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 תיתדיחי-ןיבה תינכתה
 תישומיש הקיטמתמל

 םיהובג םידומילל םלועבו ץראב תידוחיי תינכות םייקמ ןוינכטה
 םה םידומילה .תימושיי הקיטמתמב )ישילש ראותו ינש ראות(

 הקיטמתמב םימדקתמ םיראתל תיתדיחי-ןיב תינכות תרגסמב
 .תישומיש
 ,הקיטמתמל הטלוקפב תיתלהנימ תזכורמה ,וז תינכותב
  : םיעדמהו הסדנהה ימוחת לכמ תונוש תוטלוקפ תופתתשמ
 ,למשח תסדנה ,תונוכמ תסדנה ,תיתביבסו תיחרזא הסדנה
 הישעת תסדנה ,ללחו הקיטונוריוא תסדנה ,תימיכ הסדנה
-ויב הסדנה ,בשחמה יעדמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ ,לוהינו
 .האופרו הימיכ ,היגולויב ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנה ,תיאופר
 תוטלוקפב רקחמה תוצובקב תמייקתמ הזיתל רקחמה תדובע
 :םהיניבו םיחטש לש בר רפסמ תועיצמה ,תונושה

 היצזימיטפוא §
 הקיטפוא §
 תישומיש הרבגלא §
 תיטוטפמיסא הזילנא §
 תירמונ הזילנא §
 הקיסיפורטסא §
 תיטמתמ היגולויב §
 הרקב §
 תבשחוממ הקיפרג §
 םייארקא םיכילהתו תורבתסה §
 םיעוציב רקח §
 תיטמתמ הלכלכ §
 םיקצומו המירז ,ףצרה תקינכמ §
 תוימניד תוכרעמ §
 תוילאיצנרפיד תואוושמ §
 תיטרקסיד הקיטמתמ §
 תותוא דוביע §
 תיטמתמ הקיסיפ §
 הקירוטניבמוק §
 תבשחוממ היאר §
 תוינוריונ תותשר §
 םיפרגה תרות §
 םיקחשמה תרות §
 ם"בית §
 םייטמתמ םיטביהב םיניינעתמה םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 .הסדנהבו עדמב תויעב לש
 

 תוגלמ
 םימדקתמ םיראתל םיטנדוטסל תוגלמ הקינעמ תינכותה
 םינועו רקחמ תדובעל םנמז תא םישידקמ ,ןוינכטב םיהושה
 תוגלמ תקנעהל תימדקאה הדיחיה לש םיימדקא םינוירטירקל
  .הלא

 

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבק יאנת
 הבוחה יסרוק תא ליכמה ,ןושארה ראותב תוחפל 87 לש עצוממ
 ,ןוינכטב תישומיש הקיטמתמב ןושאר ראותל םידומילה תינכותב
 הלא םיסרוק תמלשהב בייחה טנדוטס .םהל םילוקש םיסרוק וא
 ."םילשמ טנדוטס" לש דמעמב ללכ ךרדב לבקתי
 דומילה תושירד
 ,)הטמ םיטרופמה( הבוח יסרוק רפסמ תללוכ םידומילה תינכת
  .רקחמה אשונל םאתהב ורחבייש םיפסונ םיסרוקו
 ראותל דומיל תודוקנ 56-ב ביוחמ יתנש-תלת ןושאר ראות רגוב
 2-ו הזתב תודוקנ 20 ,םיסרוקב תודוקנ 34 :אבה טוריפה יפל
 ."תבחרומ תילגנא" רובע תודוקנ
 יפל ראותל תודוקנ 40-ב ביוחמ יתנש עברא ןושאר ראות רגוב
 תודוקנ 2-ו הזתב תודוקנ 20 ,םיסרוקב תודוקנ 18 :אבה טוריפה
 ."תבחרומ תילגנא" רובע
 הדעווהו החנמה י"ע תעבקנ םלתשמ לכ לש םידומילה תינכת
 .םימדקתמ םיראתל
 םישדוח 6 ךות לגס רבח םע הייחנה םאתל שרדנ טנדוטסה
 םישדוח 11 ךות רקחמ תעצה שיגהלו ותומלתשה תליחתמ
  .תומלתשהה תליחתמ
 8 ףיסוהל שי ,רקחמ תדובע םוקמב ,רמג תדובע לש לולסמב
 .םיסרוקב דומיל תודוקנ
 

 :ראותה ךלהמב םיאבה םיסרוקה תא דומלל טנדוטסה לע
 5 תישומיש הקיטמתמב םירחבנ םיאשונ - 198014 .1
  תויטוטפמיסא תוטיש -198000 .2
 תירמונ הזילנא – 196013 .3
 תישומיש הקיטמתמב רנימס -196001 .4
 תורבתסה אשונב תועוצקמה תצובקמ דחא סרוק .5

 :הקיטסיטטסו
 תמדקתמ תורבתסה106349     
 םייארקא םיכילהת096310     
 םייארקא תותוא דוביעל אובמ046201     
 יוזיחו תויתע תורדס096425     

 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבק יאנת
 םידומילה תליחת ינפל החנמ תאיצמ
 הלבק תדעו

 .הזתבו םיסרוקב ההובג המרב ירקחמ ינש ראות םויס
 

  דומילה תושירד
 .הזת תביתכו דומיל תודוקנ 10

 
 :ףסונ עדימ
 הקיטמתמב םימדקתמ םיראת תוריכזמ
  04-8294281 'לט

mathgrd@technion.ac.il 
math.net.technion.ac.il/-http://applied 

 


