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 הדיחיה רואית
 םייגולונכטו םייעדמ תונורקעב רזענ תונוכמה תסדנה עוצקמ
 רוציי תוכרעמו תונוכמ :אמגודל .םירצומו תוכרעמ ןונכתל
 תורישו ןוסכא ,רוציי ,הבכרה יכרעמב םיטובור ,תויטמוטוא
 ,תוניפסו םיסוטמ ,בכר ילכ ,םייאופר םיחותינב םירזועה הלאכו

 םחפ זג תרזעב היגרנא רוצייל חוכ תונחת ,היחנהו הרקב תוכרעמ
  .הביבסל תויתודידי ןהש הלאכ םג .חורו

 תונוש תוכרעמ רוצייו ןונכת ,חותיפב תקסוע תונוכמ תסדנה
 .תחתופמ תינרדומ היישעת לכל תיתשתה תא תווהמה תונווגמו
 ,םיבר םימוחתב תוסנתהו עדי תונוכמ ת/סדנהממ שרדנ ךכיפל
 ,םירמוח ,הרקב ,המירז ,הקימנידומרת ,הקימניד ,הקינכמ ללוכ

 םימושי םע םייסיסב םיעדמ בוליש ךות – רוצייו ןכת ,היקנורטכמ
 .םייסדנה

 תונוכמה תסדנה לש בחרה ןווגמה תא תפקשמ םידומילה תינכת
 םייסדנהה תועוצקמבו דוסיה יעדמב קצומ סיסב הירגובל הנקמו

 .רתויב תומדקתמה תויגולונכטה םושייל םישורדה

 תירקיעה תמרותה איה ןוינכטב תונוכמ תסדנהל הטלוקפה
 רקחמה ידקומבו היישעתב תונוכמה יסדנהמ לש ההובגה םתמרל
 ןתינ תונוכמ תסדנהל הטלוקפה ירגוב תא .לארשי תנידמב חותיפהו
 תוריתע תוישעתב ,היישעתב רתויב םיריכבה םידיקפתב אוצמל
 תונוכמ תסדנהל הטלוקפב .תינוחטיבה היישעתבו ,)קט-ייה( עדיה
 הכמסה ידומילב תויטנדוטסו םיטנדוטס 1150 -כ םויכ םידמול
 ראותלו )רטסיגמ( ינש ראותל םיכמסומ ידומיל ,ןושאר ראותל
 .הזת אלל )רטסיגמ( ינש ראותל דחוימה לולסמבו )רוטקוד( ישילש
 ,םיחפסנ םיצרמ ,ריכב ימדקא לגס ירבח 42  ללוכ הטלוקפה לגס
 םיראתל םימלתשממ בכרומה רטוז לגסו היישעתהמ םיחמומ
 תווח ,תוללכושמ הארוהו רקחמ תודבעמ הלוקפב .םיהובג

 .תחוורמו תדיוצמ הירפסו םיבשחמ

 ,םייחה יעדמו בושחימה ,רועזימה ימוחתב תושדח תויעדמ תוילגת
 םירגתא םיביצמ )קט-ייה( עדי תוריתע תוישעתב םישדח םיכרצו

 ,םינכמ-ורטקלא םיביכר חותפ :םיללוכה תונוכמ יסדנהמל םישדח
 רושכימ ,םיימונוטוא םיטובור ,רטמ-וננ וליפאו ורקימ לש םידממב
 רזע ירישכמו םינקתה ,תויטפוא תוכרעמ ,םייאופר םיטובורו
 .םייאופר םיכרצלו תולבגומ ילעבל

 

 הכמסה ידומיל
 תונוכמ תסדנהל לולסמה
 ךמסומ" ראותל הליבומו תיתנש-עברא הניה םידומילה תינכות
 לש בחרה ןווגמה תא תפקשמ תינכותה ."תונוכמ תסדנהב םיעדמל
 רקיעב םישדקומ םינושארה םירטסמסה תשמח :תונוכמה תסדנה
 :ןוגכ םייעדמ דוסי תועוצקמ םיללוכ וללה .הבוח תועוצקמל
 טנדוטסה דמול ןכ ומכ .םיבשחמו הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ
 הקינכמה יפנע :םהיניבו םיבר םימוחתב םייסדנה דוסי תועוצקמ
 למשח תוכרעמ ,םירמוחה עדמ ,םיימרתה םיעדמה ,םינושה
 .הרקבו

 לש הצובקב טנדוטסה זכרתמ םינורחאה םירטסמסה תשולשב
 ךותמ רוחבל לוכי טנדוטסה .ותריחבל םאתהב תוחמתה תועוצקמ
 הלא תא הטלוקפה ידי לע םיעצומה תועוצקמ לש בחר ןווגמ
 הדימב ,ומיגדיש תוחמתה תועוצקמב רוחבל שי .ותוא םיניינעמה
 ידומילל םייסיסבה תועוצקמב שומישה תא ,רשפאה לככ הבחר
 .הסדנהה

 תונוש תודבעמב טנדוטסה דבוע ,םיינויעה םידומילל ףסונ
 םיטקייורפ עצבל וילע ןכ ומכ .ןונכתלו בושיחל בשחמב שמתשמו
 םשל םינושה תועוצקמב וידומיל תא בלשלו םשייל ארקנ אוה םהב
 .םייתואיצמ םיאנתב תוישעמ תויעב ןורתפו תוכרעמ ןונכת

 

 :תונוכמ תסדנהב  תוחמתה יאשונ
 תורוקמ חותיפל םינקתמ תוללוכה היגרנא תוכרעמ ןכת :היגרנא
 הענה יעצמאו )שמש תיגרנא ,חור תיגרנא ,קלד יאת( היגרנא
 םינוש םימושייל היגרנאב שומישל ןכו )םימדקתמ הרובחת יעצמא(

 רורק( םילקא תרקב ,םוח תפלחה ,םתלבוהו םימרוז תעסה :ןוגכ
 המירז ,האופרב םוח רבעמו המירז ,ריוא םוהיז תרקבו )ריוא גוזמו
 .םיינורטקלא םינקתהב םוח רבעמו

 תא רישכהל התרטמש תונוכמ תסדנהב תונייוצמ תינכת :םיקרב
 .ןוחטבה תכרעמ לש םיידיתעה חותיפהו רקחמה יליבומ
 ראותל םידומילה תושירד לכ תא םימייסמ תינכתל םילבקתמה
 .דומילה תונש 4 ךלהמב )ינש ראות( רטסיגמ ראותלו ךמסומ
 תריצי :)םידבר( תוימניד תוכרעמ הרקב,הקיטובור,הקינורטכמ
 ןכת ,הקימניד יאשונב יסיסב עדי בוליש ידי לע תולעופה תוכרעמ
 עדי בולישו הריקח י"ע תוכרעמ חותיפ .תוינכמו תויטובור תוכרעמ
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 .םיבשחמו םינשייח ,הרקב ,הקימניד ,הקיטמניק יאשונב יסיסב
 תכרעמ לכב תושורדה בושמה תוכרעמ לש הזילנאו ןונכת
  .תמדקתמ

 לשכ תעינמו תינכמ הזילנא :תוכרעמ ורקימו םירמוח תקינכמ
 ,םיימרת ,םינכמ םיסמוע י"ע םיסמועמה םיריעזו םילודג םינבמב
   .םיימנידו םיטטס םיבצמב ,םיטנגמ-ורטקלא
 תוכרעמ בולישב םישדח םירצומ רוצייו חותיפ :מ"בית ,רוציי ,ןכת
 ייח לש תואר תדוקנמ ןונכת תוטיש .תובשחוממ רוצייו ןונכת
 הסדנה :ןוגכ תומדקתמ רוצייו לודימ תוטישו תוכרעמ .רצומה
 תושימג רוציי תוכרעמ .תוכרעמ ורקימו תויטפוא תוכרעמ ,רוחאל
 .יטסלפו ינכמ דוביע םיקלח רוצייו הבכרה :ןוגכ רוציי יכילהתו

 הישעתה םוחתב םירצומ לש יסדנה ןכתו חותיפ :הקינכמ-ויב
 רושכמ ,םייתוכאלמ םירביא ,םילתשומ םיביכר :ןוגכ תיאופר-ויבה
 .האופרב הקיטובור ,יאופר
 ,תילקיזיפ הקיטפואב קימעמ דומיל :תונוכמב תיטפוא הסדנה
 תוכרעמ לש רקחמו חותיפ ,רמוח םע רוא לש היצקארטניא
 םיביכרו היימדה תוכרעמ ,םירזייל ןוגכ תובכרומ תויטפוא
 .קט-יהה תיישעתל םימאתומה םיבלושמ םירטמוננ םייטפוא

 םיימי םינבמו תוינא לש ינכמ ןכתו חותיפו רקחמ :תימי הסדנה
 ,םיימי היגרנא יבאשמ תקפה ,ןוחטיבה תיישעת ,הרובעתה ימוחתב
 .ימיה שפונהו טרופסה תיישעתו תימי תואלקח

 
 תונוכמ תסדנהב םינייטצמ םיטנדוטסל "םימער" תינכת
 לאיצנטופ ילעב םינייטצמ םיטנדוטס דודיע איה תינכותה תרטמ
 ישילשו ינש ראותל םידומילבו רקחמב תצאומ תובלתשהל הובג
 ישילשה רטסמסה ףוסמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה .הטלוקפב
 םיסרוק רוחבל ולכוי לולסמל ולבקתיש םיטנדוטסה .ךליאו

 ףקיהב ירקחמ רמגטקיורפ עצבל ,דומילה תמגמל ץוחמ םימדקתמ
 ,ףסונב .ןושארה ראותה ךלהמב םיכמסומל םיסרוק בלשלו ,רבגומ
 ןמזב ינשהו ןושארה ראותה ידומיל תא םילשהל ולכוי םיטנדוטסה
 .ישילש ראותל רישי םידומיל לולסמב ךישמהל ןכו ,רצוקמ
 הכימתבו הדומצ תישיא הייחנהב וכזי תינכותב םיטנדוטסה
 הטלוקפב הארוה ירזועכ שמשל תורשפאב ןכו ,םינייטצמל תיפסכ
 .םהידומילל תיעיברה הנשה ךלהמב רבכ
 
 תינכותב םידומילה להונ

  הלבק .א
 םידומילה תינכות יפל תוחפל תוכז תודוקנ 60 לש הריבצ  .1

 .םידומילל ישילשה רטסמסה םות דע תצלוממה
 .תוחפל 90  לש )רבטצמ( םינויצ עצוממ  .2
 .תינכותה שאר ידי לע הלבק ןויאיר .3
 רושיאבו הכמסה ידומיל תוריכזמ ךרד השעית תינכותל הלבקה  .4

 .תונוכמ תסדנהל הטלוקפב הכמסה ידומיל זכרמ
 אלש םיטנדוטס לש תושקב לוקשת הכמסה ידומיל תדעוו .5

 .ל"נה םיאנתהמ דחאב םידמוע
 םידומילה תינכת .ב
 ןושארה בלשב .םיבלש ינש תללוכ תננכותמה םידומילה תינכת .6

 םויסב רשאכ ,ןושאר ראות תלבק תארקל טנדוטסה דמלי
 ראות לבקי טנדוטסה ,ןכל םדוק וא ,וידומילל תיעיברה הנשה
 .תונוכמ תסדנהל הטלוקפה לש רמגה תושירדל ףופכב ןושאר
 רשאכ ,ינש ראות תלבק תארקל טנדוטסה דמלי ,ינשה בלשב
 )תונוכמ תסדנהב םיעדמל רטסיגמ( ינש ראות לבקי ומויסב
 ךשמה .םיכמסומ ידומילל ס"היב לש רמגה תושירדל ףופכב
 היהי טרוטקודל רישי לולסמל רבעמ וא ישילש ראותל םידומיל
 .םיכמסומ ידומילל ס"היב תושירדל ףופכ

 הייחנהו ץועיי ךמס לע עבקית טנדוטסל תישיא םידומיל תינכת .7
 ."םימער" תינכות שאר לש

 לש ףקיהב ישיא ירקחמ טקיורפ עצבל בייוחמ תינכותב טנדוטס .8
 לכויש ,הטלוקפב לגס רבח תייחנהב )םירטסמס ינשל( תודוקנ 6

 טקיורפה אשונ  .ינשה ראותל רקחמה אשונל  סיסב תווהל
 רבעמהו ,"םימער" תינכת שאר י"ע ורשואי רקחמה תינכותו
 הטלוקפב  םיכמסומ ידומיל זכרמ י"ע רשואי ינש ראותל
 .תונוכמ תסדנהל

 רכשב הארוה רזועכ שמשל לכוי תינכותל לבקתיש טנדוטס .9
 .תיעיברה הנשה ךלהמב

 הגלמב וכזי תינכתב םדקתמ בלשב םינייטצמ םיטנדוטס .10
 תליחת םע .ןושאר ראותל דומילה רכשמ קלח הסכתש
 רכש תגלמ לבקל טנדוטסה יאכז היהי הובג ראותל םידומילה
 ידומילל ס"היב לש םיללכל ףופכב םויק תגלמו דומיל
 .םיכמסומ

 לבקתיו תינכותה לש ינשה בלשב טנדוטסה ליחתי רשאכ .11
 יסרוק לש תודוקנה ותוכזל ומשריי םיכמסומ ידומילל ס"היבל
 157.5-ל לעמ רבצו הדימב( ןושארה בלשב רבצש םיכמסומה
 . )תינכותב ןושארה בלשב

 
 הליגר םידומיל תינכותל הרזח .ג

 ליגר םידומיל לולסמל רוזחל בלש לכב לכוי תינכותב טנדוטס .12
 תושירדב תודמוע רשאו רבצש תודוקנה לכ .ןושאר ראותל
 ראותל ורכוי ,תונוכמ תסדנהל הטלוקפה לש הכמסהה ידומיל
 .רחבי התוא המגמל ומיאתי אל םא םג ,ןושארה

 לש הריבצ( םידומילב תונייטצהב תינתומ תינכותב תופתתשה .13
 תוחפל לש רבטצמ עצוממ ,רטסמסל תוכז תודוקנ 20 תוחפל

 תושירדב דומעי אלש תינכותב טנדוטס לש וידומיל ךשמה .)90
 ותופתתשה תקספה לקשתו הכמסה ידומיל תדעווב ןודיי ולא
 .תינכותב
 
 לע ,תינכותב טנדוטסה תופתתשה קספות םהב םירקמב
 הטלוקפב ןושאר ראותל דומילה תושירדב דומעל טנדוטסה
 תורשפאמה תושירדה תא םילשה םרט םאב( תונוכמ תסדנהל
 הזכ הרקמב .)תינכותה תרגסמב ןושאר ראותל יאכז תויהל ול
 אל םא םג ורכוי "םימער" תינכות תרגסמב רבצש תודוקנה לכ
 םוכיס שיגהל היהי טנדוטסה לע .רחבי התוא המגמל ומיאתי

 רמג טקיורפ לש תושירדה יפל השעש רקחמה טקיורפ לש
 ראותל ודמלנש םיסרוקב ריכהל היהי ןתינ .דבלב ןושאר ראותב
 .ןושאר ראותל הריחב יסרוקכ ינש
 
 ןבומכ םילחו ,תוחונ ימעטמ רכז ןושלב םיחסונמ תינכתה ילהנ(
 )תויטנדוטס לע םג
 

 : םיאסדנהל םירוטפ
 ליחתמה םיאסדנהל רפס-תיב רגוב יאסדנה םיאסדנהל םירוטפ
 ,יאסדנהה ידומיל םויס דעוממ םינש6  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
 

 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 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

-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
 ."םיעדמהו היגולונכטה תארוהל
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 םידומיל תינכות

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157.5 רובצל  טנדוטסה לע
  הבוח תועוצקמ 111.0
 תישאר המגמ 'קנ   26.0

 הריחב תועוצקמ .510
 הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ  'קנ   10.0

 תוישפוח 'קנ 4                                             
 כ"הס 'קנ  157.5

 .םירטסמס ינש ןב רמג טקייורפ תחקל טנדוטס לכ לע
 :גולטקל יוהיז ינמיס
 ררבל שי ,ןמוסמה רטסמסב קר דמלי ,הנש התואב ןתנייו הדימב-'ס
   .הטלוקפה תוריכזמב םייופצ אל םייוניש
 תודוקנ-'קנ
 ןתינ םאה תוריכזמב ררבל שי*
 

 םירטסמס יפל ץלמומ ץוביש - הבוחה תועוצקמ
 הסדנהו "םיקרב" – בחרומ ןכת( תובחרומה תומגמב םידומילה תינכת
 .וללה תומגמה תוינכתב טרופמכ ןושארה רטסמסהמ לחה הנוש )תיטפוא
 

 1 רטסמס  ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104018 '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 )הריחב( 'נוכמ 'דנהל יתריצי אובמ 2 1 - 3 )2.5(
20.0 3 - 9 18   

)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
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - - 2.5
 104131 ח/תוליגר 'רפיד 'ושמ 2 1 - - 2.5
 125013 הימיכב הדבעמ - - 3 - 0.5
 034049 םירמוח תקינכמל אובמ 3 1 - - 3.5
                                                                                                                                             ינפוג ךוניח     1.0

21.5 - 6 8 15   
 

 3 רטסמס  ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034029 2 םיקצומ תקינכמ 3 2 - - 4.0
 034043 בשחוממ יסדנה טוטרש 2 - 2 - 2.5
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - - 3.0
 034035 1 הקימנידומרת 3 2 - - 4.0
 104228  'מ ח"דמ 2 2 - - 3.0
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - - 3.5

20.0 - 2 10 15   
 

 4 רטסמס  ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034030 רוציי יכילהת 2 1 3 - 3.5
 034010 הקימניד 4 2 - - 5.0
 034013 1 המירזה תרות 3 2 - - 4.0
 034015 1 ינכמ ןכת 2 2 -  3.0
 034032 תויראיניל תוכרעמ 3 2 - - 4.0

19.5 - 3 8 14   
 

 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
 034371 רוצייל ןכת טקייורפ 1 - - 2 2.5
 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 - - 4.0
1.5 
3.5 

- 
- 

3 
- 

- 
1 

- 
3 

 )םידקהל ןתינ( 1 הקיזיפל 'בעמ
 )םידקהל ןתינ(3 הקיזיפ

114081 
114054  

21.0 2 3 8 14   

 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034034 ילמשח ענה 2 1 - - 2.5
 034044 יוסינ תוטישל אובמ 2 1 - - 2.5
 114082 )םידקהל ןתינ( 2 הקיזיפל 'בעמ - - 3 - 1.5
  ינפוג ךוניח     1.0
7.5 - 3 2 4   

 
 7 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 034039 יוסינ תוטישב הדבעמ - - 4 - 1.5
 034... רמג טקיורפ     3.0

 
 8 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 034... רמג טקיורפ     3.0
 

 ירקחמ רמג טקיורפכ יתנשה טקיורפה תא עצבל ולכוי םיטנדוטס
 .)דבלב החנמ רושיאב( .ילאירטסמס-וד 

  .הטלוקפב לגס רבח לש הייחנה תחת ,םידיחיב עצובי טקיורפה
 

 034...    1 ירקחמ רמג טקיורפ     3.0
 034...    2 ירקחמ רמג  טקיורפ     3.0

 

 הריחב תועוצקמו 'קנ 26 לש ףקיהב תישאר המגמ רוחבל בייח טנדוטס  לכ
 תועוצקמ לס ךותמ וא/ו תוישאר תומגמ ךותמ 'קנ 10.5 לש ףקיהב
 תועוצקמ תאו תוישארה תומגמה תועוצקמ תא ללוכ הז לס .הריחבה
 .םיינשמה םימוחתה

 
 1תוישאר תומגמ 
 "םיקרב"ו תרבגומ ןכת 
 הקינכמויב 
 היגרנא2 
 תוכרעמורקימו םירמוח תקינכמ2 
 ) הקינורטכמ ,תוימניד תוכרעמ , ,הרקב ,הקיטובור(  םידבר2 
 ם"ביתו רוציי ןכת2 

 הקיטפוא
 תימי הסדנה2

 
 
 

  :הרעה
 ללגב תאז .םימשרנה רפסמ לע הלבגה לוחת תומגמ רפסמב.1
 םיצוליא ללגב( םימיוסמ הבוח/הריחב תועוצקמב םוקמ תולבגמ
 םיצוליא וא ,עוצקמל םידומצה טקייורפ וא הנדס/הדבעמ :ןוגכ
   .)םירחא
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 :הטלוקפב תועצומה תומגמב תונושה םידומילה תוינכת טוריפ ןלהל
 

 "םיקרב" תמגמו תרבגומ ןכת תמגמ
 םינייטצמ םיאדותעל םג
 ךות ,ההובג המרב חותיפ יסדנהמ רישכהל איה המגמה תרטמ
 תונוכמ תסדנה ימוחת לש בחרה ןווגמב יגולונכט-יעדמ עדי תשיכר
 .ןכת תועוצקמו םייעדמה דוסיה תועוצקמ תרשעה ןכו

 םיאדותעל םג החותפו םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ המגמה
 ןתינ וז תינכות תרגסמב ."םיקרב" תמגמ תרגסמב םינייטצמ
 ינש ראותו ןושאר ראותל םידומילה תא ץאומ לולסמב םייסל
 ..M.Sc) םיעדמב רטסיגמ( רקחמ תדובע ללוכה
 :תורעה
 .ינשה רטסמסהמ הליחתמ המגמב םידומילה תינכות .14
 יפל ודמל רשא םינייטצמ םיטנדוטסל קר רשואת המגמל הלבק .15

 60-כ   דעו תודוקנ 40 תוחפל ורבצו המגמב םידומילה תינכת
 לכב תונייטצהב הדמתה שרוד המגמב םידומילה ךשמה .'קנ

 .םידומילה תפוקת
 .תישאר המגמ ןידכ וז המגמ ןיד .16
 םיכמסומ תועוצקמו 5 רטסמסמ לחה ודמליי הריחב תועוצקמ .17

 .7-8 םירטסמסב
 קר םיכמסומ ידומיל תועוצקמ ורכוי ,םייקה להונל םאתהב .18

 י"פע םיכמסומ ידומילל ס"יבל לבקתי טנדוטסהש רחאל
 .םילבוקמה  םינוירטירקה

 
 

 :אב טוריפה יפל תודוקנ 157.5 ןושאר ראותל רובצל טנדוטסה לע
      'קנ

 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ    120.0
13.5 

16 
 המגמב הבוח תועוצקמ   

14.0 
)12.5( 

10.0 

  המגמב תמצמוצמ הריחב תועוצקמ   
 
 הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ 

 תוישפוח'קנ  4                                                   
157.5       

המגמב הבוח  
 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
 ןותייפ תפש 2 2 - - 4.0

 
234128 

 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 3 - 9 18   
       
 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
 034049 םירמוח תקינכמל אובמ 3 1 - - 3.5
    ינפוג ךוניח       1.0

22.5 - 6 8 16   
       
 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 034029 2 םיקצומ תקינכמ 3 2 - - 4.0
 034043 בשחוממ יסדנה טוטרש 2 - 2 - 2.5
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - - 3.0
 034035 1 הקימנידומרת 3 2 - - 4.0
 104228 'מ ח"דמ 2 2 - - 3.0
 114075 'ממ 2 הקיזיפ     5.0
 114081 1 הקיזיפל 'בעמ - - 3 - 1.5

23.0 - 5 8 12   
 
 

 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034030 רוציי יכילהת 2 1 3 - 3.5
 034010 הקימניד 4 2 - - 5.0
 034013 1 המירזה תרות 3 2 - - 4.0
 034015 1 ינכמ ןכת 2 2 -  3.0
 034032 תויראניל תוכרעמ 3 2 - - 4.0
 114073 'ח 3 הקיזיפ        3 1 - - 3.5
 114082 2 הקיזיפל 'בעמ - - 3 - 1.5

24.5 - 6 10 17   
 

 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034041 םוח רבעמ 3 2 - - 4.0
 034016 2 ינכמ ןכת 2 2 - -  )*( 3.0
 034040  הרקבל אובמ 2 2 - - 3.0
 034022 הקנורטכמל אובמ 2 1 - - 2.5
 034371 רוצייל ןכת טקייורפ 1 - - 2 2.5
 036041 םדקתמ יסדנה ןכת 2 1 - 1 )*( 3.0
 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 - - 4.0
  034. . . 1 רמג טקיורפ      )**( 03.

 034044 יוסינ תוטישל אובמ  2 1 - - 2.5
27.5 3 - 11 17   

 
 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 034045  תוילכלכ תוטלחה 2 1 - - 2.5
 034034 ילמשח ענה 2 1 - - 2.5

 034. . . )שורד םא( רמג טקיורפל דומצ עוצקמ      )2.5(
 034. . . 2 רמג טקיורפ     )**(03.

 034039 יוסינ תוטישב הדבעמ - - 4 - 1.5
  ינפוג ךוניח     1.0

 :השולש ךותמ דחא ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 035013 תונוכמ .נהב תוירפסמ תוטיש 2 1 - - 2.5
 035022 'דנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא 2 2 - 6 3.0
 036015 1 םייפוס םיטנמלא תוטיש 3 - - - 3.0

14.0 
)18.0( 

3 4 2 4   

 
 תמצמוצמ הריחב תועוצקמ     
 המישרהמ תועוצקמ השולש תוחפל רוחבל שי     

 
 )המגמה ץעוי רושיאב המישרב םניאש םירחא תועוצקמ רוחבל ןתינ(

 034011 :וא טטרה תרות     2.5
 034046 תודונתו תמדקתמ הקימניד     4.0
 035035 2 המירז     2.5
 035003 1 ם"בית  תוכרעמ     3.0
 035018 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
 084220 )084312 :םדק( 1 סייט תקינכמ    2.5
2.5 
3.5 
2.5 

 2 סייט תקינכמ    
 הסיחד יתלב הקימנידוריוא
  הסיחד הקימנידוריוא
 )084311:םדק(

084221 
084311 
084312 

 084401 ןוליס יעונמ-הענה יעצמא     3.0
 084511 יטונוריואה הנבמה תודוסי     3.0

 .המגמב הבוח   )*(
 .תיטלוקפה  םיטקייורפה תמישרמ טקייורפ לכ רוחבל ןתינ   )**(
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 היגרנא תמגמ

 המגמב הבוח     
 035035 2 המירזה תרות     2.5
 035091 2 הקימנידומרת     3.5

 
 :המישרהמ דחא     

 035013 תונוכמ 'נהב תוירפסמ תוטיש     2.5
3.0 
3.0 

 תיסדנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא    
 1תונוכמ תסדנהב תויטילנא תוטיש

035022 
036001 

 036015 1 םייפוס םיטנמלא תוטיש     3.0
 :המישרהמ דחא     2.5
 036008 הסיחד המירז     2.5
 036009 הסמו םוח רבעמ     3.0
 036061 םיקיקלח-םרוז תוכרעמ     3.0

 טקייורפ + ןכתה תועוצקמ תמישר
 .דחא יתנש ןכת טקיורפ + ןכת תועוצקמ 2 רוחבל הבוח
 

 ןכת תועוצקמ
 3.0   ןוליס יעונמו תונוכמ-וברוט ןכת 034210
 2.5    םוחו חוכ ינקתמ 035141
 3.0   אמייק-תבו תשדחתמ היגרנא 035053
 2.5   תימינפ הפירש יעונמל אובמ 035146

 
 1המישרהמ דחא םיטקיורפ

  6.0                                                      1,2  יסדנה טקיורפ
 6.0                                                      1,2 ירקחמ טקיורפ
 

......034 

......034 
 

 המגמב הריחב
 034047 המירזב תמדקתמ .בעמ     2.0
 034410 היגרנאל תמדקתמ .בעמ     2.5
 034411 הפירש יעונמל תמדקתמ .בעמ     2.5
 034420 תשדחתמ היגרנאב תמדקתמ .בעמ     2.5
 034045  תוילכלכ תוטלחה     2.5
 014603 וא תיסדנה הלכלכ     2.5
2.5 
2.5 

 'קלא םיביכר לש ימרת לוהנו רורק    
 וברוט לש הקימנידומרתו המירז

 תונוכמ

035023 
035028          

 035033  םינשייח תובלושמ 'רעמל אובמ   3.0
 035045 הקינגואירק     3.0
 035053 אמייק תב היגרנא     3.0
 035141 םוחו חוכ ינקתמ     2.5
 035199 המירזה תרותב בשחמה שומיש     3.0
 036010 תימנידורדיהה הכיסה תרות     3.0
 036032 תיטילנא םימרוז תקינכמ     3.0
3.0 
3.0 

 יניב ןאפב רבעמ יכילהת    
 הפירש תסדנהל אובמ

036038 
036035 

 036052 םילוסוריוא רבעמו הקינכמ     2.5
 036079 בכר ילכמ םימהזמ תטילפ תרקב      3.0
 ורקימו וננב הקיטניקורטקלא     3.0

 המירז
036076 

3.0 
3.0 

 
3.0 

 'ערג םירוכ לש ילוארדיהומרת ןכת    
 לש תיביספו תיביטקא הרקב
 המירז
 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
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 םידבר תמגמ
  )הקינורטכמ ,תוימניד תוכרעמ ,הרקב ,הקיטובור(

 המגמב הבוח     
 035001 הקיטובורל אובמ     2.5
 035033 םינשייח תובלושמ תוכרעמל אובמ     3.0
 035188 הרקבה תרות     3.5

       
  המישרה ןמ תועוצקמ ינש תוחפל     

 034011 :וא טטרה תרות     2.5
 034046 תודונתו תמדקתמ הקימניד     4.0
 035036 הרקב תוכרעמ ןכת     2.5
 035039 תותוא דובע     3.0
 036005 תיטילנא הקימניד     3.0
 036026 םיטובור לש הרקבו הקימניד .מניק     2.5
 036050 תיראניל אל הרקב     3.0

      
 2 המישרהמ דחא םיטקיורפ

 034... 1,2 יסדנה טקיורפ     6.0
6.0 
6.0 

 1,2 ירקחמ טקיורפ    
 1,2 שדח רצומ ןכת טקיורפ

...034 
034353/4 

       
 המישרהמ דחא  תוחפל – הדבעמ יססובמ     

 035032 'מ דבעמ-ורקימ יססובמ םירצומ     3.0
 034401 הקיטובורל הדבעמ     2.5
 034406 הרקבל הדבעמ     2.5

22.5-24       

 המגמב הריחב
 035008 תיתיישעת היצמוטוא     2.5
 035010 םימזינכמ לש הקיטמניק     2.5
 035022 תיסדנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא     3.0
 035032 'מ דבעמורקימ יססובמ םירצומ     3.0
 035041 תוכרעמורקימ תקינכמ     3.5
 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
 036063 תודנות תוכרעמ לש יוהזו לודימ     3.0
 036044 םיטובור טווינ     3.0
 036047 םייארקא םיכילהת תרקבו ךורעש     3.0
 036048 יראניל אל טטר     3.0
2.5 
3.0 
3.0 

 תויבצע תותשר    
 תידירביה הקימניד
 תיגולויב העונת תרקב

036049 
036087 
036092 

 

 תוכרעמורקימו םירמוח תקינכמ תמגמ
  המגמב הבוח     

 034011 :וא טטרה תרות    2.5
 034046 תודונתו תמדקתמ הקימניד    4.0
3.0 
2.5 
3.5 

 *תויטסלאה תרותל אובמ    
 *םירמוח לשכ
 *תוכרעמורקימ תקינכמ

035043 
035034 
035041 

 
 

6.0 
6.0 
6.0 

 3המישרהמ דחא -יתנש טקיורפ    
 1,2 יסדנה טקיורפ
 1,2 ירקחמ טקיורפ
 1,2 שדח רצומ ןכת טקיורפ

 
....034 
....034 

034353/4 

 

  :םיינשה ךותמ דחא     
 035022 #* 'דנה  הזילנאל םייפוס 'טנמלא     3.0
 036015 1 םייפוס םיטנמלא תוטיש     3.0

20.5       
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   הנשב םעפ קר ןתני עוצקמה *
 וא ינפל וא "תויטסלאה תרותל אובמ" עוצקמה תא דומלל ץלמומ  #
 )דבלב דחא םוחתב רוחבל הבוח ןיא( המגמב הריחבכ ליבקמב
 

 הקינכמ םוחתב     
2.5 
2.5 
2.5 

 1 תונוכמ 'דנהב תוירפסמ תוטיש    
 תישומיש היגולובירט
 םינבמ לש הזילנא

035013 
035024 
035062 

 035124 דובע יכילהת תזילנא     2.5
 036003 ףצרה תקינכמל אובמ     3.0
 036004 רבשה תקינכמ     3.0
 036005 תיטילנא הקימניד     3.0
 036006 םיצמאמ ילג     3.0
 036007 םינבמב תודונת     3.0
 036031 תינויע היגולובירט     3.0
 036048 יראניל אל טטר     3.0
 036062 עגמ תקינכמ     3.0
 036063 תודנות תוינכמ  'עמב יוסינו יוהיז ,לודימ     3.0
 036069  תויטסלאומרת     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

 
 םירמוח םוחתב     

 036088 םיקצומ לש תיבושיח הקינכמוננ     3.0
 036065 הקינכמ וטנגמו ורטקלא     3.0
3.0 
3.0 

 תולוקלומו םיאת לש הקינכמויב    
-אטמו םיבכורמ לש הקימניד
 םירמוח

036071 
036097 

 314309 םירמוח דוביעו רוצי יכלהת     2.5
 314310 םירמוח תריחב     2.5
 314311 םיימרק םירמוח     2.5
 314312 םייטסלפ םירמוח     2.5

 תוכרעמורקימ םוחתב     
 035023 םיביכר לש ימרת לוהינו רוריק     2.5
 035033 םינשייח תובלושמ 'רעמל אובמ     3.0
 036058 1 םיקצומ תקינכמורקימ     3.0
2.5 
2.0 

 םינבמ לש הזילנא    
 םיינכמורקימ םינקתה

035062 
036081 

 086901 םינובנ םינבמ תוכרעמ     3.0
 315038 םיינכמורטקלאורקימ םירמוח     2.5

       
 תוטלחה תלבקו הלכלכ םוחתב     

 034045 תוילכלכ תוטלחה     2.5
 

 ם"ביתו רוציי ןכת תמגמ
  המגמב הבוח    'קנ

 034011 :וא טטרה תרות    2.5
 034046 תודונתו תמדקתמ הקימניד    4.0
 034016 2 ינכמ ןכת    3.0
 035003 1 ם"בית תוכרעמ    3.0

  המישרהמ  השולש תוחפל    
 035018 תונימאל אובמ    2.5
 035022 תיסדנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא    3.0
 035048 הזילנא בלושמ ןכת    2.5
2.5 
2.5 

 1 רוציי תוכרעמל אובמ   
 דוביע יכילהת תזילנא

035123 
035124 

2.5 
3.0 

 1 תיבושיח הירטמואיג   
 םדקתמ יסדנה ןכת
 
 

036020 
036041 

 4המישרהמ דחא -  יתנש טקיורפ    
 034.........   1,2 יסדנה טקיורפ    6.0
 034......... 1,2  ירקחמ טקיורפ    6.0
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 034353/4 1,2 שדח רצומ ןכת טקיורפ    6.0
 המישרהמ תחא -  תמדקתמ הדבעמ    

 034401 הקיטובורל הדבעמ    2.5
 034404 ם"ביתב תמדקתמ הדבעמ    2.0
 034413 רוציי תוכרעמל הדבעמ    2.0
24-

25.5 
     

  הריחב    
                                 

 034045 תוילכלכ תוטלחה    2.5
 034205 1  תויטמואנפו תוילוארדה 'רעמ ןכת    3.0
 034206 2  תויטמואנפו תוילוארדה 'רעמ ןכת    3.0
 035001 הקיטובורל אובמ    2.5
 035008 תיתיישעת היצמוטוא    2.5
 035010 םימזינכמ לש הקיטמניק    2.5
2.5 
2.5 
2.5 

 1 תונוכמ 'דנהב תוירפסמ תוטיש   
 1 בכר תוכרעמ
 2 בכר תוכרעמ

035013 
035016 
035017 

2.5 
2.5 

 םיביכר לש ימרת לוהינו רורק   
 תישומיש היגולובירט

035023 
035024           

 035034 םירמוח לשכ    2.5
 035043 תויטסלאה תרותל אובמ    3.0
 035032 'מ דבעמורקימ יססובמ םירצומ ןכת    3.0
 035033 םינשייח תובלושמ תוכרעמל אובמ    3.0
 035046 םיטקיורפ לוהינ    2.5
 035050 תויטפוא תוכרעמ ןונכת    3.5
 035051 ינכמוטפוא ןכת    3.5
 035062 םינבמ לש הזילנא    2.5
 035188 הרקבה תרות    3.5
 035197 .ורטקלא תוכרעמ לש ינכמ ןכתל אובמ    2.5
3.0  
3.0 

 רבשה תקינכמ   
 תימנידורדיה הכיס

036004 
036010 

 036029 2 רוציי תוכרעמל אובמ    2.5
 036031 תינויע היגולובירט    3.0
 036045 2 ם"ביתב םילדומו תיבושיח הירטמואיג    3.0
 036049 הקיטסונגאידו הרקבל תויבצע תותשר    2.5
 036062 עגמ תקינכמ    3.0
 036081 םיינכמורקימ םינקתה    2.0

      
      

  הקינכמויב תמגמ
 

:אבה טורפה יפל תודוקנ 157.5 רובצל טנדוטסה לע  
 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ    111.5
 תישאר המגמ    36.0
 הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ    10.0

 תוישפוח 'קנ 4                                                 
157.5     

 
  המגמב הבוח
 המגמב תועוצקמ ראשל ליבקמב / ינפל דוסיה תועוצקמה תא דומלל שי  

 'סורקימ הימוטנאל אובמ     2.0
  'סורקאמו

274001 

       
 134058  1 היגולויב     3.0

 :וא
 134127  היגולויבב םיאשונ     2.0

 המישרהמ  השולש תוחפל :הביל תועוצקמ
 036071 תולוקלומו םיאת לש הקינכמויב     3.0
 036072 תוינכמויב תוכרעמ לש הקיטמניק     3.0
3.0 
3.0 

 םיגולויב םיאת י"ע תינכמ השיח    
  תיגולויב העונת תרקב

036090 
036092 

 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ    2.5
3.0 

 
 היגולויסיפוריונו הקיזיפויב    

 
336537 
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 :המישרהמ  דחא

 035013 1 תונוכמ 'דנהב תוירפסמ תוטיש     2.5
 035022 'דנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא     3.0
 1 םייפוס םיטנמלא תוטיש     3.0

 5:המישרהמ דחא
036015 

 
6.0 
6.0 
6.0 

  1,2 יסדנה טקיורפ    
 1,2 ירקחמ טקיורפ
 שדח רצומ ןכת טקיורפ

......034 

......034 
034353/4 

20.0 – 23.0      
 

 
 )הבילה תועוצקממ םג רוחבל ןתינ( תועוצקמ ינש תוחפל - הריחב

 אתה תמר -ורקימ
 3.0                                       םיינורקימ םינקתהב העסהו המירז     036064

 036076 המירז וננו ורקימב הקיטניקורטקלא    3.0
 336517 אתה לש הסדנה-ויב    2.5
 336021 'ארו הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ    2.5

 תויגולויסיפ תוכרעמו תומקר -וזמ
2.5 
3.0 

 המקירל אתמ   
 תיטילנא םימרוז תקינכמ

036022 
036032 

 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 

 
 

 האופרב הימדה תונורקע    
 םיפילחתו תומקר תסדנה
 םייגולויב

336502 
336529              

 םוקישו תודיינ העונת -ורקאמ
       

 יפילחתו םיידפותרוא םילתש     2.5
 המקר

336520 

5.0 – 6.5      
 
 

 תועוצקמ 3 תוחפל – תונוכמ תסדנהב הריחב     
 רוצייו ןכת

 034016 2 ינכמ ןכת     3.0
       

3.0 
3.0 

 1 ם"בית תוכרעמ    
  הזילנא בלושמ ןכת

035003 
035048          

 034011 :וא טטרה תרות     2.5
  034046 תודונתו תמדקתמ הקימניד     4.0

 םוח רבעמ ,םימרוז תקינכמ ,היגרנא
 035035  2 המירז     2.5
 036001 1 תויטילנא תוטיש     3.0
 035091 2 הקימנידומרת     3.5
 036009 הסמו םוח רבעמ     3.0
3.0 
3.0 

 

 םיקיקלח – םרוז תוכרעמ    
 םינקתהו רבעמ תועפותו המירז

 םיינורקימ

036061 
036086 

 הרקבו הקיטובור
 035188 הרקבה תרות     3.5
2.5 
2.5 

 הקיטובורל אובמ    
 םימזינכמ לש הקיטמניק

035001 
035010 

 035033 םינשייח תובלושמ תוכרעמל אובמ     3.0
 035039 תותוא דובע     3.0
 036044 םינשייח י"ע טווינו םיטובור תעונת ןונכת    3.0
 036005 תיטילנא הקימניד     3.0
 036026 םיטובור לש הרקבו הקימניד .מניק     2.5
 036049 תויבצע תותשר     2.5

 תוכרעמ-ורקימו םיקצומ תקינכמ
 035043 תויטסלאה תרותל אובמ     3.0
 035034 םירמוח לשכ     2.5
 035041 תוכרעמורקימ תקינכמ     3.5
 035062 םינבמ לש הזילנא     2.5
 036003 ףצרה תקינכמל אובמ     3.0
 036004 רבשה תקינכמ     3.0
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 036081 םיינכמ ורקימ םינקתה     2.0
3.0 
3.0 

 1 םיקצומ תקינכמורקימ    
  םירמוח לש הקינכמ ומרת

036058 
036095 

  תוטלחה תלבקו הלכלכ     
 תוילכלכ תוטלחה     034045*     2.5

תונוכמ תסדנהב הריחב תודוקנ כ"הס תונוכמ תסדנהב הריחב תודוקנ כ"הס 7.5-10.0   
   

 יאנתב תונוכמ תסדנהב הריחב סרוקכ בשחיי תוילכלכ תוטלחה סרוקה*
 ליעלש המישרהמ םירחא םיסרוק העברא תוחפל ודמלנש
 
 

  תיטפוא הסדנה תמגמ
 :אב טוריפה יפל תודוקנ 157.5 ןושאר ראותל רובצל טנדוטסה לע

      'קנ
 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ    112.0
 המגמב הבוח תועוצקמ    30.5
5.0 

10.0 
  המגמב תמצמוצמ הריחב תועוצקמ   

  הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ
 תוישפוח 'קנ 4                                                 

157.5       
 

  המגמב + םייטלוקפ הבוח
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 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

20.0 - - 8 16   
       

 
 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 034048 יסדנה טוטרשל אובמ 2 - 2 - 2.5
 034028 1 םיקצומ תקינכמ 3 2 - - 4.0
 104022 2/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
 034049 םירמוח תקינכמל אובמ 3 1 - - 3.5

21.5 - 6 8 16   
       

 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034029 2 םיקצומ תקינכמ 3 2 - - 4.0
 034043 בשחוממ יסדנה טוטרש 2 - 2 - 2.5
 034035 1 הקימנידומרת 3 2 - - 4.0
 104223 היירופ ירוטו ח"דמ 3 2 - - 4.0
 114075 'ממ 2 הקיזיפ     5.0
 114081 1 הקיזיפל 'בעמ - - 3 - 1.5

21.0 - 3 7 11   
       

 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034030 רוצי יכילהת 2 1 - - 3.5
 034010 הקימניד 4 2 - - 5.0
 034013 1 המירזה תרות 3 2 - - 4.0
 034032 תויראניל תוכרעמ 3 2 - - 4.0
 034015 1 ינכמ ןכת        2 2 - - 3.0
 114082 2 הקיזיפל 'בעמ - - 3 - 1.5

21.0 - 5 7 15   
 

 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034041 םוח רבעמ 3 2 - - 4.0
 034040  הרקבל אובמ 2 2 - - 3.0
 וא ח 3 הקיזיפ* 2 2 - - 3.5

 114101 תיטילנא הקינכמ
114073 

 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 - 2 - 4.0
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3.5 
 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

 3.5 ח תורבתסהל אובמ וא
 םילג

 104034וא
114086 

 035050 תויטפוא תוכרעמ 3 1 - - 3.5
21.5 - 2 8 15   

 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 034044 יוסינ תוטישל אובמ 2 - 2 - 2.5
4.0 
3.5 

-   
- 

- 
- 

2 
1       

3 
2 

 ינכמוטפוא ןכת 
 1 תימושייו תיראניל הקיטפוא

035051 
035198 

4.0 
5.0 

- 
- 

- 
- 

1 
2 

3 
2 

 מ"א תודש
  הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא

044140 
 114246 וא

 1המגמב תמצמוצמ הריחב עוצקמ* - - - - 2.5
 

16.5 
 
 

1.5 
2.5 
3.0 
2.0 
3.0 
3.5 
2.5 

 
3.0 
3.0 
3.0 

- 
 
 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

2 
 
 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

4 
 
 
- 
- 
2 
- 
1 
1 
1 
 
- 
- 
- 

8 
 
 
-  
1 
2 
- 
3 
3 
2 
 
- 
- 
- 

 
 
 

                          יוסינ תוטישב הדבעמ
 רוצייל ןכת טקיורפ
 מ תירמונ הזילנא
 המגמב תמצמוצמ הריחב עוצקמ
 וא םירזיילו הקינוטופ
 תיטנווק 'פואו םירזייל לש הקיזיפ 

 הקינורטכמל אובמ
 6 המישרהמ דחא
  1 יסדנה טקיורפ
 1 ירקחמ טקיורפ
                                                  1 שדח רצומ ןכת טקיורפ

 
 

 7 רטסמס
034039 
034371 
034033 

 
044339 
116041 
034022 

 
.....034 
.....034 

034353 
         11     5 4      2       17.0 
 

      8 רטסמס
                    

 2.5          -     6       -         -         הדבעמ וא  הקיטפואב הדבעמ 034421
                    114208   תויטפוא תודידמב                    

 2.5         -      -       -          -   ילמשח ענה 034034
   

 6 המישרהמ דחא 
 3.0       -       -        -         -                               2 יסדנה טקיורפ        034.....
 3.0       -        -       -         -                              2 ירקחמ טקיורפ        034.....

 3.0       -        -      -         -                 2 שדח רצומ ןכת טקיורפ        035354
-   -  6        -       8.0 

       
 )'קנ 4.5( המגמב תמצמוצמ הריחב תועוצקמ

 034011 :וא טטרה תרות 2 1 - - 2.5
 034046 תודונתו תמדקתמ הקימניד     4.0
 035022 'דנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא 2 2 - 6 3.0
 036091 הקינכמוטפוא ורקימ 3    3.0
 046241 )'ב רטסמסב ןתינ( תיטנווק הקינכמ 2 1 - - 3.0
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ 2 1   3.0
 046851 מ"למ לש םירזייל 2 1   3.0
 324864 1 תומזי 2    1.0
 236327 בשחמב תותואו תונומת דוביע 2 2 1  3.0
 036055 2 תימושייו תיראניל הקיטפוא 2 1   2.5
2.5 
5.0 

  1 
2 

2 
4 

  הקיטפואוננ
  )ביבאב ןתינ( 1 תיטנווק הקיזיפ

036070  
115203 

       

 
 תימי הסדנה תמגמ

 )יתנש טקיורפ ללוכ( המגמב הבוח     
 035044 תוינא לש הקיטטסורדיה     3.0
 035061 תוינא לש הקימנידורדיה     3.0
 035063 1 תימי תולכירדא     2.5
 035049 טייש ילכ תוכרעמ     3.0
 םינבמ לש הזילנא     2.5

 7המישרהמ דחא -יתנש טקיורפ
035062 

 034......  1,2 יסדנה טקיורפ     6.0
6.0  
6.0 

  1,2 ירקחמ טקיורפ    
 שדח רצומ ןכת טקיורפ

......034 
034353/4 

 
 המגמה שאר רושיאב תיטפוא הסדנה םוחתב היהי טקיורפה אשונ 6

20.0       
 

 המגמב הריחב     
 016210 םימ ילג     2.5
           036027 םיימי םינבמ לש הקימניד              3.0
 שדח םימדקתמ םינבמ תזילנאו ןכת     3.0
 034011 :וא טטרה תרות     2.5
 034046 תודונתו תמדקתמ הקימניד     4.0
 035043 תויטסלאה תרותל אובמ     3.0
 036093 םיבכורמ םירמוח תקינכמ     3.0
 036003 ףצרה תקינכמל אובמ     3.0
 036004 רבשה תקינכמ     3.0
 086576 תויטסלאה תרות     3.0
 034016 2 ינכמ ןכת     3.0
 035022 תיסדנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא     3.0
 036015 1 םייפוס םיטנמלא תוטיש     3.0
 035013 1 תונוכמ תסדנהב תוירפסמ תוטיש     2.5
 035034 םירמוח לשכ     2.5
 036041  םדקתמ יסדנה ןכת     3.0
 036005 תיטילנא הקימניד     3.0
 036006 םיצמאמ ילג     3.0
 036007 םינבמב תודונת     3.0
 034205 1  תויטמואנפו תוילוארדיה 'רעמ ןכת     3.0
 034206 2  תויטמואנפו תוילוארדיה 'רעמ ןכת     3.0
 035018 תוינכמ 'רעמ לש תונימאל אובמ     2.5

 
 הריחב תועוצקמ

  תומגמה ךותמ  הריחב תועוצקמ 'קנ 10.0 רוחבל בייח טנדוטס לכ
 :םיאבה תועוצקמה תמישר ךותמ וא/ו תוישארה

       'קנ
 035026 תונוכמ תסדנה לש יתריצי אובמ     2.5

 

 לוהינו תוכיא ,תונימא
 014616 תוגיהנמו לוהינ ,םיטקיורפ עוציב     2.5
 035018 תוינכמ 'עמ לש תונימאל אובמ     2.5
 036057 עדי רעפ תוטיש     3.0
 035046 םיטקייורפ לוהינ     2.5
 036083 תוכלשה םירגתא תוטלחה     2.0
 094564 יסנניפ לוהינל אובמ     2.5
 094821 תילוהינו תיסנניפ תואנובשח     3.5
2.0 

 
 096131 םיטקיורפב עדי-רעפ ינוכיס    

 
 חטשה ינפ תסדנה

 036010 תימנידורדיהה הכיסה תרות     3.0
 036031 תינויע היגולובירט     3.0
 036038 יניב ןפב רבעמ תועפות     3.0
 036062 עגמ תקינכמ     3.0
 056166 םידיאולוקו חטש תועפות     2.0
 315017 םייופיצו רומיג יכילהת     2.5

       
 

 תיבושיח הקינכמ
 035013 1 תונוכמ 'נהב תוירפסמ תוטיש     2.5
 035022 'דנה הזילנאל םייפוס םיטנמלא     3.0
 035014 2 תוירפסמ תוטיש     2.5
 035189 המירזה תרותב בשחמה שומש     2.5
 036015 1 םייפוס םיטנמלא תוטיש     3.0
 036016 2 םייפוס םיטנמלא תוטיש     3.0

 המגמה שאר רושיאב תימי הסדנה םוחתב היהי טקיורפה אשונ 7
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 תוימניד תוכרעמ

 034011 :וא טטרה תרות     2.5
 034046 תודונתו תמדקתמ הקימניד     4.0
 036015 1 םייפוס םיטנמלא תוטיש     3.0
 035039 תותוא דובע     3.0
3.0 
3.0 

 תיטילנא הקימניד    
 םינבמב תודונת

036005 
036007 

 036063 תודנות תוכרעמ לש יוהזו לודימ     3.0
 036042 תובבותסמ תונוכמ לש הקימניד     2.5
 036047 םייארקא םיכילהת תרקבו ךורעיש     3.0
2.5 
3.0 

 יראינל אל טטר    
 תוכרעמב תידירביה הקימניד
 תוינכמ

036048 
036087 

       
 

 תיליע היגולונכטל תוינכמ תוכרעמ
 035023 'קלא םיביכר לש ימרת לוהנו רורק     2.5
 036081 םיינכמורקימ םינקתה     3.0
 314316 םירמוח לש רוביח יכילהת     2.5
 315028 'קלא-ורקימ תוכרעמל םירמוח     2.0
 315030 םינורטקלא םירמוח תונוכת     2.5

 
 בשחמ
 הרמוח

5.0 
 

 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ    

 
  תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה

 לש תינחה דוחכ םינש 100 -כ ינפל ותמקה זאמ שמשמ ןוינכטה
 היישעתה לש עינמה חכה תא םיווהמה םינעדמו םיסדנהמ תרשכה
 ללוכה ,הלש תיליעה היגולונכטה רוטקסב דחוימב ,תילארשיה
 .םיימדקאה תודסומב ןכו ,תוינוחטיב תוישעתו תויחרזא תורבח
 תלחנהבו תריציב ותוירחאל הרכהה ןוינכטב תשרשומ הז עקר לע
 לע ,יכוניחה ודיקפת םע בלושמב ,היגולונכטהו עדמה תיזחב עדי

 ,״פא-טראטסה תמוא״כ לארשי לש הדמעמ תא קזחלו רמשל תנמ
 עימטהלו ,תיליעה היגולונכטה תיישעת לש תוחלצהה תא ביחרהל
 םודיקל המגמ ךותמ ,תיתרוסמה היישעתב םג תושדח תויגולונכט
 .םירעפ תריגסו ילכלכ

 תיליע תצובקל ןוינכטה קינעהש סכנה תא תתצמתמה הלימ שי םא
 ,תימזי תוגיהנמ יפיצפס ןפואבו ,תוגיהנמ -איה ,םירגוב לש וז
 :יוטיב ידיל האבה

 ךרד יצרופו םייתריצי הארוהו רקחמב - הימדקאב -
 תעדה ימוחת לכב םייעדמו םייגולונכט םיפאטראטס תמקהב -
 .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
 תומזי סרוק תועיצמ ןניאש תוטלוקפב ןיפוליחל וא - הטלוקפה
 .)תודוקנ 2(   הבוח - תומזיה תודוסי סרוק ,םיאתמ

3.  

 םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תוחמתהה
 לולכמב םיסרוק ודמלי תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושאר ראותל
 םותב .׳תימזי תוגיהנמ׳ לש םושייו תוסנתה ,הירואיתב םיאשונ

 םימוחתב הסנתיו הקימעמ הנבהל עיגי טנדוטסה תוחמתהה
 :םיאבה

 .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
 

 תוחמתהה תדועתל תואכז

 .תודוקנ 10 תוחפל דומלל שי תוחמתהה תרגסמב
 תושירדל רבעמ – ראשהו ראותה תרגסמב הבשחת ןכותמ תודוקנ 5
  .ראותה
 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 �
 סרוק ןיפוליחל וא )324527(  ׳קנ 2 – תומזיה תודוסי �

 דמול הב הטלוקפב תיעדמ/תיגולונכט תומזי
  ׳קנ 2 – שרדנה עדיה םוחתב טנדוטסה

 תוגיהנמב 1םיסרוק לס ךותמ הריחב יסרוק 3 תוחפל .3
 : ג"למ יסרוקכ ורכוי הלא םיסרוק .תימזי

 :הריחב יסרוק

 ׳קנ 2 – יגולונכט טקיורפ לוהינ �
 )324247(  ׳קנ 2 – ׳תיבוציע הבישח׳ �
 )324520(   ׳קנ 2 – תיקסע תומזי �
 ׳ קנ 2 – תיקסעה תיגולוקאה תכרעמה תמיתר �
 ׳קנ 2 – םימזיל קוויש �
 תילבולג תוליבומ רומישל היגטרטסא - לארשיב קטייה �

 ׳קנ 2 –
 ׳קנ 2 – תיתרבח תומזיו תוגיהנמ �
 )קנ 2( קוש ירקחמ �
 ׳קנ 2 – תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה �
 )324530(    'קנ 2 – תימואל ןיב תומזי �
 קנ 2 -  תויואדו יא לש הלכלכ :תונשדחה תמליד �
 קנ 2 – רשואו תויתריצי ,תונשדח �
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 הרקבו בקעמ

 תוריכזמ תוירחאב היהת תושירדה תמלשה ירחא הרקבהו בקעמה
 .טנדוטסה דמול הב הטלוקפה לש הכמסה ידומיל

 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

 

 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 ראותל תומלתשה תוינכת רפסמ העיצמ תונוכמ תסדנהל הטלוקפה
 הלא תוינכת  .רוטקוד ראותל תומלתשה תינכת ןכו רטסיגמ
 תוטלוקפ ירגובלו הסדנהב )BSc( ןושאר ראות ילעבל תוחותפ
 ימדקא דסוממ )בשחמה יעדמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ ןוגכ( תויעדמ
 .ךשמהב טרופמכ ,רכומ
 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
 תוביצי ,הסמו םוח רבעמ ,תיבושיח םימרוז תקימניד ,םילוסוריוא
-ורטקלא ,המירז וננ/ורקימ ,המירז תרקב ,תימנידורדיה
 .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
 ,םיפוג לש רוזחיש תוטיש ,ירטמואיג  לודימ ,תיבושיח  הירטמואיג

 לש היצרוגיפנוק ,רצומה לש םייח רוזחמ תסדנה ,רוחאל סודנה
  .רוציי תוכרעמ
 הקיטובור
 םיידי ,םיטובור טוונ ,םייאופר םיטובור ,םדא תויומד תוכרעמ
 םיטובור ,םיידוחי םייטובור םינבמ ,תועבצא תובורמ תויתוכאלמ
  .םיחוש
 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
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 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
 יפכ ,תונוכמ תסדנהב ןושארה ראותה ידומילמ תועוצקמ לש ןווגמ
  .םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה הלבקה תדעו ידי לע עבקייש
 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
 הכמסה ידומילמ םיפסונ תועוצקמ דומלל שרדיי ,ןכתו הז לולסמל
 העיגנ םהל שיש וא םדק תועוצקמכ םישרדנה תונוכמ תסדנהב
 םלתשמה תא הניכמ תומלתשהה .רחב וב ירקחמה םוחתל הרישי
 .חותיפלו רקחמל  תנווכמה תיעדמו תיסדנה הדובעל

 
 )ME( "תונוכמ תסדנהב הסדנהל רטסיגמ"
 תשגה ללוכ וניאו דבלב דומיל תודוקנ תריבצ לע ססובמ הז ראות
 ראות ילעב םיינוציח םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה  .)הזת( רוביח
 תומלתשהה  .תיסדנה הדובעב ןויסינ ילעב תונוכמ תסדנהב ןושאר
 וא תימושיי הסדנהב תמדקתמ הדובעל טנדוטסה תא הניכמ
  .חותיפב

 

 )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
 ולא םיללכ .תונוכמ תסדנהל הטלוקפה יללכלו םימדקתמ םיראתל
 עצוממ שרדנ הזת םע רטסיגמ ראותל  .םעפ ידמ םייוניש  םירבוע
 תינכתל  .םייבויח הצלמה יבתכמ ןכו ,80 תוחפל ןושאר ראות ינויצ

ME תוחפל 75 לש ןושאר ראות עצוממ שרדנ. 

 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
 החנמה תריחב יכ ץלמומ - םלתשמה לש םידומילה תינכת תעיבקב
 .ירשפאה םדקהב השעית עובקה

 

 

 :תללוכ םידומילה תינכת

 הזת םע רטסיגמ תינכותב טנדוטס
 עוצקמ םיללוכה םימדקתמ םיראתמ תוחפל תודוקנ 20 דומיל -

 תועוצקמ תמישר ךותמ הביל תועוצקמ ינש ,ןכו ,יטמתמ הבוח
 .םינושה םימוחתב הבוחה

 םיראתל רפסה תיב תשירד יפ לע תילגנאב הניחבב הדימע -
 .הלבקה בתכמב תועיפומה םימדקתמ

 רבח תייחנהב תודוקנ 20 לש ףקיהב הזת תביתכו רקחמ עוציב -
 .הטלוקפהמ לגס

 ."רקחמה לש הקיתא" ןווקמה עוצקמב הניחב -

 .ןוינכטה רתאב םסרפתי הל דעומה רשא תינוירנימס האצרה ןתמ -

 .בחר ףקיהב יסדנה טקיורפ וא רקחמ לע רוביח תשגה  -

 .םינחוב תדעו ינפב רוביחה לע הנגה  -

 

 ME – הזית אלל רטסיגמ תינכותב טנדוטס

 עוצקמ םיללוכה םימדקתמ םיראתמ תוחפל תודוקנ 35 דומיל -
 ךותמ הביל תועוצקמ ינש ןכו יבושיח הבוח עוצקמ ,יטמתמ הבוח
 .םינושה םימוחתב הבוחה תועוצקמ תמישר
 םיראתל רפסה תיב תשירד יפ לע תילגנאב הניחבב הדימע -

 .הלבקה בתכמב תועיפומה םימדקתמ

 תודוקנ שמח 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
 תדעוימ (PhD) "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תארקל תומלתשהה
 םימדוקה םהיגשיהש רכומ ימדקא דסוממ ינש ראות ילעבל
 .ןיינע לש ופוגל וקדביו םינייוצמ ויה רקחמבו םידומילב

 
 רוטקוד ראותל רישי לולסמ
 םהידומיל תא וליחתהש ,דחוימב םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס
 םידומילב םינייטצמהו )MSc( םיעדמל רטסיגמ ראות תארקל
 םאתהב ,רוטקוד ראותל רישי לולסמל רובעל ולכוי ,רקחמבו
 אל הז הרקמב  .םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה הדעווה תצלמהל
  .רטסיגמ ראותל תושירדה לכ תמלשה שרדית

 
 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
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 דומילה תושירד
 :תללוכ םידומילה תינכת
 ויה םא( הלבקה תדעו הליטהש םידחוימה םיאנתב הדימע -
 .)הלאכ
 םייסש םלתשמ רובע םימדקתמ םיראתמ תוחפל תודוקנ 8 דומיל -

 .ינש ראות
 ראותמ רישי( דחוימה לולסמב רוטקוד רובע תודוקנ 25 דומיל  -
 )ןושאר
 )ינש ראותב רבעמ( רישי לולסמב רוטקוד רובע תודוקנ 28 דומיל  -
 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(
 הטלוקפב םימדקתמ םיראת תדעו לש הדעו-תת :ישיא ןויאר -

 תא ןחבתו ,ישיא שגפמב וא  SKYPE ךרד דמעומה תא ןייארת
 .תילגנאב תולוכיו ימדקאה עקרה
 
 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
 תורישי ותמכסה תא ריבעי החנמה .החנמ אוצמל דמעומה לע -
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיבב הלבקו םושיר רודמל
 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 -
 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(
 הטלוקפב םימדקתמ םיראת תדעו לש הדעו-תת :ישיא ןויאר -

 תא ןחבתו ישיא שגפמב וא SKYPE ךרד דמעומה תא ןייארת
 .תילגנאב תולוכיו ימדקאה עקרה
 .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  

 
 
 
 
 

 


