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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 3084 -כ הטלוקפה הקינעה םויה דעו התמקה זאמ
  .תרחא הטלוקפ םע םיבלושמ םיראת םג םיללוכה םינושאר
 405-כו )ינש ראות(  .M.Sc יראת 693 -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 68--כ ,הקיזיפב ןושאר ראותל םיטנדוטס  490 -מ הלעמל

M.Sc. ראותל 66- -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 -

 יטנווק בושחמ -

 תיטסיטטס הקינכמ -

 ינויסינ קצומ בצמ -

 יטרואת קצומ בצמ -

 תיטמתמ הקיזיפ -

 המסלפ -

 תיראיניל אל הקיזיפ -
 ,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

 
 
 

 יטירמא םירוספורפ
 ףסוי ןורבא
 ןמלק ןמטלא
 בקעי ןייטשקא
 ןתיא דניורפנרא
 בקעי הירא-ןב
 ןייסול יגיג ןב
 טרבור ןמרסב
 בקעי גרבדלוג
 ןאי רסונג
 לאכימ ואנורג
 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
 דוהא רכב
 

 רקחמ רוספורפ
 יכדרמ בגש
 

 םירוספורפ
 אסא ךבריוא
 סומע ירוא
 קירא ןמרקא
 דוהא רכב
 זרא ןוארב
 ןרוא ןמגרב
 דוד ינושרג

 תימולש םרט
 ןרוא ןהכ
 בירי ירפכ
 ירא רואל
 בד ןיול
 ידע רסנ

 םעונ רקוס
 ירוא ןויס
 תרנכ ןרק
 תימע ןרק
 בקעי קיסרק
 םרוי ןזור
 לעי ימדש
 

 םירבח םירוספורפ
 סירוב קולב
 ירא רנרוט
 סומע םורי
 לאנתנ רנדניל
 ף'ג רואהנייטס
 לאינד יקסלודופ
 יגח ץרפ
 תימע לגינק
 לאכימ בוקינזר
 

 ריכב הצרמ
 יתיא דרא
 איג ןינוב
 טנסניו קא'זד
 יש י'גרוג-ןהכה
 הנא ןמשירפ
 הקירנא ץיבומחק
 לאכימ רגורק
 המלש טמזר
 באוי איגש
 םתוי קרוש
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 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
 ומצע ןיכהל ידכ הריחבה תועוצקמ ןיב רוחבל לוכי טנדוטסה
 :הטלוקפב לגסה ירבח 36 -כ לש רקחמה ימוחתב תוחמתהל
 ,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 ,המסלפה תקיסיפ ,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 .תוילקיסיפ
 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
 תינכות .ולבקתי הילא הטלוקפל תינוגרא הניחבמ וכייתשיו

 ראותה תא טנדוטסה לבקי המויסבו תיתנש-תלת איה םידומילה
  ."הקיזיפ-הקיטמתמב םיעדמל רגוב"
 

 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
 רקחמו תמדקתמ תיטפוא היישעתב בלתשהל םידתעתמה
 לולסמל לבקתהל שקבל ולכוי םיטנדוטס .תישומיש הקיטפואב
 םויסב .יתנש -תלתה ראותה ידומילב ישילשה רטסמסה ךשמב הז

 םיעדמל ךמסומ" ראותה תא טנדוטסה לבקי הז לולסמ
 ."הקיזיפב
 

 םירמוח תסדנהו הקיזיפ
 הקיזיפב ןושאר ראותל בלושמ דומיל לש תינכות םג תמייק
 תועוצקמ לכ תא טעמכ תללוכ תינכותה .םירמוח תסדנהבו

 תסדנהב םיפסונ תועוצקמו הקיזיפב יתנש-תלת ראותל הבוחה
 תועוצקמהו הז בלושמ ראותל דומילל םיאנתה .םירמוח
 .םירמוח לש הסדנהו עדמ קרפב הז גולטקב םיטרופמ םישרדנה
 

 "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
 תסדנהל הטלוקפב םידומילה תרגסמב שכרנה ,תרושקתהו

 .למשח
 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 הובג םכס 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
 םיילקיסיפ 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
 םייטנוולר םיסרוק ןיב תובר הריחב תויורשפאו תיטנגמ-ורטקלאו

 .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 תוילקיסיפ 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 ילקיסיפ 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
 

 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
 תיטמתמ תיטרואית הקיזיפב םלתשהל םיניינועמה םיטנדוטסל
  .רקיעב
 

 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 .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ הנומשמ תחאב םה ףסונה
 ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיזיפ תארוה ,הקיטמתמ
-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה יעדמ תארוה
 .למשח-הקינורטקלא תארוה ,תונוכמ
 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
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 תיתנש-תלת םידומיל תינכות
 "הקיזיפב םיעדמל רגוב" ראותה תארקל
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 117.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ  89 הבוח תועוצקמ
 'קנ  20.5 הקיזיפמ הריחב תועוצקמ
 הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 2                                             

 'קנ    8

 
 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
 5.5 - 3 4 מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 104031
 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
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394901

     20.5 
 ךלהמב ימעפ דח הנתנית תואצרהה .הז עוצקמל םשריהל הבוח *

 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס
 5.5 - 3 4 'ת 2 א"ודח 104013
 5.0 - 2 4 'ח2 ילמיסטיניפניאו ר"דמ 104035
 5.0 - 2 4 'פ 2הקיזיפ 114076
 3.0 - - 4 ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 324033

     20.0 
      
 דוקינ                  
 תינכת תינכת                 

 'ב 'א 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
 3.5 3.5 - 1 3  'ח תורבתסהל אובמ 104034
 4.0 4.0 - 2 3  היירופ ירוטו .קלח .פיד .וושמ 104223
 2.5 2.5 - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
114034 
114021 

 'פמ 2הקיזיפל הדבעמ
 'מ2 הקיזיפל הדבעמ

- - 6 
3 

3.0 
 

- 
1.5 

 3.5 3.5 - 1 3 םילג 114086
 4.0 4.0 - 2 3 תיטילנא הקינכמ 114101

     20.5 19 
                                    

 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 .טטס .סיפ 114036
 1.0 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394901

     17.5 19.0 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 1.5 3 - -    'חמ  4הדבעמ          114037
 5.0 - 2 4 2 תיטנווק הקיזיפ 115204
 4.0 1 1 3 'מ םיאקיסיפל  הימיכ 124107

     10.5 
 

 :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          ת5 הקיזיפל הדבעמ 114250
 3.0    ת6 הקיזיפל הדבעמ 114251
 3.0 וא 4.5    ת טקיורפ 114252  וא   טקיורפ 114229

     הקיזיפל הטלוקפב קר םיטקיורפ        
 

 :2 הריחב תמישר  - 5+6 םירטסמס
 הריחבל ףדוע( :)'קנ 10.5( םיסרוק 5 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    תיטנווקה היצמרופניאה תרות 116031
                                      םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004

 )ב רטסמס(
   3.5 

 

 
 :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 םירזייל לש הקיזיפ 116003
 5 3.5 - 1 3 םימרוז לש הקיזיפ 116027
 6 2.0 - - 2 ףרוח-הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 116028
 6 2.0 - - 2 ביבא– הקיזיפב םירחבנ םיקרפב רנימס 116030

       
 5 2.0 - - 2 הקיזיפורטסאב םייניערג םיכילהת 116033
 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
 5 3.0 - - 3 תוימימ תוסימתו םימ לש הקיזיפ 117003
 6 2.0 - - 2 2 קצומ בצמב תוינויסינ תוטיש 117004
 6 3.5 - 1 3 תיטנווק תיפוקסוזמ הקיזיפ 117006
 6 2.0 - - 2 1 קצומ בצמב תוינויסינ תוטיש 117010
 5 3.5 - 1 3 תולוקלומו םימוטא לש הקיזיפ 117015
 5 3.5 - 1 3 המסלפה תקיסיפל אובמ 117016
 6 2.5 - 1 2   הצחמל םיכילומ לש הקיזיפ 117018
 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 
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-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
 3.5 'א – הקימנידורטקלא 118120

  
 אל )םימוד םיסרוק וא( םה םא םילשהל שי םתוא םיסרוק ינש .ב

 :ןושאר ראותב ודמלנ
 3.5 'א – קצומ בצמ לש הקיזיפ 116217
116004 

 
 

118123 

 – םיקיקלחו םיניערג לש .סיפ
 םיידוסי 'ב

 וא
 םיקיקלחה תקיסיפל אובמ

3.5 
 
 

3.5 
 
 

 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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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  99 הבוח תועוצקמ
 'קנ  17  הריחב תועוצקמ
 הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 2                                             

 'קנ       8

 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוח תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה 1 רטסמס
044102* 
104001    

 למשח תודבעמב תוחיטב
 ילרגטניא ןובשחב תוטיש

4 
1 

- 
- 

- 
- 

0.0 
1.0 

 5.5 - 3 4 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 104195
 5.5 - 3 4 ’א הרבגלא 104166
 5.0 - 2 4 ’פ1 הקיזיפ 114074
 4.0 2 2 2 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128
 1.5 3 - - 'מ1 ה'יזיפל הדבעמ  114020
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394901

  23 12 5 23.5 
 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

    
 3.0 - - 4 ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 324033
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394901

  16 9 3 19.5 
 

 '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
 1.5 3 - - ’מ2 הקיזיפל הדבעמ 114021
114101 
114086 

 תיטילנא הקינכמ
 םילג

3 
3 

2 
1 

- 
- 

4.0 
3.5 

  16 7 3 21.0 
 

 '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 - - 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
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 '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
 אובמ הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא   114246&

 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל
4 2 - 5.0 

  20 7 3 5.0 
 

 )'קנ  20.5( :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
 3.5 - 1 3 תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 104276
 3.0 - - 3 הירטמיסו הירטמואיג 104112
 3.5 - 1 3 תירמונ הזילנאל אובמ 104283
 2.5 - 1 2 תודשו םיגוחל אובמ 104279
 3.0    ת5הקיזיפל 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 

 
 .הקיזיפב ינש ראותל המלשה תבוח םה 116217 -ו 116004 םיסרוקה
 לש א המישר ךותמ םג רוחבל רשפא םירחאה הריחבה תועוצקמ תא
 הקיזיפב הריחבה תועוצקמ תמישרמ ,הקיטמתמב הריחבה תועוצקמ
 .םיאקיסיפל הימיכ 124108 עוצקמהו הטלוקפה ידי לע םינתינה

  3.5 - 1 3  םיאקיסיפל הימיכ 124108
 

 

 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 .סיפ
    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 *םירזייל לש הקיזיפ 116003

     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 םיאקיסיפל הימיכ 124107

     10.0 
 044339 וא 116003 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
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 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ראותל  תבלושמ םידומיל תינכת
 למשח תסדנהב םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפב םיעדמל רגובו
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 179.5 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             

 'קנ  10                     הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ
 תישפוח הריחב 'קנ 4                                           
   

          תודוקנ-'קנ ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
  

 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
 104031 'מ1  ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - 5.5
 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

 -25.0 5 11 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    
 הנבמב תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0

 בשחמה
044252 

 104013 'ת 2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104035 'ח2 יפניאו 'רדמ 4 2 - 5.0
 114076 'פ2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 394901 ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

 21.5 5 11 16   
 

    3 רטסמס
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 044268 'וגלאו םינותנ ינבמל אובמ 2 1  3.0
 תובכורמ .קנופ 3 2 - 4.0

 תוילרגטניא  תורמתהו
104221 

  תויקלח .פיד תואוושמ 3 2 - 4.0
 הירופ ירוטו

104223 

 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 114030 'חמ 2 הקיזיפל 'עמ - - 3 1.0

23.5 3 10 17    
 

 4 רטסמס
 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
 תויטנגמורטקלא 4 2  5.0

 הקימנידורטקלאו
114246 

  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
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    5 רטסמס
 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 - - 4 - 1.5
 044167 'א טקייורפ - - 4 - 4.0
 114037 'חמ4 .סיפל הדבעמ - - 3 - 1.5

7 - 7 - -   
 

   7 רטסמס
   'ה 'ת 'מ 'קנ

 044159 2 למשח תסדנהב 'בעמ - - 4 2.5
 044169 'ב טקיורפ -  4 4.0
 124108 םיאקיסיפל הימיכ 3 1  3.5
10 12 1 3   

 
 8 רטסמס

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 4 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

                                                                  
 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
 .הז לולסמב

 
 

 ומכוסיש יפכ הלבקה תושירדב ודמעי םילבקתמה םיטנדוטסה  :הרעה
 .תוטלוקפה יתש י"ע
 
 

 ראותל תבלושמ םידומיל תינכות
 בשחמה יעדמב םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו
 )בשחמה יעדמל הטלוקפה םע ףותישב(
 

 תדעוימה תבלושמ תינכות תועיצמ בשחמה יעדמלו הקיזיפל תוטלוקפה
 ראותה תייצפואמ לדבנ לולסמה  .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל
 תינכות יפ לע וב םידמולו דרפנ המשרה לולסמ הווהמ אוהש ךכב ףסונה
 .םינש עבראב דומילל תנתינה שארמ העובק
 יעדמב  םיעדמל ךמסומ" ראותה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה
 תורשפא הנשי הז לולסמב םיטנדוטסל .(B.Sc) " הקיזיפבו בשחמה
 לש רואיתה .יטנווק בושיחב תינשמ תוחמתה תדועת לבקל
 יעדמ לש גולטקב עיפומ "יטנווק בושיחב תינשמ תוחמתה תמגמ"
 .בשחמה
 

םיטנדוטס  תלבק  
 לכבו ,םינייטצמ םיטנדוטס לש לבגומ רפסמל תדעוימ תינכותה .1

   .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש הלבקה תמרב תוחפל הרקמ
 .ףרוח רטסמסב קר היהת לולסמל םיטנדוטס תלבק .2
 הטלוקפ .ותריחב יפ לע תוטלוקפה יתשמ תחאל ךייתשי טנדוטס .3

  ."םאה תדיחי" ארקת וז
 ויהי ,םיגשיה ךמס לע לולסמל טנדוטסה רבעמל םינוירטירקה .4

 הקיזיפ( טנדוטסה רבוע הילא םאה תדיחיב םייולת יתלבו םידיחא
 .)בשחמה יעדמ וא

 רובעל לכויש ,ןיקת ימדקאה ובצמ רשא ,לולסמב טנדוטסל חטבומ .5
 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש רחא םידומיל לולסמל תע לכב

 
 טורפה יפל תודוקנ 162.5 רובצל שי ,ראותל תושירדה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

 הבוח תועוצקמ 'קנ 128.5 
 * הריחב תועוצקמ 'קנ26 
 הרשעה 'קנ 6 :תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ  8.0 

 תישפוח הריחב 'קנ 2                                           
 

 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 'א הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114   'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
  ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0 1 1     
 ךלהמב ימעפ דח הנתנית תואצרהה .הז עוצקמל םשריהל הבוח*

 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה
 

 :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
 394901 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
 114074 'פ1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 114020 'מ1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 3.0
 234923  ח"מדמל הקיגול 2 1 - 3.0

19.0      
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 : 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
3.5 
5.0 

- 
- 

- 
- 

1 
2 

3 
4 

 *א ר"דמ
 'פ2 הקיזיפ

104285 
114076 

 104033 **תירוטקו הזילנא 2 1 - - 2.5
 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

21.5       
 
 'קנ 2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ 3.5 הז עוצקמ רימהל םיטנדוטסל רתומ*
  .)תוטלוקפה תחאמ( הריחבה תועוצקמב הדוקנ ףיסוהלו
 אדוול םיטנדוטסה תוירחאב לבא 3 רטסמסל סרוקה תא םידקהל ןתינ **

 .םינחבמהו תועשה תכרעמב תויושגנתה ןיאש
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה :5 רטסמס
 4.0 - 2 3 היירופ ירוטו תויקלח .פיד תואוושמ 104223
 2.5 - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
 1.5 3 - - 'מ 2הקיזיפל הדבעמ 114021
114101 
114086 

 תיטילנא הקינכמ
 םילג

3 
3 

2 
1 

- 
- 

4.0 
3.5 

     15.5 
      

     :6 רטסמס
 1.5 3 - - 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 
 

     :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 םיאקיסיפל 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
 

 .הקיזיפב ינש ראותל המלשה תבוח םה 116217-ו 116004 םיסרוקה
 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
 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
 2.5         תיטנווקה היצמרופניאה תרות 116031

 וא
 3.0        תיטנווק  היצמרופניא דוביעל אובמ 236990
 3.5       )א רטסמס( היגולומסוקו הקיזיפורטסא 116354
 3.5    )ב רטסמס( םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 116004

 114250 'ת5 הקיזיפל הדבעמ 3.0
 וא  

 114252 )הקיזיפל הטלוקפב( 'ת טקיורפ 3.0
  116217 )א רטסמס( קצומ בצמ לש הקיזיפ 3.5

 
 גואדל היהי םיטנדוטסה לע .תוניחב ןיב וא/ו תינכתב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי*
  .םאתהב תומלשהל

 ראותל תבלושמה םידומילה תינכות
 הסדנהב םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו תיאופר-ויב

 
 תודוקנ 178.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל

 'קנ 146
 ׳קנ 147/

  הבוח תועוצקמ

  יטלוקפה לולסמב הריחב תועוצקמ  'קנ   22-
 הרשעה 'קנ 6.0 :תישפוח הריחב תועוצקמ  'קנ   10.0

 תישפוח הריחב 'קנ 4.0                                              
 'קנ 179 ורבצי )'קנ 04.0 334015 2 טקייורפ דומלל םירחובה*
 תודוקנ -’קנ ,הדבעמ -’מ ,ליגרת -’ת ,האצרה -’ה

 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 * 044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - 5.5
 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0
 114020  'מ1 הקיזיפל הדבעמ - - - 3 1.5

23.0      
 תויחנהל םאתהב רטסמסה ךלהמב ונתניי תואצרהה .הז עוצקמל םשרהל הבוח *

 .דרפנב ומסרופיש
 תישפוח הריחבכ  )1.0( 334021 "תומגמ" סרוק תחקל ץלמומ הז רטסמסב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
      

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104035 'ח2 יפניאו  ר"דמ 4 2 - 5.0

      
 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
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 3 - - 3.0

25.0      
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 104221 'טניא תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 3 2 - 4.0
 104223 הירופ ירוטו ח"דמ 3 2 - 4.0
 114030 'חמ2 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.0
 114086 םילג 3 1 - 3.5
 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 274001 'ורקאמו 'ורקימ הימוטנאל אובמ 2 - - 2.0

25.0      
 

 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
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 334222  הקינכמויבה תודוסי 3 2 - 4.0
 335009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 2 2 - 3.0
 336537 םיסדנהמל היגולויסיפוריונו הקיזיפויב 2 2 - 3.0

25.0      
 

 .תיטלוקפ הריחב תרגסמב םיאבה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ הז רטסמסב
  תיטלוקפ הריחב תרגסמב )'קנ 1.0( 334331 "םישגפמ" סרוק
 )'קנ2.5( 334221 "םייאופר םירמוח" :'ב הצובקמ הריחב סרוק
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 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 115204  2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - 3.5
 276011 םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויסיפ 3- 1 - 3.5
 334011 ילמשחויב ןכת תודוסי 3 2 - 4.0
 337403 תויגולויסיפ תוכרעמב רבעמ תועפות 2 2 - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - - - 1.0

20.0      
  דומלל ץלמומ הז רטסמסב    
 :תיטלוקפ הריחב תרגסמב 'ב הצובקמ הריחב סרוק    

 )'קנ 2.5( 336022  "המקרל אתמ"
 וא / ו
 )'קנ 3.0( 336533 "הקינוטופו הקיטפוא"

     
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

5.0 
1.5 

- 
3 

2 
- 

4 
- 

 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ
 'חמ4 הקיזיפל הדבעמ

114036 
114037 

 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - 5.0
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 - 3.0
 094423  הקיטסיטטסל אובמ    3.5
 394800 ינפוג ךוניח - - - 1.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
21.0      

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 4.0
    

  

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
4.0      

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
      

 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 3.0
 וא     4.0

334015 
  םייטלוקפ הריחב יסרוק    

 וא 3.0
4.0  

      

 היהי םיטנדוטסה לע .תוניחב ןיב וא/ו תינכתב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי *
   .םאתהב תומלשהל גואדל

 תיטלוקפ הריחב יסרוק 
   :'קנ  22.0--- רובצל  שי     
 הקיזיפב הריחבה - 'א הצובקמ םיסרוקהמ 1-2     
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחבה - 'ב הצובקמ םיסרוק 2-ו     
 – ףסונבו     
 הסדנהב הריחבהמ תחא המגמ תוחפל םייסל שי      

-ויב הסדנהב הריחב יסרוק האר( .המגמה יללכ י"פע תיאופר-ויב     
  .)תיאופר

 םיסרוקה םג ורכוי תיטלוקפ הריחבכ
  'קנ 2.5 3 הדבעמ 335003     

 'קנ 1.5 יסדנה ינילק טקייורפ 335016
 .הטלוקפהמ ויהי הריחבה יסרוקמ 8 תוחפל

 
 :'א הצובק - הקיזיפב הריחב 

   'ה 'ת 'מ 'קנ
 &116004 םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 116029 הקיזיפויבל אובמ 3 1 - 3.5
 &116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 116354 היגולומסוקו הקיזיפורטסא 3 1 - 3.5

 
 הקיזיפב II ראות ידומילל םיכישממל םיצוחנ םיסרוק & 
 

 :'ב הצובק- תיאופר-ויב הסדנה 
   'ה 'ת 'מ 'קנ

 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 - 2.5
 336022 המקרל אתמ 2 1 - 2.5
 336533 הקינוטופו הקיטפוא תודוסי 2 2 - 3.0

  םירוטפל םיאכז ןייטצמ יאסדנה תדועת ילעב םיאסדנה
 :ןלהלדכ
 הרקבו רושכמו הקינורטקלא ,למשח יאסדנה
 3.0 'פמ 2הקיזיפל הדבעמ  114034  הבוח
 4.0 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128 הבוח
 2.0 .סקמ דע דמלש תועוצקמ יפל  תישפוח הריחב
 9.0 

 תונוכמ יאסדנה
 4.0 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128 הבוח
 3.5 1'מ םירמוח תסדנהל אובמ 314533 תורחא .קפ הריחב
 4.0 1 קזוחה תרות 014104 תורחא .קפ הריחב
 2.0ֹֹֹֹֹֹֹֹ .סקמ דע דמלש תועוצקמ יפל  תישפוח הריחב

 13.5 

 תיחרזא הסדנה יאסדנה
 4.0 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 234128 הבוח
 
 

 

 4.0  תיסדנה הקינכמל אובמ 014103 תורחא .קפ הריחב
 4.0 1 קזוחה תרות 014104 תורחא .קפ הריחב
 2.0 .סקמ דע דמלש תועוצקמ יפל  תישפוח הריחב
 14.0 

 
 .םידומילל ישילשה רטסמסה תליחת דע םירוטפה תא רידסהל שי :הרעה
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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
 .תוכילומ לע ,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
 .םיקזח תודש ,םירק םימוטא ,הריהמ-הרטלוא

 

  :םיפסונ םיאשונ

 ,המסלפה תקיזיפ, תיללכ תוסחי ,תיטמתמ הקיזיפ, עדמ וננ
 .סואכ ,תיבושיח הקיזיפ

 

 

 

 

 תויטנווק תוכרעמ לש הקיזיפ

 :םיאבה רקחמה יאשונ תא ללוכ ל"נה םוחתה

 
 ,םיטנווק הנירקו רמוח ןיב היצקארטניא ,תיטנווק היצמרופניא
 תונוכת ,תיטנווק הקיטפוא ,םיטנווק םיאלג ,םיכילומ לע םילגעמ
  .םירק םימוטא ,הבועמ רמוחב תויגולופוטו תויטנווק
 

 לש םוחתב רקחמ תדובע עצבלו דומלל םיניינועמ רשא םיטנדוטס
 .לולסמל תודמעומ שיגהל םינמזומ  תויטנווק תוכרעמ
 .םיכמסומ ידומילל ס"היב  רתאב לבקל ןתינ םיפסונ םיטרפ 
 
 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
 תודוקנ 30-ב וביוחי הקיזיפב  יתנש-תלת ןושאר ראות ירגוב
 וא "תוגספ" תינכת ומכ( תורחא דומיל תוינכת ירגוב .דומיל
 עקרל םאתהב דומיל תודוקנב וביוחי )תיתנש עברא תינכת
 .םהלש ימדקאה

 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
 

 ףסונ עדימ
 04-8293533 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ

@physics.technion.ac.ilirit 
 

 :הקיזיפל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא
http://physics.technion.ac.il/ 

 


