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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 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


