודים )סעיף 6.2 בנוהל(

  מטלות )סעיף 6.3 בנוהל(
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דוגמה

  הכשרה מעשית )סעיף 6.4 בנוהל(

  התאמות  בבחינה )סעיף 6.5 בנוהל(

  היעדרות מבחינה ו/או מטלה המהווה דרישה מוקדמת )סעיף 6.6 בנוהל( 

  הארכת לימודים* )סעיף 6.7 בנוהל( –   נא להקיף בעיגול:  סמסטר אחד / שני סמסטרים

*בקשה להארכת לימודים יש להגיש רק בסיום  “תקופת ההשתלמות״ – בסיום ניצול 

מספר הסמסטרים המקורי המוקצב ללימודים לתואר )הארכת לימודים/השתלמות 

אינה קשורה להארכת תקופת הזכאות למלגה(.

  חניה בקמפוס )סעיף 6.8 בנוהל(  

  התאמות לבני זוג )סעיף 6.10 בנוהל( 

  פרסים ומענקי הצטיינות )סעיף 6.11 בנוהל( 

  כרטיסי צילום )סעיף 6.12 בנוהל(

  מלגה למחקר )סעיף 6.9 בנוהל(  - מיועד למשתלמות בביה״ס לתארים מתקדמים בלבד

המבקשות התאמות לצרכי מלגה למחקר מתבקשות למלא את הפרטים הבאים: 

הנני מלגאית בטכניון החל מחודש ______ בשנת______ ועד כה צברתי ________

חודשי מלגה מתוך סך של ____________חודשי המלגה המקוריים שהוקצבו ללימודי לתואר.

ידוע לי כי היעדרות מלימודי בשל אירוע מזכה מחייבת אותי בדיווח על חזרתי ללימודים )לפעילות אקדמית מלאה(  בכתב לרכזת ההתאמות ולרכזת 

)מזכירת( תארים מתקדמים ביחידה האקדמית בהתאם להוראת סעיף 5.7 בנוהל. אי דיווח בהתאם לדרישה בסעיף 5.7 עלול לגרום לעצירת המלגה. 

הערות:

  אישור על קבלת התאמות לצרכי מלגה למחקר יופיע בגיליון הציונים האישי תחת סעיף “הערות״. 

  באחריות המבקשת לוודא כי בקשתה אושרה.

  בקשה להארכת החופשה לאחר לידה לתקופה של עד 14 שבועות נוספים לכל היותר, ללא קבלת מלגה, יש להגיש ישירות למזכירת תארים

מתקדמים ביחידה האקדמית בהתאם לנוהל המפורט באתר ביה״ס לתארים מתקדמים.  

  בקשה זו היא עבור התאמת מלגה למחקר בלבד – חברות סגל הוראה זכאיות להגיש תביעת דמי לידה למוסד לביטוח לאומי באמצעות טפסים

הנמצאים באתר של ביטוח לאומי.  

  

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------

הצהרה: ידוע לי, כי אישור ההתאמות שיינתן לי, ככל שיינתן לי, יינתן בהסתמך על האמור בהצהרתי זו ועל המסמכים הנלווים להם שהינם 

מסמכים שלמים ומלאים.                              אני מתחייבת להודיע על כל שינוי בפרטים האמורים. 

______________________  ______________________  ______________________  

תאריך     חתימה      שם פרטי ומשפחה   
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 מילואים בשירות המשרתים לסטודנטיםנוהל בדבר התאמות 

 
 
 כללי:  .1
 

לסטודנטים "( וכללי זכויות הסטודנט )התאמות החוק)להלן: " 2007-. לחוק זכויות הסטודנט, התשס"זא19סעיף  .1.1
הוראות בדבר ולפרסם (, מחייבים לקבוע "ההתאמות לסטודנטים כללי)להלן: " 2012-תשע"בההמשרתים במילואים(, 

 המשרתים במילואים.בטכניון התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות 
שמירה על רמה אקדמית תוך במילואים נועדו לתמוך בסטודנטים המשרתים ש הלים פנימיים בטכניוןנ קבעהטכניון  .1.2

 נאותה. 
יצוין כי . טכניוןב הפנימייםהלים לנהתאמתם  תוך כללי ההתאמות לסטודנטיםהחוק ואת יישם את נועד לנוהל זה  .1.3

 סטודנטים כלל טכניונית והוועדות הסנטיות.-ע"י ועדת סגל בדיקה מתמדת יםעובר הלים פנימיים אלהנ
 במשמע ולהפך.  נקבהגם לשון  זכרן הוא מתייחס לגברים ונשים כאחד ולשוזכר אך מנוסח בלשון  הנוהל .1.4

 
 הגדרות: .2
 

 -ן נוהל זה ילעני 
 

 מכון טכנולוגי לישראל; - הטכניון - "הטכניון" .2.1
 ;(MDאו תואר  )לקראת תואר ראשון במסגרת לימודי הסמכהתלמיד הלומד בטכניון  -" הסמכהלימודי ב "סטודנט .2.2
  ;תארים מתקדמיםביה"ס לתלמיד הלומד בטכניון במסגרת  - "משתלם לתואר גבוה "סטודנט .2.3
בשל שירות  היעדרותובכלל זה `סטודנט להתאמות אישור המונפק על ידי רכז התאמות בדבר זכאות - "אישור זכאות" .2.4

 .מילואים
 תקנות ונהלים בלימודי הסמכה. -"התקנות"  .2.5
הוראות בקטלוג הלימודים של הטכניון: הפרק הדן בסטודנטים בלימודי הסמכה המשרתים במילואים,  -"ההוראות"  .2.6

 ה, ז', וכל עדכון של הוראות אלה כפי שיהיה מעת לעת.-סעיפים א'
הנחיות המפורטות בקטלוג הלימודים של הטכניון בעניין תארים מתקדמים וכל עדכון כפי שיהיה מעת  -"ההנחיות"  .2.7

 .לרבות הפרק הדן ב"מלגות למשרתים במילואים"לעת, 
 ".בטכניון פנימיים הליםנ" :הלןעיל ולל יחד ייקראו וההנחיות ההוראות, התקנות

 
 נספחים:  .3

 .מילואים שירות בשל עדרותהי עקב להתאמות בקשה טופס  - 'א נספח .3.1
 .זכאות אישור  - 'ב נספח .3.2
 .לעת מעת שיהיה כפי שלה עדכון וכל ונהלים בלימודי הסמכה(, תקנות) "התקנות"מ 2.3.3 תקנה - 'ג נספח .3.3

 .זה מנוהל נפרד בלתי חלק מהווה התקנה
 .זה מנוהל נפרד בלתי חלק מהוות - מלשכת דיקן הסטודנטים"ההוראות"   - 'ד נספח .3.4
 מהוות חלק בלתי נפרד מנוהל זה. -ביה"ס לתארים מתקדמים  של"ההנחיות"   - 'ה נספח .3.5
 )מל"ג, תשע"ב( כללי ההתאמות לסטודנטים  – 'ונספח  .3.6

 
 
  המילואים ותפקידיו: רכז .4
 

 ושל רכז ההתאמות ודרכי הפניה אלי ושמכהן כ"רכז התאמות" לפי נוהל זה. י, והסטודנטים, או מי שימונה על יד ןדיק .4.1
 ובאתר האינטרנט של הטכניון.  של הטכניוןהשנתי דים והלימ בקטלוגיפורסמו 

 תפקידי רכז ההתאמות יהיו כדלקמן:  .4.2
 ריכוז הטיפול בכל הנושאים הנוגעים לנוהל זה וליישומו. .4.2.1
 לאישור זכאות להתאמות. םקבלת בקשות מסטודנטי .4.2.2
 שירות מילואיםהנפקת אישור בדבר זכאות סטודנט להתאמות. האישור יפרט את תקופת ההיעדרות בשל  .4.2.3

 .הסטודנט ואת ההתאמות להן זכאי
ובין צבא ההגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או לקיצורו,  טכניוןתיאום בין ה .4.2.4

 לרבות סיוע בהגשת הבקשה. 
 ודיקן לימודי הסמכה. תארים מתקדמיםתוך תאום עם דיקן ביה"ס ל םנטיפרסום מידע רלבנטי לסטוד .4.2.5

 לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים.  ,ככל שיתאפשר ,פרסום כאמור יעשה
 .ואלי יםהדרכה ויעוץ לפונ .4.2.6
לימודי הסמכה )לסטודנט לתואר ראשון( או לביה"ס  התאמות למזכירותל םהזכאי םהפניית סטודנטי .4.2.7

 .התאמות האקדמיות הנדרשותאר גבוה(, למימוש הולת ם)למשתל מתקדמיםתארים ל
 התאמות נוספות להן זכאי הסטודנט. הסדיר ככל שנדרש, בכדי ל ,אחרים טיפול מול גורמים טכניונים .4.2.8
בנושא ביצוע התאמות ו/או בכל נושא אחר הנוגע לנושאים המוסדרים בנוהל  םטיפול בתלונות של סטודנטי .4.2.9

  .זה

נספח 5 | נוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה |  תשפ״ב 2021/2022

דוגמה

נספח ב׳

אישור זכאות להתאמות בשל אירוע מזכה: התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

אישור זה מנוסח בלשון נקבה אך הוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר כמשמע ולהפך.

בהתאם להוראות הנוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה )להלן – “הנוהל “(:

בהסתמך על בקשתה של הסטודנטית ________________________________________

מספר ת.ז.  ______________________ הלומדת לתואר_________________________

ביחידה האקדמית______________________________________________________

על הצהרותיה ועל המסמכים שהמציאה לידי, הריני לאשר כי הנ״ל נעדרה מלימודיה 

בסמסטר  ______________________ בשנה״ל ________________________

למעלה מ- 21 ימים כמפורט להלן:

1. בתקופה שמיום ______ ועד ליום______   2.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ______

3. בתקופה שמיום ______ועד ליום ______   4.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ______

5. בתקופה שמיום ______ועד ליום ______   6.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ______

בשל אירוע מזכה, כהגדרתו בנוהל.

לפיכך זכאית הסטודנטית להתאמה/ות כדלקמן: 

  היעדרות משיעורים )סעיף 6.1 בנוהל(    

  דחיית לימודים)סעיף 6.2 בנוהל(

  מטלות )סעיף 6.3 בנוהל(

  הכשרה מעשית )סעיף 6.4 בנוהל(

  התאמות  בבחינה )סעיף 6.5 בנוהל(

  היעדרות מבחינה ו/או מטלה המהווה דרישה מוקדמת )סעיף 6.6 בנוהל( 

  הארכת לימודים )סעיף 6.7 בנוהל( –   נא להקיף בעיגול:    סמסטר אחד / שני סמסטרים

  חניה בקמפוס )סעיף 6.8 בנוהל(

   מלגה למחקר )סעיף 6.9 בנוהל(  

  התאמות לבני זוג )סעיף 6.10 בנוהל(

  פרסים ומענקי הצטיינות )סעיף 6.11 בנוהל(

  כרטיסי צילום )סעיף 6.12 בנוהל(

_______________________________________        ______________________
                תאריך                חתימת רכזת התאמות - לשכת דיקן הסטודנטים
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נספח 6 | נוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים  |  תשפ״ב 2021/2022

 נוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים
 מילואים בשירות המשרתים לסטודנטיםנוהל בדבר התאמות 

 
 
 כללי:  .1
 

לסטודנטים "( וכללי זכויות הסטודנט )התאמות החוק)להלן: " 2007-. לחוק זכויות הסטודנט, התשס"זא19סעיף  .1.1
הוראות בדבר ולפרסם (, מחייבים לקבוע "ההתאמות לסטודנטים כללי)להלן: " 2012-תשע"בההמשרתים במילואים(, 

 המשרתים במילואים.בטכניון התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות 
שמירה על רמה אקדמית תוך במילואים נועדו לתמוך בסטודנטים המשרתים ש הלים פנימיים בטכניוןנ קבעהטכניון  .1.2

 נאותה. 
יצוין כי . טכניוןב הפנימייםהלים לנהתאמתם  תוך כללי ההתאמות לסטודנטיםהחוק ואת יישם את נועד לנוהל זה  .1.3

 סטודנטים כלל טכניונית והוועדות הסנטיות.-ע"י ועדת סגל בדיקה מתמדת יםעובר הלים פנימיים אלהנ
 במשמע ולהפך.  נקבהגם לשון  זכרן הוא מתייחס לגברים ונשים כאחד ולשוזכר אך מנוסח בלשון  הנוהל .1.4

 
 הגדרות: .2
 

 -ן נוהל זה ילעני 
 

 מכון טכנולוגי לישראל; - הטכניון - "הטכניון" .2.1
 ;(MDאו תואר  )לקראת תואר ראשון במסגרת לימודי הסמכהתלמיד הלומד בטכניון  -" הסמכהלימודי ב "סטודנט .2.2
  ;תארים מתקדמיםביה"ס לתלמיד הלומד בטכניון במסגרת  - "משתלם לתואר גבוה "סטודנט .2.3
בשל שירות  היעדרותובכלל זה `סטודנט להתאמות אישור המונפק על ידי רכז התאמות בדבר זכאות - "אישור זכאות" .2.4

 .מילואים
 תקנות ונהלים בלימודי הסמכה. -"התקנות"  .2.5
הוראות בקטלוג הלימודים של הטכניון: הפרק הדן בסטודנטים בלימודי הסמכה המשרתים במילואים,  -"ההוראות"  .2.6

 ה, ז', וכל עדכון של הוראות אלה כפי שיהיה מעת לעת.-סעיפים א'
הנחיות המפורטות בקטלוג הלימודים של הטכניון בעניין תארים מתקדמים וכל עדכון כפי שיהיה מעת  -"ההנחיות"  .2.7

 .לרבות הפרק הדן ב"מלגות למשרתים במילואים"לעת, 
 ".בטכניון פנימיים הליםנ" :הלןעיל ולל יחד ייקראו וההנחיות ההוראות, התקנות

 
 נספחים:  .3

 .מילואים שירות בשל עדרותהי עקב להתאמות בקשה טופס  - 'א נספח .3.1
 .זכאות אישור  - 'ב נספח .3.2
 .לעת מעת שיהיה כפי שלה עדכון וכל ונהלים בלימודי הסמכה(, תקנות) "התקנות"מ 2.3.3 תקנה - 'ג נספח .3.3

 .זה מנוהל נפרד בלתי חלק מהווה התקנה
 .זה מנוהל נפרד בלתי חלק מהוות - מלשכת דיקן הסטודנטים"ההוראות"   - 'ד נספח .3.4
 מהוות חלק בלתי נפרד מנוהל זה. -ביה"ס לתארים מתקדמים  של"ההנחיות"   - 'ה נספח .3.5
 )מל"ג, תשע"ב( כללי ההתאמות לסטודנטים  – 'ונספח  .3.6

 
 
  המילואים ותפקידיו: רכז .4
 

 ושל רכז ההתאמות ודרכי הפניה אלי ושמכהן כ"רכז התאמות" לפי נוהל זה. י, והסטודנטים, או מי שימונה על יד ןדיק .4.1
 ובאתר האינטרנט של הטכניון.  של הטכניוןהשנתי דים והלימ בקטלוגיפורסמו 

 תפקידי רכז ההתאמות יהיו כדלקמן:  .4.2
 ריכוז הטיפול בכל הנושאים הנוגעים לנוהל זה וליישומו. .4.2.1
 לאישור זכאות להתאמות. םקבלת בקשות מסטודנטי .4.2.2
 שירות מילואיםהנפקת אישור בדבר זכאות סטודנט להתאמות. האישור יפרט את תקופת ההיעדרות בשל  .4.2.3

 .הסטודנט ואת ההתאמות להן זכאי
ובין צבא ההגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או לקיצורו,  טכניוןתיאום בין ה .4.2.4

 לרבות סיוע בהגשת הבקשה. 
 ודיקן לימודי הסמכה. תארים מתקדמיםתוך תאום עם דיקן ביה"ס ל םנטיפרסום מידע רלבנטי לסטוד .4.2.5

 לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים.  ,ככל שיתאפשר ,פרסום כאמור יעשה
 .ואלי יםהדרכה ויעוץ לפונ .4.2.6
לימודי הסמכה )לסטודנט לתואר ראשון( או לביה"ס  התאמות למזכירותל םהזכאי םהפניית סטודנטי .4.2.7

 .התאמות האקדמיות הנדרשותאר גבוה(, למימוש הולת ם)למשתל מתקדמיםתארים ל
 התאמות נוספות להן זכאי הסטודנט. הסדיר ככל שנדרש, בכדי ל ,אחרים טיפול מול גורמים טכניונים .4.2.8
בנושא ביצוע התאמות ו/או בכל נושא אחר הנוגע לנושאים המוסדרים בנוהל  םטיפול בתלונות של סטודנטי .4.2.9

  .זה
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 א'ספח נ
 

 שירות מילואים בקשה להתאמות עקב 
 

 כמשמע ולהפך. נקבהגם לשון  זכרלגברים ונשים כאחד ולשון  תמתייחס היאאך  זכרבלשון  תבקשה זו מנוסח
 
 

         לכבוד
 מילואים רכז התאמות

 טכניון -לשכת דיקן הסטודנטים 
 
 

 ___________ת.ז._______________ מספר ________אני הח"מ ___________________
 

 שהוקצבו להשתלמותיסמסטרים  _ת לתואר ___________ בסמסטר _____ מתוך ____/לומד
 

 _________________________________________________  מחלקהבפקולטה/
 

 ____________________דואר אלקטרוני __________ טל. נייד ____________________
 

 ה"נוהל"( –הלן שירות מילואים )להתאמות עקב  בדבר נוהלהאני מאשר כי קראתי את הוראות 
 

 _______________בשנה"ל  ____בסמסטר________הנני מצהיר כי נעדרתי מהלימודים 
 , כהגדרתו בנוהל. שירות מילואיםבשל ימים ובסה"כ ___________ימים ___ 

 
 נא לציין את תקופת/ות ההיעדרות:

 ועד ליום______ בתקופה שמיום______.    2   ועד ליום______ בתקופה שמיום______ .1

 ועד ליום______ בתקופה שמיום______.    4   ועד ליום______ בתקופה שמיום______ .3

 ועד ליום______ בתקופה שמיום______.    6   ועד ליום______ בתקופה שמיום______ .5

 

 המצורפים:האישורים  פירוט

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 הערות: __________________________________________________________
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 מילואים בשירות המשרתים לסטודנטיםנוהל בדבר התאמות  
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זה ודיווח למשנה הבכיר לנשיא, או למי שימונה על ידו, בתדירות שלא תפחת  נוהלביצוע הוראות  מעקב אחר .4.2.10
מאשר אחת לשנה, על הטיפול בעניינים נשוא נוהל זה. למען הסר ספק מובהר כי הדיווח למשנה הבכיר לנשיא יהיה סטטיסטי 

 לאגודת הסטודנטים. ע"י המשנה הבכיר לנשיא יועברסיכום סטטיסטי . או אחר ההאישי של סטודנט ז וולא יתייחס לעניינ
עיקרי נוהל  אתלחברי הסגל האקדמי, הסגל המנהלי וציבור הסטודנטים בפתיחת כל שנה אקדמית  פרסום .4.2.11

  .זה
 מצא לנכון.יייזום שינויים תיקונים ותוספות לנוהל, ככל ש .4.2.12

עבירם או פרטים מהם לגורם אחר, אלא יולא  והאישיים שהועברו אלישמור על חיסיון המסמכים ירכז ההתאמות  .4.3
 .והדבר הכרחי לצורך מילוי תפקיד כאשר
טיפול בכל הנושאים הקשורים לנוהל זה ולאופן יישומו, יתבצע בהתאם לכל דין, לרבות  כלספק, יובהר כי  רהס למען .4.4

 .לעת מעת שיתעדכנו כפי, בטכניון הפנימיים והנהלים לסטודנטים ההתאמות כללי, החוק
 

 
 הגשת בקשה, אישורה והשימוש באישור: .5
 

, זכאי לפנות לרכז ההתאמות ולבקש אישור זכאות. הבקשה תוגש בטופס בקשה שירות מילואיםסטודנט שנעדר בשל  .5.1
 זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, חתום על ידי הסטודנט. לנוהל 'אנספח כהמצ"ב 

ככל הניתן את ההתאמות עם מורה המקצוע, למעט אם לעיל, הסטודנט יתאם מראש  5.1סע' במבלי לגרוע מהאמור  .5.2
 ל היה לדעת הסטודנט מראש.ואו צו חריג או מיוחד אחר עליו לא ידע או לא יכ 8מדובר בשירות מילואים מתוקף צו 

משך ההיעדרות ביחס אליה מתבקש האישור. לבקשה יצורפו אסמכתאות מתאימות המאשרות כי צוין יבבקשה  .5.3
 .  שירות מילואיםבשל  ויהסטודנט נעדר מלימוד

, להשלים ולהוסיף פרטים, מסמכים או כל דבר אחר הדרוש ורכז התאמות רשאי לבקש מסטודנט, בהתאם לשיקול דעת .5.4
 כדי לדון בבקשת הסטודנט.  ולדעת
ימי עבודה ממועד  5בקשת סטודנט תידון על ידי רכז ההתאמות בתוך זמן סביר ובכל מקרה לא יאוחר מאשר תוך  .5.5

  כל הדרוש.המצאת 
לנוהל זה או בנוסח ' בנספח בקבל אישור מרכז ההתאמות. האישור יהיה בנוסח המופיע י וסטודנט שאושרה בקשת .5.6

 של רכז ההתאמות. ודומה על פי שיקול דעת
ורם או בעל תפקיד 0.ו/או כל ג תארים מתקדמיםציג אישור זכאות בפני מזכירות לימודי הסמכה, ביה"ס לי הסטודנט .5.7

או אסמכתא אחרת  נוספתבכדי לקבל את ההתאמות הנדרשות. גורמים אלו לא ידרשו לקבל אסמכתא בטכניון ר רלבנטי אח
, אינם ברורים, יפנה הגורם המקצועי ושל סטודנט להתאמה מסוימת ו/או היקף זכאות ולשם הוכחת הזכאות. ככל שזכאות

 לרכז ההתאמות. 
ללימודים לרכז ההתאמות  ודווח על חזרתישירות מילואים לאחר תקופת היעדרות בשל  וסטודנט שחוזר ללימודי .5.8

 האקדמית. ובהתאם לשייכות הלימודים ולמזכירות 
 
 
 :פרסום .6

בהתאם לכללי ההתאמות לסטודנטים  המפרטות את ההתאמות השונות על פי נוהל זההודעות כן ו ,על נספחיו ,זה נוהל .6.1
של לימודי הסמכה/בית השנתי למועמדים מדי שנה בידיעון על ידי רכז ההתאמות פורסמו , יהלים הפנימיים בטכניוןולנ

 ובאתר האינטרנט של הטכניון.  תארים מתקדמיםהספר ל
 

* * * 
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 א'ספח נ
 

 שירות מילואים בקשה להתאמות עקב 
 

 כמשמע ולהפך. נקבהגם לשון  זכרלגברים ונשים כאחד ולשון  תמתייחס היאאך  זכרבלשון  תבקשה זו מנוסח
 
 

         לכבוד
 מילואים רכז התאמות

 טכניון -לשכת דיקן הסטודנטים 
 
 

 ___________ת.ז._______________ מספר ________אני הח"מ ___________________
 

 שהוקצבו להשתלמותיסמסטרים  _ת לתואר ___________ בסמסטר _____ מתוך ____/לומד
 

 _________________________________________________  מחלקהבפקולטה/
 

 ____________________דואר אלקטרוני __________ טל. נייד ____________________
 

 ה"נוהל"( –הלן שירות מילואים )להתאמות עקב  בדבר נוהלהאני מאשר כי קראתי את הוראות 
 

 _______________בשנה"ל  ____בסמסטר________הנני מצהיר כי נעדרתי מהלימודים 
 , כהגדרתו בנוהל. שירות מילואיםבשל ימים ובסה"כ ___________ימים ___ 

 
 נא לציין את תקופת/ות ההיעדרות:

 ועד ליום______ בתקופה שמיום______.    2   ועד ליום______ בתקופה שמיום______ .1

 ועד ליום______ בתקופה שמיום______.    4   ועד ליום______ בתקופה שמיום______ .3

 ועד ליום______ בתקופה שמיום______.    6   ועד ליום______ בתקופה שמיום______ .5

 

 המצורפים:האישורים  פירוט

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 הערות: __________________________________________________________
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 ב'נספח 
 

 שירות מילואים אישור בדבר היעדרות בשל 
 

 כמשמע ולהפך. נקבהגם לשון זכר מתייחס לגברים ונשים כאחד ולשון  אוהאך  זכרבלשון  מנוסח אישור זה
 

 (:"נוהל ה" –)להלן שירות מילואים התאמות עקב בדבר נוהל הבהתאם להוראות 

 

 __________________________הסטודנט _______________של  ובקשת הסתמך עלב
 

 ____________לומד לתואר______________ ה_____________ת.ז.  ________מספר 
 
 מחלקה________________________________________________/ פקולטה ב
 

  ונעדר מלימודיהנ"ל ועל המסמכים שהמציא לידי, הריני לאשר כי  ועל הצהרותי

 _______________ בשנה"ל _________________________________בסמסטר  ______

 כמפורט להלן:

 
 ____.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ___2. בתקופה שמיום ______ ועד ליום ______   1
 
 ____.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ___4ועד ליום ______   . בתקופה שמיום ______ 3
 
 ____.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ___6. בתקופה שמיום ______ ועד ליום ______   5
 

 ,ימים"כ _____________ ובסה
 

 , כהגדרתו בנוהל.שירות מילואיםבשל 
 

 : הנחיותתקנה, הוראות או ל בהתאםלהלן  המסומנים נושאיםב/ות הלפיכך זכאי הסטודנט להתאמ
 

     היעדרות משיעורים
 יםדחיית לימוד

 מטלות 
 הכשרה מעשית 

 ות  בבחינה/ות התאמ
  מטלה המהווה דרישה מוקדמתאו /ו היעדרות מבחינה

 שני סמסטריםאחד / סמסטר : נא להקיף בעיגוללימודים  הארכת

 כרטיסי צילום 

 לפרט: ,לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים(נוהל בדבר התאמות )בהתאם לאחר 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_______________________________________           _____________________ 

 לשכת דיקן הסטודנטים -חתימת רכז התאמות                 תאריך
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   :נחיותה אותקנה, הוראות ל בהתאם הבאים בנושאים/ות האת ההתאמ מבקש הנני
 

     היעדרות משיעורים 

 ים לימודדחיית 

 מטלות 

 הכשרה מעשית 

 ות  בבחינה/ות התאמ

  מטלה המהווה דרישה מוקדמתאו /ו היעדרות מבחינה

 נא להקיף בעיגול:  סמסטר אחד / שני סמסטריםהארכת לימודים 

 כרטיסי צילום 

 לפרט: ,לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים(נוהל בדבר התאמות )בהתאם לאחר 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ישירות למדור  תהאו יגישו מילואים מקרן מלגה הארכת המבקשים מתקדמים לתארים סטודנטים

מועד  (.מילואיםסעיף מלגות מקרן  תחת"ס לתארים מתקדמים )ביה באתר להנחיות בהתאםמלגות 

 הבקשה הוא רק בסיום הקצבת המלגות שלה זכאי הסטודנט.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

בהסתמך על האמור בהצהרתי  ןיינתלי,  ןשיינתלי, ככל  ןשיינתידוע לי, כי אישור ההתאמות הצהרה: 

 .על המסמכים הנלווים להם שהינם מסמכים שלמים ומלאיםוזו 

 .אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים האמורים
 
 
 
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 חתימה                 תאריך  שם פרטי ומשפחה
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 ב'נספח 
 

 שירות מילואים אישור בדבר היעדרות בשל 
 

 כמשמע ולהפך. נקבהגם לשון זכר מתייחס לגברים ונשים כאחד ולשון  אוהאך  זכרבלשון  מנוסח אישור זה
 

 (:"נוהל ה" –)להלן שירות מילואים התאמות עקב בדבר נוהל הבהתאם להוראות 

 

 __________________________הסטודנט _______________של  ובקשת הסתמך עלב
 

 ____________לומד לתואר______________ ה_____________ת.ז.  ________מספר 
 
 מחלקה________________________________________________/ פקולטה ב
 

  ונעדר מלימודיהנ"ל ועל המסמכים שהמציא לידי, הריני לאשר כי  ועל הצהרותי

 _______________ בשנה"ל _________________________________בסמסטר  ______

 כמפורט להלן:

 
 ____.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ___2. בתקופה שמיום ______ ועד ליום ______   1
 
 ____.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ___4ועד ליום ______   . בתקופה שמיום ______ 3
 
 ____.    בתקופה שמיום ______ ועד ליום ___6. בתקופה שמיום ______ ועד ליום ______   5
 

 ,ימים"כ _____________ ובסה
 

 , כהגדרתו בנוהל.שירות מילואיםבשל 
 

 : הנחיותתקנה, הוראות או ל בהתאםלהלן  המסומנים נושאיםב/ות הלפיכך זכאי הסטודנט להתאמ
 

     היעדרות משיעורים
 יםדחיית לימוד

 מטלות 
 הכשרה מעשית 

 ות  בבחינה/ות התאמ
  מטלה המהווה דרישה מוקדמתאו /ו היעדרות מבחינה

 שני סמסטריםאחד / סמסטר : נא להקיף בעיגוללימודים  הארכת

 כרטיסי צילום 

 לפרט: ,לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים(נוהל בדבר התאמות )בהתאם לאחר 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_______________________________________           _____________________ 

 לשכת דיקן הסטודנטים -חתימת רכז התאמות                 תאריך
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 ג'נספח 
 

 לקטלוג 30-31עמודים ראה 
 
 

 נספח ד'
 

לקטלוג 19-18עמודים אה ר  
 
 
 

 'ה נספח
 

 המשרתים במילואים לתארים מתקדמיםסטודנטים 
 מלגות למשרתים במילואים 

יומיים אינם נספרים לחישוב זה( יכול -יום )במצטבר( במהלך היותו מלגאי )חד 30סטודנט אשר שירת במילואים מעל 
בקשה לקבלת מלגה . בהתאם למספר הימים שצבר, עד שלושה חודשים לכל היותר לקבל הארכת מלגה מקרן מילואים

מקרן מילואים יש להגיש למדור מלגות בבית הספר לתארים מתקדמים באמצעות טופס הארכת משך מלגה ולציין 
בלת שמדובר במלגת מילואים. בנוסף יש לצרף אישור רשמי מקצין העיר על ימי המילואים שבוצעו במהלך תקופת ק

ובטרם הגשת  ,למידע נוסף ראה "משך קבלת המלגה") המלגות. הבקשה תוגש כחודשיים לפני תום מכסת המלגות לתואר
 (.אם מוגשת כזו ,בקשה להארכת מלגה מהיחידה האקדמית

 

  אי השתתפות בבחינה במקצוע עקב שירות מילואים
ישות המקצוע באותו סמסטר עקב שירות מילואים, סטודנט שנרשם למקצוע ואינו יכול לגשת לבחינה או להשלים את דר

 .יזכה להקלות בהתאם לנוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

 
  בקשה לולת"מ לסטודנטים לתואר שני המשרתים במילואים

 3לומד  ועדת הולת"ם החלה לדון בבקשות של סטודנטים לתואר שני אם המילואים נופלים בתקופת בחינות והסטודנט
 .קורסים לפחות באותו סמסטר

בנוסף לכך ייבחנו מקרים פרטניים כגון הגשת מועדי עבודות. כל מקרה יבחן לגופו בכפוף להמצאת האישורים המתאימים 
 א.ממוסד הלימודים ואז יוחלט האם לאשר את הדיון בבקשת הולת"ם או ל

 .ימודים כפי שמוגדר לסטודנטים לתואר ראשוןימי שירות מילואים בתקופת הל 21לא תהיה הגבלה לביצוע עד 

יום לפני  35 -לצורך הדיון בבקשה יש להעביר אישור לימודים, מערכת שעות, לוח בחינות ומכתב מנמק, ולא פחות מ
 .היציאה לשרות המילואים

  : את הבקשה ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט וכן ניתן להוריד טופס ולשולחו בפקס

 www.aka.idf.il/miluim : לפרטים באתר

 04-8292538. טל' 13:00 - 10:00 ה' בין השעות –לשכת דיקן הסטודנטים, בנין פישבך ימים א' 
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נוהל ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית 

כפי שאושר על ידי הסנט ביום 21.3.2010 ועודכן בתאריכים:27.11.2011, 17.3.2013, 5.1.2014.

כללי  .1
ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית )להלן – “הוועדה״( הנה ועדת סנט בה חברים נציגי הסטודנטים ונציגי הסגל האקדמי הדנים   

בכל מכלול היחסים שביניהם.
  

הרכב הוועדה  .2
שלושה חברי סגל אקדמי בדרגת פרופסור מן המניין או בדרגת פרופסור מן המניין קליני, או בדרגת פרופסור חבר, שאינם ראשי   
יחידות אקדמיות; דיקן הסטודנטים; ארבעה נציגי סטודנטים בלימודי הסמכה; נציג אחד של הסטודנטים מתארים מתקדמים; 
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הוועדה תתכנס אחת לחודש במהלך השנה האקדמית לישיבות סדירות, שתירשמנה בלוח השנה האקדמית.  

דיווח  .8
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* טעון אישור הסנט.
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 אריאלאילן, העברית, -בר, אביב-תל, הטכניון, גוריון-בן

 (2021 מאימעודכן ל. 2007נערך בינואר )
 

 כוונת הבחינה  .1
 
 .הנבחניםלבדוק את רמת הידע ויישום הידע של  .א
 .לאתר את הנבחנים שרמת הידע ויישום הידע שלהם אינה מגיעה למינימום הנדרש .ב
 .הגבוה ביותר האפשרי טבסטנדר, ליצור רמת הערכה אחידה .ג

     
 מטרת המסמך ואופן פרסומו .2
 

 .  לפרט את נהלי הבחינות
ס אחראי להבאת המסמך לידיעת "כל בי. הספר-בתי ששתי מרכזת הבחינות הארציות למזכירויות "המסמך יועבר ע
כל עדכון יובא . פי הצורך-על, המסמך יעודכן מעת לעת'(. בנהלי הפקולטה וכד, פרסום בשנתון)הסטודנטים שלו 

 .ידם לידיעת הסטודנטים-הספר ויועבר על-לידיעת בתי
 
 תוכן הבחינה .3
 
 .ל סבב קליני רלוונטיהסילבוס יחולק לסטודנטים בתחילת כ. הבחינה מבוססת על הסילבוס בכל מקצוע .א
 .עם פרסום מועדי הבחינות, ספרי הלימוד המומלצים יובאו לידיעת הסטודנטים בתחילת כל שנה אקדמית .ב
ובתנאי שהספר הופץ , המהדורה המחייבת של ספר הלימוד המומלץ ושל מקורות נוספים היא המהדורה האחרונה .ג

 .חודשים לפני מועד הבחינה 9לפחות 
 .זמין, יפורטו הפרקים המתאימים בספר לימוד אחר, בספר הלימוד פרקים רלוונטיים לבחינהבמקצוע בו חסרים  .ד
 
 הבחינה.  4
 
 .ידי מזכירויות ההוראה-הבחינה תתקיים במועד מתואם על.   א 

 .באותו זמן, בכל האתרים, הבחינה תתחיל ותסתיים בכל אולמות הבחינה .ב
דקות לכל  15תוספת של , לסטודנטים העומדים בקריטריונים אחידהלמעט תוספת זמן , אין תוספת זמן לבחינה .ג

 (.לפי תקנון כל אחת מהאוניברסיטאות)שעת בחינה 
זמן (. בחישוב של דקה וחצי לשאלה)שאלות  160בחינה יכולה לכלול עד , שעות רצופות 4בחינה לא יעלה על המשך .   ד

. שאלות תתבצע בשני חלקים עם הפסקה ביניהם 160 -מ בחינה הכוללת יותר. זה כולל את מילוי טופס התשובות
במקרה של בחינה הכוללת יותר . בתחילת כל חלק של הבחינה יחולקו טופסי הבחינה וטופסי התשובות הרלוונטיים

 .תימסר על כך הודעה מראש לסטודנטים, שאלות 160-מ
, אלא אם כן פורסמה הוראה מוקדמת אחרת, אין להכניס לאולם הבחינה ציוד אלקטרוני כלשהו כולל טלפונים ניידים .ה

 .המאפשרת הבאת מחשבון לביצוע פעולות חישוב פשוטות בלבד
 .לא תהיה נוכחות מורים בבחינות .ו
י "טופס הסתייגות יימסר לנבחן ע. בזמן הבחינה נבחנים יכולים למלא טופסי הסתייגויות משאלות ספציפיות .ז

חריגה . חל איסור להוציא טופס הסתייגות מחדר הבחינה. חינהויוחזר עם שאלון הב, י בקשתו"עפ, ה/המשגיח
טפסים אלו יבדקו בזמן הבדיקה הראשונה של . מנוהל זה תגרום לפסילת הבחינה של הנבחן שחרג מהנוהל

 (4.ב. 5ראה סעיף )אלא בעקבות ערעור , לא יתקיים דיון נוסף על בחינה לאחר פרסום ציונים. הבחינה
באחריות כל . ההסתייגויות ודפי התשובות מכל הנבחנים, חוברות ההדמיה, חוברות השאלותבגמר הבחינה ייאספו  .ח

כל פעולה של הוצאת חומר כלשהו . פקולטה לוודא שכל החומר הוחזר וכי חוברות הבחינה שהוחזרו שלמות ומלאות
 .יגרום לפסילת הבחינה של הנבחן, מהבחינה

באחריותה , כן-כמו. ת ואת חוברות ההדמיה לפקולטה האחראיתבאחריות כל פקולטה להעביר את טופסי התשובו .ט
את החוברות ( לגרוס)ולהשמיד , לתקופה המקובלת באוניברסיטה, לאחסן במקום מאובטח את חוברות הבחינה

 .לאחר תקופה זו
 .***שבועות מיום הבחינה 3פרסום הציונים יהיה עד  .י

 ציון המעבר בבחינות       

 .60% ציון המעבר בבחינות הוא .יא
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 מנגנון ערעור. 5
 
אם , רשאי הנבחן לבקש הרצה חוזרת של    טופס התשובות שלו, יום מפרסומם 14לאחר פרסום הציונים ותוך .   א 

 . דפי התשובות/בבדיקת דף טכניתלדעתו הייתה בעיה 
יום  14הערעור יתקיים תוך . יפורסם בכל פקולטה מועד ומקום בו יתאפשר ערעור על הבחינה, לאחר פרסום הציונים.  ב 

 . *** מפרסום הציונים
 .***59ועד  51-בעלי ציונים מ, סטודנטים אשר נכשלו בבחינה רקרשאים לערער  1.ב
 אחידהפרט       לתוספת  זמן  , לא תהיה הארכת זמן. הערעור יימשך זמן השווה למחצית משך הבחינה 2.ב

 (.לפי תקנון האוניברסיטאות)דקות לכל שעה  15תוספת של , לסטודנטים העומדים בקריטריונים
 .הנכונה ביותרהמערער חייב להציג אסמכתא מספר הלימוד כי תשובתו היא , בכל ערעור 3.ב
לאחר דיון . בהיותם החלטות מקצועיות, והיא בלבד שתחליט בהם, ידי ועדת הבחינה-הערעורים ייבדקו על 4.ב

והיא אינה מחויבת  לפרסם בפומבי את , ככל שיהיו, המתוקנים תפרסם ועדת הבחינה את הציונים, והחלטות
 .נימוקי ההחלטות בערעור

יוחל על כלל הנבחנים ובלבד שנבחן  אשר קיבל הודעה , כל תיקון שייעשה בבחינה בעקבות ערעור שהתקבל 5.ב
 .לא ייכשל, בכתב כי עבר את הבחינה

 .***יום ימי עבודה מתום תקופת הגשת הערעורים 14ך תוצאות הבחינה לאחר בדיקת הערעורים יפורסמו תו 6.ב
 .ההחלטות לגבי הערעורים הן סופיות ואין ערעור נוסף 7.ב
אם לדעתו הייתה בעיה טכנית , לאחר תהליך הערעוררשאי לבקש הרצה חוזרת של טופס התשובות שלו  8.ב

ימים מיום פרסום  14בתוך , את הבקשה יש להגיש בכתב למזכירות ההוראה. דפי התשובות/בבדיקת דף
 .הציונים לאחר הערעור

 :הערות טכניות 9.ב
אם )חוברת הדמיה , צילום של דף התשובות שלו, הערעור יערך כאשר המערער יקבל את טופס הבחינה .1

 .ודף עם התשובות הנכונות( היתה בבחינה
 .י הלימוד/המערער רשאי להביא אתו מכשירי כתיבה ואת ספר .2
 , יד-מחשב כף,  מחשב נייד) לקטרוני מסוג כל שהוא אין להביא מכשור א .3

 .  וגם לא מחברות או דפים'( מכשיר הקלדה טלפון נייד וכו, מכשיר הקלטה, קורא אופטי, מצלמה
מלבד רישום ערעור על , או לבצע כל רישום אחר הקשור לבחינה, אין להעתיק שאלות בחינה או את חלקן .4

 .גבי הטופס המיועד לכך
 .אין לערער על שתי שאלות באותו דף. לשאלה ייכתב על דף נפרדכל ערעור  .5
 .ולא הסימון בטופס הבחינהסימון התשובה בדף התשובות הוא התקף  .6
 .בגמר הערעור המערער יחזיר את כל החומר שנמסר לו במעמד הערעור .7

 
 'מועד ב. 6
 
 '.תקפים גם למועד ב' כל הנהלים המתייחסים למועד א.  א
 '. ומועד ב' מועד א, יהיו שני מועדי בחינה בלבדבכל שנה .  ב
 '.      ייבחן במועד ב', כל נבחן אשר נכשל במועד א.  ג
 ', ונכשל  במועד ב' לא נבחן במועד א או' ולא ניגש למועד ב' נבחן אשר נכשל במועד א .ד

ניתן לדחות את הבחינה  לא .מיוחדיםלא יהיו מועדים  .אך לא יעבור סבב נוסף, נוסף בשנה הבאה אחדייבחן במועד      
 יידרש סבב, במקרים חריגים בהם אושרה דחיה לשנה נוספת .מעבר לשנה העוקבת(, אחרי כישלון אחד)החוזרת 

 .**נוסף
 
 כשלון בשני מועדים. 7
 
 . חייב לחזור על סבב מלא במקצוע בו נכשל', ובמועד ב' סטודנט אשר נכשל בבחינה במועד א.    א
 .בשנה העוקבת, החזרה על הסבב תהיה במסגרת סבב פעיל ולא כסבב פרטני מיוחד.    ב
 , הרלוונטי ביותר, במקצועות בהם יש יותר מסבב רלוונטי אחד יש לחזור על סבב אחד.     ג

הרלבנטי מהו הסבב , החטיבה/ר החוג"י  יו"ע, מראשס יוחלט "בכל בי. שבועות רצופים לפחות 4ובתנאי שיימשך        
 .ביותר

 

 

 

 

חייב  לגשת לבחינה באותה שנת לימודים בה חזר על , וחזר על סבב' ובמועד ב' ד     סטודנט אשר נכשל במועד א
 .לא יוכל להבחן יותר(, כ ארבעה מועדים"סה)במידה וייכשל בשני מועדים נוספים .  הסבב

 יוגש  לאוניברסיטה בה לומד הסטודנט , ערעור על הפסקת לימודים לאחר שני כישלונות .ה
 .*והחלטתה תהיה סופית      

 
 העדרות מבחינה. 8

מסיבה , תלמיד שלא ניגש לאחד המועדים. באותה שנת לימודים, תלמיד זכאי לגשת לשני המועדים של בחינה שנקבעו
 .****בשנה העוקבת, יוכל להגיש בקשה להיבחן במועד נוסף, מוצדקת

 
 אישור. 9

 .אושר על ידי איגוד הדקאנים וועדת ההיגוי לבחינות הארציות התקנון
 
 
 2.9.2012 –הסעיף אושר בישיבת פורום הדקאנים ב * 

 2015י פורום הדקאנים באוקטובר "הסעיף תוקן ואושר ע** 
 .31.12.15-התיקונים אושרו בישיבת פורום הדקאנים ב*** 

 22.12.16 -הסעיף אושר בישיבת פורום הדקאנים ב**** 
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האתיקה של המחקר 
המדעי: ערכים וכללי יסוד1*

1. אמת
1.1 המדען והמדענית מעוניינים בהרחבת הידע האנושי אודות העולם, 
האנושית  היכולת  ובשכלול  היבטיו  של  האנושית  ההבנה  בהעמקת 
להשתמש בידע לשם השגת מטרות אנושיות חיוניות או מטרות חברתיות 

ראויות.

מענפי  אחד  בכל  הללו,  המטרות  את  משרתים  והמדענית  המדען   1.2
ענף  באותו  המדעי  המחקר  לשיטות  בהתאם  פועלים  כשהם  המדע, 

ולכללי ההתנהגות של הקהילה המדעית בכללותה.

2. חופש
יסוד  על  המדעי,  המחקר  מטרות  את  משרתים  והמדענית  המדען   2.1
עקרונות  של  המובהקים  הביטויים  המדעי, שהוא אחד  חופש המחקר 

המשטר הדמוקרטי.

2.2 המדען והמדענית מקבלים על עצמם את החובה לעמוד בהגבלות 
המחקר  חופש  על  מטילים  הדמוקרטי  המשטר  שעקרונות  המעשיות 
האדם  כבוד  ועל  ושלומו  האדם  חיי  על  נאותה  שמירה  לשם  המדעי, 

וחירותו.

בהגבלות  לעמוד  חובה  עצמם  על  לקבל  מוכנים  והמדענית  2.3 המדען 
מעשיות, בתחומי הפיתוח והיישום, כל עוד אלה מתחייבים משיקולים 
המשטר  עקרונות  עם  אחד  בקנה  העולים  כלכליים,  או  חברתיים 

הדמוקרטי.

3. אחריות
3.1 המדען והמדענית נושאים באחריות מלאה לכל מחקר וניסוי מדעי 
שהם עורכים, במיוחד להשפעות הישירות שלו על חייהם של בני-אדם, 

בריאותם הפיסית והנפשית, שלומם, כבודם וחירותם.

הישירות  להשפעות  מיוחדת  באחריות  נושאים  והמדענית  המדען   3.2
או  במחקר  כמטופלים,  או  כנבדקים  המשתתפים,  בני-אדם  על  הללו 
בבני- קליניים  ניסויים  בדבר  הלסינקי  הכרזת  עקרונות  מדעי.  בניסוי 

סף  גם  נקבע  וברוחם  והמדענית  המדען  של  האחריות  סף  הם  אדם 
האחריות בניסויים לא קליניים בבני-אדם.

בדבר  לשיקולים  ממשית  תשומת-לב  מקדישים  והמדענית  המדען   3.3
עצם הצורך להשתמש בבעלי-חיים לשם המחקר והניסוי שהם מתכננים 
ומבצעים, ולשיקולים בדבר חייהם ושלומם של בעלי-חיים שנעשה בהם 
או  הניסוי  במהלך  להם,  להיגרם  העלול  הסבל  למזעור  בפרט  שימוש, 

אחריו.

3.4 המדען והמדענית פועלים מתוך תחושת אחריות שמתוכה הם נותנים 
את הדעת על האפשרות שתוצאות המחקרים המדעיים שלהם עתידות 
לאנושות  הרצויות  במטרות  החל  שונות,  מטרות  בשירות  כלים  להיות 

וגמור במטרות נפשעות.

4. יושרה
4.1 המדען והמדענית מבצעים כל פעולה מדעית בהתאם לכל הדרישות 
הגבוהים  בסטנדרטים  במסגרתה,  פועלים  שהם  המדעית  השיטה  של 

ביותר.

4.2 המדען והמדענית מנתחים נתונים והכללות, ניסויים ותיאוריות, בין 
של עצמם ובין של זולתם, באופן ענייני לחלוטין ובמידות הנדרשות של 

היקף, עומק ודיוק.

4.3 המדען והמדענית מציגים את המחקר המדעי שלהם ואת תוצאותיו 
כהווייתם, באופן שלם ובמדוייק, בכנות ובהגינות.

1 * מסמך זה הוכן על-ידי "הוועדה לאתיקה במדע ולקנין רוחני" בראשות פרופסור אסא 
כשר, חבר סגל אוניברסיטת תל-אביב ופרופסור אורח במחלקה ללימודים הומניסטיים 

ואמנויות בטכניון.

5. שותפות
5.1 המדען והמדענית פועלים במסגרת אוניברסלית של שיתוף פעולה 

מדעי, על יסוד השותפות הנתונה במטרות מדעיות.

5.2 המדען והמדענית מטפחים את שיתוף הפעולה המדעי, על-ידי קיום 
אווירה של פתיחות, נכונות לעזור ואמון הדדי, בין מדענים לבין עצמם 

ובינם לבין עוזריהם ותלמידיהם.

ומוסדיים  קבוצתיים  אישיים,  למוניטין  זכאים  והמדענית  המדען   5.3
בגין ההישגים  רוחני,  קנין  של  זכויות מתאימות  בעלי  אף  גם  ולעתים 

המדעיים שהם תרמו להם תרומה ייחודית או משמעותית.

6. מקצועיות
מקצועי  באופן  המדעית,  עבודתם  את  מבצעים  והמדענית  המדען   6.1
מובהק, תוך שימוש מושכל ומתמיד בידע שיש להם, המאפיין את תחום 

התמחותם.

6.2 המדען והמדענית שוקדים על עדכון הידע שלהם, בתחום התמחותם 
ובכל תחום שהם משתמשים בידע שלו בעבודתם.

6.3 המדען והמדענית גוזרים מערכי המחקר המדעי ומכללי היסוד שלו 
מסקנות מעשיות בתחום האתיקה של המחקר המדעי.

כללי  ואת  המדעי  המחקר  ערכי  את  מקנים  והמדענית  המדען   6.4
היסוד שלהם לכל מי שמבצע מחקר או ניסוי מדעי באחריותם, בפרט 
בקהילת  מקצועית  לפעילות  אותם  המכשיר  מסלול  בכל  לתלמידים, 

המחקר המדעי.
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קוד התנהלות ראויה במחקר 

כפי שאושר על ידי הסנט בישיבתו מיום 25.3.2012

מבוא   .1
על  ראויה של מחקר מושתתת  ראויה  של מחקר. התנהלות  על התנהלות  נדרשת הקפדה  לצד המצוינות  למצוינות במחקר.  הטכניון שואף 
מחויבות לעקרונות של אמת, חופש, אחריות, יושרה ושיתוף פעולה, ומחייבת שמירה על סטנדרטים מקצועיים ואתיים המקובלים בקהילה 
המדעית, על חוקי מדינת ישראל, על כללים ונהלים של הטכניון ועל כללים של הגופים המממנים. החלתם של סטנדרטים של התנהלות ראויה 
במחקר על חברי הקהילה המדעית חייבת להיעשות בראש וראשונה על ידי חברי הסגל האקדמי המשמשים דוגמא אישית בהוראה, בהדרכה 
ובניהול תוכניות מחקר בכל הרמות. על אף זאת, הטכניון אימץ כללי התנהלות ראויה במחקר כדי לתת ביטוי מפורש לגרעין משותף של עקרונות 
עבודה המחייבים את כל חוקרי הטכניון. הטכניון דורש מחוקריו שינהגו בהתאם לעקרונות ולכללים המפורטים בכל היבט של המחקר, לרבות: 
תכנון המחקר והגשת הצעות מחקר לגורמים מממנים; ביצוע המחקר כולל איסוף נתונים והפקת תוצאות, תיעודם, ניתוחם, ושימורם; ייחוסן, 

פרסומן והעברתן של תוצאות המחקר לשימוש הציבור.

“מחקר״ - מחקר הנערך בטכניון ו/או מטעם הטכניון ו/או שהטכניון מרכז אותו.

“חוקרי הטכניון״ בקוד זה לרבות כל פרקיו, הם הסגל האקדמי של הטכניון, עובדי הטכניון ומוסד הטכניון, גמלאיהם, אורחיהם ותלמידי 
הטכניון )לכל התארים( - המעורבים בתכנון מחקר, ו/או בהגשת הצעות מחקר למימון, ו/או בניהול מחקר או בדיווחו, ו/או בביצוע המחקר, 

וכן כל אדם הלוקח חלק במחקר.

מובהר כי חברות מסחריות הרוכשות שירותים מעבדתיים בטכניון אינן כפופות לקוד זה. 

בכל מקום בקוד זה ו/או בנספחיו שבו מופיעה לשון זכר, גם לשון נקבה במשמע, ובכל מקום שבו מופיעה לשון יחיד, גם לשון רבים במשמע, 
ולהיפך. 

מובהר כי קוד זה בא להוסיף על האמור בחוקי מדינת ישראל, בחוקה ובתקנון של הטכניון, ובתקנות האקדמיות ובנהלים האקדמיים של סנט 
הטכניון. 

ערכים וכללי יסוד1*  .2

הרחבת הידע    2.1

חוקרי הטכניון יהיו מחויבים לחפש אחר האמת המדעית, וישאפו לפרסם את תוצאות מחקרם, להרחיב את הידע האנושי ולהעמיק את ההבנה 
והיכולת האנושית להשתמש בידע לשם השגת מטרות מדעיות, טכנולוגיות, אנושיות וחברתיות ראויות. 

חופש    2.2

חוקרי הטכניון יפעלו על יסוד חופש המחקר המדעי. הם יתכננו ויבצעו את מחקרם בלא השפעות זרות, אך בכפוף לאילוצים אתיים, מקצועיים, 
משפטיים, סביבתיים וכלכליים.

אחריות  2.3

חוקרי הטכניון יגלו אחריות לכל היבטי מחקרם.

בכלל זה הם ישמרו על בריאותם, בטיחותם וכבודם של כל מי שעשוי להיות מושפע ממחקרם )בין שהם מעורבים במחקר ובין שלא(, ימעיטו 
בשימוש בבעלי חיים במחקר וימזערו את סבלם, וישמרו על איכות הסביבה, כל זאת כמיטב יכולתם וכמצופה והסביר בנסיבות.

מקצועיות   2.4

חוקרי הטכניון ינהגו בהתאם לסטנדרטיים המקצועיים המקובלים בתחום מחקרם. הם ישקדו על עדכון הידע שלהם ויקנו את ערכי וכללי 
היסוד של המחקר המדעי לכל מי שמבצע מחקר או ניסוי מדעי באחריותם.

יושרה   2.5

חוקרי הטכניון יציגו את מחקרם ואת תוצאותיו בצורה הוגנת, שקופה, מלאה ומדויקת באופן שיאפשר בדיקה ודיון, תוך ציון תרומתם של כל 
אלו שהשתתפו במחקר. 

שיתוף פעולה   2.6

חוקרי הטכניון יעודדו שיתוף פעולה מדעי תוך קיום אווירה של פתיחות, נכונות לעזור ואמון הדדי. עם זאת, חוקרי הטכניון זכאים למוניטין 
אישיים, קבוצתיים ומוסדיים ולעתים גם לזכויות מתאימות של קניין רוחני, בגין ההישגים המדעיים שהם תרמו להם תרומה ייחודית או 

משמעותית.

	1
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כללים להתנהלות ראויה במחקר    .3

עקרונות אתיים    3.1

חוקרי הטכניון ישמרו על הכבוד, על האוטונומיה, על הבטיחות ועל הרווחה של כל מי שעשוי להיות מושפע ממחקרם, בין שהם מעורבים ישירות 
במחקר ובין שלא. מחקר המערב בני אדם, בין שהוא מחקר קליני ובין שאינו מחקר קליני, יתנהל בהתאם לדרישות החוק, בהתאם לעקרונות 
השוקלים  הטכניון  חוקרי  אדם.  בני  בהם  שמעורבים  לניסויים  בטכניון  שנקבעו  עבודה  לנוהלי  ובהתאם  הבינלאומית  בקהילה  המקובלים 
להשתמש בבעלי חיים במחקר ינהגו בהתאם לדרישות החוק, לעקרונות הבינלאומיים המקובלים ונוהלי הטכניון המחייבים חיפוש חלופות 
לשימוש בבעלי חיים, הפחתת מספר בעלי החיים המשמשים בניסוי למינימום ההכרחי, שימוש בחיית הניסוי הנמוכה ביותר בסולם הפילוגנטי 
ומזעור סבלם של בעלי החיים המעורבים במחקר. באתר הטכניון מצויים נהלים החלים על הצעות המחקר הכוללות ניסויים בבני אדם, תקנון 
בדבר כללים אתיים בעריכת מחקרים בבני אדם במדעי ההתנהגות, נהלים הנחיות והוראות עבודה לשימוש בבעלי חיים בניסויים בטכניון וחוק 

הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, תשס״ט - 2008.

ניגוד עניינים במחקר    3.2

חוקרי הטכניון יבצעו את מחקרם ללא פניות והטיות. עליהם להפעיל את שיפוטם המקצועי באופן עצמאי ובלא ששיקולים זרים ישפיעו על 
היבט כלשהו של ביצוע מחקרם. הם יגלו בפני הוועדה לניגוד עניינים במחקר )ראה בתקנון ניגוד עניינים במחקר(  כל עניין שיש בו, או שעשוי 
להיראות כי יש בו, להטות את המחקר או להשפיע באופן לא ראוי על החלטות הנוגעות לניהול המחקר וינהגו בהתאם לתקנון הטכניון בעניין 

ניגוד עניינים במחקר ובהתאם להחלטות הוועדה לניגוד עניינים במחקר שהוקמה מכוחו.

מימון מחקר    3.3

מוצג  בהצעתם  הכלול  המידע  שכל  לוודא  כדי  הסבירים  האמצעים  כל  את  ינקטו  למימונן  בבקשה  מחקר  הצעות  המגישים  הטכניון  חוקרי 
בקפידה, שההצעה מבוססת מבחינה מדעית ושהיא מתוקצבת כראוי. חוקרי הטכניון הזוכים במימון למחקרם יוודאו שהמימון משמש למטרה 

שיועד לה, ושכל  הדיווחים יעמדו בכל דרישותיו של הגוף המזמין ובכל כללי הטכניון העוסקים במימון פנימי וחיצוני של מחקר.

תיעוד תוצאות המחקר ושימור נתונים    3.4

חוקרי הטכניון יתעדו את מהלך המחקר ואת תוצאותיו, לרבות תוצאות ביניים, באופן ברור, מדויק ושלם. תיעוד זה יישמר באופן אמין ועמיד 
לפחות למשך 3 שנים מיום השלמת המחקר, או לתקופה ארוכה יותר אם היא נדרשת בחוק או בתנאי הגוף המזמין ובהתאם לפרקטיקה הנהוגה 
בתחום המחקרי. חוקרי הטכניון יאפשרו גישה לתיעוד זה לפי דרישה סבירה של עמיתים ורשויות הטכניון, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות 

שמירה על סודיות ועל פרטיות.

פרסום תוצאות     3.5

פרסום תוצאות המחקר יעשה בצורה הוגנת, שקופה, מלאה ומדויקת.   3.5.1

במקרים חריגים בהם קיים חשש כי גילוי או אי גילוי נתוני המחקר או ממצאיו עלול לגרום לנזקים ציבוריים כבדים, לפגיעה בכבוד האדם    3.5.2
וחירותו, או להפרה של זכויות יסוד, ידווח החוקר על ממצאיו למשנה לנשיא למחקר )“מנל״מ״(  ויקבל את הנחייתו בנדון.

חוקרי הטכניון לא יקבלו על עצמם לבצע מחקר עבור גורם חיצוני, כאשר הגורם  החיצוני דורש זכות וטו כלשהי לגבי פרסום תוצאות המחקר.    3.5.3
ניתן לעכב פרסום  תוצאות המחקר בשל מחויבות לצד שלישי עד לשלב הגשת הצעה לפטנט על פי מחויבות זו או לצורך הגנה על הקניין הרוחני. 

במקרים מיוחדים, רשאי המנל״מ  להחליט על דחיית הפרסום, קביעת הגבלות בקשר לפרסום או מניעת הפרסום. 

3.5.4  חוקרי הטכניון יישאו באחריות מלאה למחקר המפורסם תחת שמם, וינקטו את כל האמצעים הסבירים כדי לוודא:

שהמחקר בוצע כפי שהוא תואר ללא פניות והטיות, שהתוצאות המדווחות נתקבלו כמדווח, ושאין בפרסום מצג שווא כלשהו. א. 

שהרעיון למחקר ולתכנונו, איסוף הנתונים, ניתוחם ופירושם, והתוצאות המדווחות הם של המחברים החתומים על הפרסום ושלהם  ב.  
בגניבה ספרותית  נגוע  אינו  ושהפרסום  ציון מפורש של המקור בפרסום,  וכי לא הועתקו ממקור כלשהו ללא אישור או ללא  בלבד 

)פלגיאט(  או בגניבת רעיונות.

שכל תרומה למחקר )כמו של חבר סגל אקדמי, של חוקר, של גורם מזמין או אחר( זכתה לייחוס ולאזכור מלא וראוי. ג.  

שהמחברים החתומים על הפרסום השתתפו כולם במחקר או בהכנת הפרסום, שכל אחד מהם יכול לזהות את תרומתו שלו לפרסום  ד.  
ומקבל עליו אחריות אישית לתוכנו, שהם מכירים כולם את תוכנו, ושאין ייחוס של מחקר לאדם שלא השתתף בו כאמור.  

העדר אחריות על שימוש בתוצאות מחקר  3.6

על אף  האמור בקוד זה, חוקרי הטכניון אינם אחראים על שימוש כלשהו שעושים אחרים בתוצאות מחקרם. 

קניין רוחני של אחרים  3.7

חוקרי הטכניון יכבדו את קניינם הרוחני של אחרים. 

משמעת   3.8

הפרת הוראות סעיף 3 הינה התנהלות לא ראויה במחקר שעלולה להוות בסיס לנקיטת צעדים משמעתיים. האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף 
על עבירות המשמעת המנויות בתקנוני המשמעת למיניהם החלים על חוקרי הטכניון. 

 * * *
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תקנון ניגוד עניינים במחקר1*

כפי שאושר על ידי הסנט בישיבתו מיום 29.4.2012
מבוא   .1

חוקרי הטכניון יבצעו את מחקרם כך שהשיפוט העצמאי, המקצועי ונטול הפניות הנדרש לא יוטה על ידי שיקולים זרים. לצורך כך על חוקרי 
הטכניון לגלות כל עניין שיש בו, או שעשוי להיראות כי יש בו, להטות את המחקר או להשפיע באופן לא ראוי על החלטות הנוגעות לניהול 

המחקר.
הטכניון יכונן ועדה לניגוד עניינים כדי למנוע, לבקר ולפתור ניגודי עניינים תוך כדי התהוותם ולייעץ במצבים העשויים להתפתח למצבי ניגוד 

עניינים במחקר )“הוועדה לניגוד עניינים במחקר״(. 
“מחקר״ - מחקר הנערך בטכניון ו/או מטעם הטכניון ו/או שהטכניון מרכז אותו. 

“חוקרי הטכניון״ בתקנון זה לרבות כל פרקיו, הם הסגל האקדמי של הטכניון, עובדי הטכניון ומוסד הטכניון, גמלאיהם, אורחיהם ותלמידי 
הטכניון )לכל התארים( - המעורבים בתכנון מחקר, ו/או בהגשת הצעות מחקר למימון, ו/או בניהול מחקר או בדיווחו,  ו/או בביצוע המחקר, 

וכן כל אדם הלוקח חלק במחקר.
מובהר כי חברות מסחריות הרוכשות שירותי מעבדה בטכניון אינן כפופות לתקנון זה.

בכל מקום בתקנון זה שבו מופיעה לשון זכר, גם לשון נקבה במשמע, ובכל מקום שבו מופיעה לשון יחיד, גם לשון רבים במשמע, ולהיפך. 
מובהר כי תקנון זה בא להוסיף על האמור בחוקי מדינת ישראל, בחוקה ובתקנון של הטכניון, ובתקנות האקדמיות ובנהלים האקדמיים של 

סנט הטכניון.

מה נחשב לניגוד עניינים במחקר?   .2
ניגוד עניינים במחקר קיים כאשר יש חשש לכך ששיקול זר יטה את השיפוט העצמאי והמקצועי הדרוש במחקר. המבחן לקיומו של ניגוד עניינים    2.1
הוא מבחן אובייקטיבי, היינו, די בכך שמבחינת הנתונים האובייקטיביים ועל סמך שיקולים המבוססים על ניסיון החיים והשכל הישר, עלול 

להיווצר מצב של חשש לניגוד עניינים. תחושתו האישית של החוקר בנוגע למידת ההשפעה של השיקולים הזרים, אינה רלוונטית. 
שיקול זר יכול להיות מכל סוג – אישי, מקצועי, כספי, מסחרי.  הוא יכול להיות של חוקרי הטכניון עצמם, של בני משפחתם הקרובים, של   2.2

חבריהם הקרובים, של גורמים מממנים, או של כל אדם או גוף אחר.
מצבים אופייניים,  אך לא ממצים, שבהם מתעוררים ניגודי עניינים במחקר הם:

כאשר חוקרי הטכניון )או בני משפחתם הקרובים, חבריהם הקרובים, תלמידיהם או כל אדם או גוף אחר שאליו יש להם זיקה( קשורים  	
לגוף המממן את המחקר באופן שמאפשר להם להפיק מהמחקר רווח כספי ישיר או עקיף שמעבר לתוספות שכר במחקר כמקובל בטכניון. 

כאשר המממן או חוקרי הטכניון )או בני משפחתם הקרובים, חבריהם הקרובים, או תלמידיהם( או כל גוף שאליו יש לחוקרי הטכניון זיקה  	
או עניין, מעוניינים או עשויים להפיק תועלת מדחיית פרסום, מפרסום חלקי או מטעה או מאי פרסום של תוצאות המחקר. 

עניין אישי  	 לרבות   - “עניין אישי״  או מתוצאותיו.  להיות מושפע מביצוע המחקר  עניין אישי שעשוי  בעל  היות אדם המעורב במחקר 
של קרובו או עניין של גוף שהחוקר או קרובו מנהלים או חברים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם בו חלק 
בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה.  למען הסר ספק מובהר כי אחזקות מזעריות בתאגידים 
שמניותיהם נסחרות בבורסה בציבור, במישרין ובעקיפין, במסגרת תיקי ניירות ערך ו/או קרנות נאמנות, פנסיה וכו’ כמקובל אצל חלק 

גדול מהאנשים מהיישוב, לא תחשב כעניין אישי. 

חובות    .3
חוקרי הטכניון ינהלו את מחקרם ללא פניות והטיות ויפעילו את שיפוטם המקצועי באופן עצמאי ובלא ששיקולים זרים ישפיעו על היבט כלשהו    3.1

של תכנון המחקר, ביצועו ודיווח על תוצאותיו.
חוקרי הטכניון ידווחו לוועדה לניגוד עניינים במחקר על כל חשש לניגוד עניינים מיד עם התהוותו או גילויו - בין במועד הגשת הבקשה לרישום   3.2

הצעת המחקר ובין במהלך המחקר.
טופס רישום הצעת מחקר )טופס מנל״מ( יכלול אישור של מגיש הבקשה בדבר ידיעתו כי קוד התנהלות ראויה במחקר ותקנון ניגוד עניינים    3.3

במחקר, חלים על המחקר.

היוועצות   .4
חוקרי הטכניון רשאים להיוועץ בוועדה לניגוד עניינים במחקר כדי לברר אם מצב שבו הם נמצאים מהווה מצב של חשש לניגוד עניינים וכיצד 

 להימנע ממצב זה או לנהלו.

תיעוד   .5
ההצהרות הנדונות, בקשות להיוועץ בוועדה ותיעוד עבודת הוועדה לניגוד עניינים במחקר יתויקו ברשות המחקר של מוסד הטכניון למחקר 

ופיתוח בע״מ וכל רשות המוסמכת לטפל בענייני ניגוד עניינים בטכניון והפרות של תקנוני הטכניון תהיה מוסמכת לעיין בהם.

הוועדה לניגוד עניינים במחקר   .6
הרכב הוועדה    6.1

תכונן ועדה שתורכב מ-7  חברים: המשנה לנשיא למחקר או מי שימונה על ידו וישמש כיו״ר הוועדה, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, ארבעה   
פרופסורים מן המניין ו/או פרופסורים אמריטי המייצגים את תחומי המחקר השונים בטכניון ואיש ציבור כגון: שופט בדימוס.  חברי הוועדה 
ימונו על ידי הוועדה המרכזת של הסנט בהמלצת המנל״מ באישור חברי המליאה האקדמית בעלי זכות הצבעה. משך הכהונה יהיה לתקופה של 
עד 3 שנים וניתן יהיה להאריכו לכהונה נוספת של 3 שנים. לאחר שתי תקופות כהונה רצופות לא יהיה ניתן להתמנות לוועדה אלא כעבור שנת 

צינון אחת מיום סיום הכהונה הנ״ל. 

* הערה: תקנון זה עומד בפני עצמו ומוזכר גם בקוד התנהלות ראויה במחקר )סעיף 3.2(.  1
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פעילות הוועדה    6.2

בכל מקרה המובא לידיעת הוועדה לניגוד עניינים במחקר, בין על ידי רשות המחקר של מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע״מ, בין על ידי גילוי של   
חוקרי הטכניון ובין בכל דרך אחרת, תחליט הוועדה כיצד לפעול. 

סמכויות הוועדה; נוהלי עבודה והחלטות    6.3
הוועדה רשאית להחליט כלהלן:    6.3.1

· שהמצב אינו מחייב טיפול כלשהו.	
· שחוקרי הטכניון חייבים לגלות את ניגוד העניינים לאנשים או גופים נקובים.	
· שיש לשנות את תכנית המחקר באופן שימנע ניגוד עניינים או שיאפשר את ניהולו.	
· שיש למנות אדם/גוף שיבקר באופן עצמאי את תכנונו, את ניהולו או את דיווחו של המחקר.	
· שחוקרי הטכניון חייבים לשחרר עצמם מעניין כספי בגוף המממן את המחקר או בגוף שיש לו עניין לא אקדמי בתוצאות המחקר.	
· שחוקרי הטכניון חייבים לנתק את הקשר בינם ובין האדם או הגוף שבגינו נוצר חשש לניגוד עניינים.	
· שיש לפסול את חוקרי הטכניון מהשתתפות במחקר, כולו או חלקו.	
· שיש לנקוט כל צעד אחר הנראה מתאים כדי להימנע מניגוד עניינים במחקר או לנהלו.	

בבואה להכריע אם קיים חשש לניגוד עניינים במחקר הוועדה אינה כבולה לכללים פורמאליים כלשהם. עם זאת, לפני הכרעתה, עליה לשמוע     6.3.2
את עמדתם של חוקרי הטכניון המעורבים ביחס למצב הנדון וביחס לאמצעים הראויים לניהול המחקר, אם הם חפצים בכך. במקרים מיוחדים, 

יורשה לחוקרי הטכניון להציג בפני הוועדה עדויות של אחרים, בכתב או בעל פה.
ניהול ומה הם האמצעים הראויים לניהולו, ובמקרים שבהם הכללים אינם  בבואה להכריע אם קיים חשש לניגוד עניינים במחקר המחייב     6.3.3

קובעים הסדרים מפורשים אחרים, תונחה הוועדה על ידי סטנדרטים מקובלים במוסדות אקדמיים בארץ ובחו״ל.
כל דיוני הוועדה, לרבות אלה שבהם משתתפים חוקרי הטכניון, ולהוציא הבהרות וחילופי דעות מקדמיים, יקוימו במפגש פנים אל פנים, ככל     6.3.4
שניתן, ולא בכתב או בדוא״ל. עם זאת, חוקרי הטכניון רשאים להגיש את עמדתם גם בכתב אם הם חפצים בכך. ייערך פרוטוקול של דיוני 

הוועדה.
המידע שחוקרי הטכניון מוסרים לוועדה לניגוד עניינים במחקר יישמר בחיסיון אם זה אינו מתנגש עם חוקי המדינה או תקנות אחרות של     6.3.5

הטכניון.
המידע, שיהיה זמין לוועדה לניגוד עניינים במחקר, יכלול את פרטי ההתקשרויות העסקיות שנדונו ו/או נחתמו על ידי  רשות המחקר/מוסד   6.3.6
הטכניון למחקר ופיתוח בע״מ. כל החלטות הוועדה תינתנה בכתב. החלטות ותיעוד של דיוני הוועדה ושל הליך ההכרעה יועמדו לרשות חברי 

הוועדה והחוקר שעניינו נדון, לפי בקשתם.
בבואה להכריע אם קיים חשש לניגוד עניינים במחקר המחייב ניהול ומהם הצעדים הראויים לניהולו, רשאית הוועדה לקבל החלטות זמניות     6.3.7
כראות עיניה, כגון השעיית החוקר ממעורבות במחקר, גילוי המצב למממן המחקר, הקפאת כספי המחקר, וכיו״ב, וזאת עד למתן החלטה סופית. 
סמכות זו לא תופעל בלא שתינתן לחוקר הזדמנות להישמע, ולא תינקט כל פעולה שתפגע מעבר לנדרש בהתקדמות המחקר או ביחסים שבין 

החוקר לבין הגוף המממן. 
דיון חוזר בהחלטות הוועדה יישמע בפני הוועדה, בצרוף שני חברי סגל אקדמי שימונו כלהלן: האחד על ידי המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים     6.3.8

והשני על ידי יו״ר ארגון הסגל האקדמי. 

משמעת   .7
הפרה של סעיף 3 של תקנון זה וכן פעולה בניגוד להחלטה של הוועדה לניגוד עניינים במחקר, מהווים עבירת משמעת. האמור בסעיף זה בא 

להוסיף על עבירות המשמעת המנויות בתקנוני המשמעת למיניהם החלים על חוקרי הטכניון. 

 * * *
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