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 הדיחיה רואת
 ונחנא םא ןיב ,ונייח לש דממ לכב תדמתמ תוחכונ ןונכתו בוציעל
 הרוטקטיכראל הטלוקפב רקחמו םידומיל .אל וא ךכב םיניחבמ
 תמדקל םאיבהל ,הלא םידממ ףושחל ודעונ ןוינכטב םירע יוניבו

 םייוניש תריציו ישונא חותיפ תבוטל רצונה עדיה תא םותרלו המבה
 .םייחה תוכיאב תכל יקיחרמ
 רשאכ ,1924 תנשב הדסונ םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה
 רקחמו הארוה לש בולישל תלעופו וירעש הנושארל חתפ ןוינכטה
 רצותה לש הדימה הנק תניחבמ םימילשמ םימוחת העבראב
 ,תולכירדא ,יתיישעת בוציע :בוציעו רקחמ תוטישב שומישהו

 .םירוזאו םירע ןונכתו ,ףונ תולכירדא
 שומיש םימשיימו םידמלמ וב ןפואב אוה הטלוקפה לש הדוחיי
 םייבוציע תונורתפב תיבוציע תונשדחו ךרד תוצרופ תויגולונכטב
 םייתרבח םיכילהת לש הנבה לע םיססובמה םיינונכתו
 תודבעמ לע תססבתמה ,הרפמה רקחמה תביבס .םיירוטסיהו

 ססובמ רוציי ,הקיטובור ,הימדה תודבעמ ןוגכ רקחמו הארוה
 הארוה ןיבל םדקתמ רקחמ ןיב ימוימויה קשממהו ,דועו בשחמ
 הטלוקפל םירשפאמ ,םיננכתמו םילכירדא ,םיבצעמ תרשכהו
 םיימוקמה םירגתאה לומ לא הרורב תיעוצקמ הדמע ביצהל
 .בורקה דיתעב הירגוב ינפב ודמעיש םיילבולגהו
 םילולסמה לכב םידומילה תוינכת תא ונשדיח תונורחאה םינשב
 םירגובה תרשכה ךות היישעתהו הקיטקרפל קשממ לע שגדב
 הלועפ יפותיש ,תוימאניד הדובע תוביבס םע תודדומתהל
 תימואלניבה הרכהה לע תססבתמה הפישחו םיירנילפיצסידרטניא
 ןוינכטה לש תוחולשה םע הדובעהו הטלוקפב םירקוחה םיכוז הל
 .ןיסבו קרוי וינב
 סייגל בר ץמאמ םישוע ונא הטלוקפה לש הדנ'גאה תא םדקל תנמ לע
 ,םינייטצמ םיטנדוטסו לגס ישנא הטלוקפהו ןוינכטה תחפשמל
 תא ליבוהל ךישמהל ונתנווכב םתיא דחי .ןוזח ילעבו םיליבומ
 םידמלנה ןונכתהו בוציעה תועוצקמ לש הרשכההו רקחמה
 .םלועבו לארשיב תישונאה תומלשלו חותיפל םורתלו הטלוקפב
 .)ןוירדה( רדה סופמקבו ןנאש הוונ סופמקב תמייקתמ הארוהה
 
 

 הכמסה ידומיל
 תיעוצקמ הכמסה תנתונ םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה
 .ישילשו ינש ,ןושאר ראותל דומיל ילולסמ תמייקמו

 :ןושאר ראותל דומיל ילולסמ ינש תמייקמ הטלוקפה
 .B.Sc -"הרוטקטיכראה יעדמב םיעדמל ךמסומ" ראותל לולסמ .1
 .B.L.A - "ףונ תולכירדאב ךמסומ" ראותל לולסמ .2
 
 

  הרוטקטיכראל לולסמה
 ןונכתל תללוכ השיג לע תססובמ הז לולסמב הארוהה תינכות
 תריציל שורדה לכ לע ,םדאה לש תיעבטהו היונבה תיסיפה הביבסה
 םיביצמה ,םיצאומ םייונישב תנייפואמה הפוקתב םייח תוכיא
 םיילכלכו םייגולונכט ,םייתוברת ,םייתרבח ,םייתביבס םירגתא
 .םידקת ירסח
 

 םושיר תלבקל ןוינכטב הרוטקטיכרא לולסמב םידומילה תינכות
 ינויע ןושאר ראות :םיראת ינש לש בולישמ תבכרומ תי/לכירדאכ
 יעוצקמ ינש ראותו ,)B.Sc( "הרוטקטיכראה יעדמב ךמסומ"
 ואר :טוריפל .)M.Arch1(  ,"1 םירע יונבו הרוטקטיכראל רטסיגמ"
 ."הרוטקטיכראל לולסמה - םימדקתמ םיראתל םידומיל" ףיעס
 

 לככ בחר ינויע עדי ךמסומל תונקהל םידעוימ הכמסהה ידומיל
  תונווגמ  ןונכת תויעב לש ןנורתפלו ןחותינל ,ןתנבהל שורדה ,רשפאה
 תועוצקמ םידומילה תינכותב םיבלושמ ןכל .הריציה רשוכ חותיפלו
 תוינונכתה תויעבה לש םינוש םיטביהל םירושקה םיינויע
 תועוצקמה תיברמ .ןנורתפבו ןחותינב םיקסועה ,ןונכת תועוצקמו

 יעדמב שורדה עדיה תא םינקמ ,םינושארה םירטסמסב םיינויעה
 תוברתה תודלותב יללכ עקרו הביבסהו הסדנהה ,דוסיה
 םינושארה םירטסמסב םידמלנ ,ליבקמב .הרוטקטיכראהו
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 ןונכתב םיסיסבה םילכה תא ךמסומל םינקמה ,םיישעמ תועוצקמ
 יוהז דעו ,בוציעו ןונכת יכילהת ךרד דוסי יגשוממ לחה ,ילכירדא
 ידומיל ךשמהב .תיתרוקיבה םתכרעהו ,תונורתפ חותפו תויעב
 רקחמל ןונכת ןיב םירשוק םיינויעה תועוצקמה תיברמ הכמסהה
 ןיב םיידדהה םירשקה חותינבו הרוטקטיכראה תרוקיבב םיקסועו
 ןמ רכינ קלח .תיסיפה הביבסה תונוכתו הרבחהו םדאה יכרצ
 םיטקייורפ .םיינונכת םיטקייורפב  אטבתמ םיישעמה תועוצקמה
 םרישכהלו םיטנדוטסה לש הריציה תלוכי תא חתפל םידעוימ ולא
 םימוחתב וא הרוטקטיכראב יעוצקמ ינש ראותל םידומיל ךשמהל
 יתיישעת בוציע ,םירוזאו םירע ןונכת ,ףונ תולכירדא ןוגכ( םירחא
 .ןונכת ידרשמב תווצ תדובעל וא ,)דועו
  תינושאר תוסנתה םירשפאמ םיינונכתה םיטקייורפה יאשונ
 םיניינב ןונכת :םיללוכ ולא .טקטיכראה לש קוסיעה ימוחתב
 ,האיחהו םוקיש תולועפו םיינוריע םיעטקמ ןונכת ,םיניינב תוצובקו
 ןתינ תשקה לש ינשה הצקב .םינוש םייתביבסו םייתרבח םירשקהב
  .רצומה בוציעו ,טוהירו םינפ בוציע ,ןיינב יטרפ :אוצמל
 

  םידומילה תינכות הנבמ
-א םינש( הביל ידומיל :אוה םידומילה תינכות לש יסיסבה הנבמה
 םידומילו )ד-ג הנש( )םיירנילפיצסיד( םיימוחת םידומיל ,)ב
 יעדמב םיעדמל ךמסומ״ ראותל םידומילה תמלשה םע :םייעוצקמ
 יעוצקמה ינשה ראותל ךישמהל ןתינ הרוטקטיכראה
 םילולסמה דחאב דומלל  ךישמהל וא )M.Arch1( הרוטקטיכראב
 םידומיל" ףיעסב םושרל םאתהב הטלוקפב םדקתמ ראותל םינושה
 ."םימדקתמ םיראתל
 ןונכתב םיישעמהו םיינויעה תודוסיה תא םינקמ הבילה ידומיל
 םידומילה .הבוחה תועוצקמ תמלשהל רקיעב םידעוימו ,ילכירדא
 םתבחרהו הבילה ידומיל תקמעה תא םירשפאמ םיימוחתה
 םיטנדוטסה ינפב םיחתופה הריחב יסרוק ןווגמ תועצמאב
 ראותה ידומיל .םהיתויטנו םהיתופדעה יפ לע תוחתפתה תויורשפא
 ראותה תרגסמב םייעוצקמה םידומילל סיסב םיווהמ ןושארה
          .)ךשמהב ״םימדקתמ םיראתל םידומיל ״ ףיעס ואר( .ינשה
 :םניה םיירקיעה דומילה ימוחת
 תולכירדא ,ינוריע בוציע ,םינבמ לש הרוטקטיכרא :יסיפ ןונכת
 ,רצומה בוציע ,טוהירו םינפ בוציע ,םיניינב שודיח רומיש ,הקורי

 .םייעבט םיבאשמו ףונ ןונכת
 ,הביבס-םדא יסחי ,יסיסב בוציע :בוציעו ןונכתל עקר תועוצקמ
 הרוטקטיכראו יסיפ ןונכתב בשחמ ישומיש,היגרנאו םילקא
 םייגולויצוס ,םיילכלכ םיטביה ,הנבמה לש היגולופרומ ,תילאטיגיד
 .ןונכתב םייגולוכיספו

 ,ןיינב ירמוח ,ןיינב יטרפו הנבמ :היינבה לש היגולונכט
 ירזיבאו םירצומ ,םייבחרמ םינבמ ,תשעותמ היינב ,תויצקורטסנוק
 תימילקא הרקב לש היגולונכט ,ןיינב תוריש תוכרעמ ,היינב
 .תיתביבסו

 :םירע יוניבו הרוטקטיכרא לש תרוקיבו הירוטסיה ,הירואית
 תוירואית ,השדחה תעבו קיתעה ןמזב הרוטקטיכראה תודלות
 הרוטקטיכראה תודלות ,תינרדומה הרוטקטיכראב םימרזו
 תרוקיבו הירואית ,תחאו םירשעהו םירשעה האמב לארשיב
 .םלועבו ץראב ינוריעה בוציעהו הרוטקטיכראה
 .דבלב ףרוח רטסמסב תחתפנ תינכתה
 
 

  דומילה תושירד
 יעדמב םיעדמל ךמסומ" ראותל םידומילה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 160 רובצל שי  "הרוטקטיכראה

  
    הבוח תועוצקמ 'קנ 123
 *הריחב תועוצקמ 'קנ 33
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ 4
  

 הכמסהל םיחותפ םימדקתמ םידומיל לש תועוצקמ דומלל ןתינ*
 .עוצקמה הרומ רושיאבו תודוקנ 80 תריבצ רחאל ,)206,207(
 
 
 
 

 :םירטסמס יפל תודוקנה סמוע לש תצלמומה הקולחה ןלהל
 רטסמס הבוח תועוצקמ הריחב תועוצקמ כ"הס

20.0 0.0 20.0 1 
20.0 0.0 20.0 2 
22.0 0.0 22.0 3 
20.0 0.0 20.0 4 
23.0 .08 15.0 5 
22.0 6.0 16.0 6 
16.0 11.0 5.0 7 
12.0 12.0 0.0 8 
3.0 
 

2.0 
 

3.0 
 

2.0 

 'ב תילגנא*
)324033( 
  ינפוג ךוניח*

 כ"הס 123.0 37 160.0
* 
 

 םידומילה תינכות
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,טקיורפ -'פ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

  1 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205574 1 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 205012 הרוטקטיכראב חורו הרבחל אובמ 2 2 - 3.0
 205922 1 גוצייו םוגיד ,תוננובתה 1 2 - 2.0
 204000 ףונ תולכירדאל אובמ 2 - - 2.0
 205543 תירואית הירטמואיג - 2 - 1.0

 ידימלתל הקיטמתמב םיאשונ 3 - - 3.0
 הרוטקטיכרא

104277 

 205878 1 יסיסב בוציע 1 4 - 3.0
.002 - 18 11     

  'א םימדקתמ תילגנא םילשהל שי* 
 

 2 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205575 2 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 

4.0 
 
- 

 
- 

 
4 

 הקיתעה תעהמ תולכירדאה תודלות
 השדחה תעל

205102 

 014518 1 םירמוח 2 - 1 2.5
 114014 םילגו הקינכמ 3 - - 3.0
 205430 1 תיסדנה תיגולנכט אנדס 1 3 - 2.5
  םייסיסב םילכ - - - 2.0

20.0 1 11 12   
 'ב םימדקתמ תילגנא םילשהל שי*
 

  'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 3 רטסמס

 205576 3 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 205257 ינוריע בוציעל אובמ 2 2 - 3.0
 205017 ינרדומה ןדיעב תולכירדאה תודלות 2 2 - 3.0
 205501  הרואתו רוא 1 2 - 2.0
 205923 *2 גוצייו םוגיד תוננובתה 1 2 - 2.0
 205458 1 םינבמ ןכת 2 2 - 3.0
 205304 בוציע וידוטס ינימ 1 4 - 3.0

22.0 - 22 11   

 תילגנאה הפשב ןתניי סרוקה*    
 

 
 4 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205577 4 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 205492 הרוטקטיכראב היגרנאו םילקא 2 2 - 3.0
      
 205000 רומישל אובמ 2 - - 2.0
 205426 1 היינב תויגולונכט 2 2  3.0
 205886 2 יסיסב בוציע 1 4 - 3.0
  םימדקתמ םילכ - - - 3.0

20.0 - 16 9   
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 5 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

  יאשונ וידוטס 2 8 - 6.0
 205459 2 םינבמ ןכת 2 2 - 3.0

 תולכירדא לש הירואיתו הירוטסה 3 2 - 4.0
  ונימי דעו היינשה ע"החלממ

205104 

 205542 טסקטו בחרמ תוניירוא 1 2 - 2.0
  הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 6.0

23.0 - 14 8    
      

 
 6 רטסמס 'ה   'פ/'ת 'מ 'קנ

  יאשונ וידוטס 2 8 - 6.0

 205460 3 םינבמ ןכת 2 2 - 3.0
 

 205028 *םילכו הירואית ,בוציעב תוטיש 2 2 - 3.0
 205105                                          )תחאו( םירשעה האמה :לארשיב 'רדא 3 2 - 4.0

 היגולונכט תועוצקמ ךותמ הריחב  - - - 3.0
 םיעדמו

 

  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 3.0
22.0 - 14 9   

 
 תילגנאה הפשב ןתניי סרוקה*
 

 
  7 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205427    2 הינב תויגולונכט 2 2 - 3.0
 205510 םתביבסו םינבמב תושיגנו תוחיטב 2 - - 2.0
  הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 9.0

16.0 - 2 4   
      

 
  8 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 12.0
12.0 - - -   

 
 
 :םייסיסב םילכ
  םיסרוק ינש דומלל טנדוטסה לע
 

 :ילטיגיד
 1.0                                    )דקוטוא( 'ב 1 הידמ תואנדס 205818
 1.0     )ונייר( 'ג 1 הידמ תואנדס 205819

 
 :םימדקתמ םילכ
 גוציי דחא סרוקו םימדקתמ םיילטיגד םיסרוק ינש דומלל טנדוטסה לע
 .םדקתמ ילכירדא
 

 :ילטיגיד
 1.0                                    )טיוור( 'ג 2 הידמ תואנדס 205826
 1.0    )רפוהסרג( 'ה 2 הידמ תואנדס 205828

 
 :ילכירדא גוציי

 1.0                                      )ואדיו( 'א 2 הידמ תואנדס 205824
 1.0                                       )םושיר( 'ב 2 הידמ תואנדס 205825

 
 :יאשונ וידוטס

 

 
 
 
 
 
 
 

 :תורהבה
 "הרוטקטיכראה יעדמב םיעדמל ךמסומ" B.Sc ראותל םידמולה .1

 ראותל םהידומיל םיכישממה .וידוטס יסרוק 5 תמלשה םיבייח
 םיבייח "1 םירע יונבו הרוטקטיכראל רטסיגמ" M.Arch1 יעוצקמה
  .וידוטס יסרוק 6 כ"הס ,ףסונ וידוטסב

 יפל תופפוח תועשב םינתינה תועוצקמ דומילב תופתתשה רתות אל .2
 .תועשה תכרעמ

 ינפל םדק עוצקמ םייק םהיבגל רשא תועוצקמל המשרה השרות אל .3
 .םדקה עוצקמ לש תושירדב החלצהב דמע טנדוטסהש

 .דחא רטסמסב תינמז וב וידוטס תועוצקמ ינש דומיל השרוי אל .4
 ףסונ ןולשכ .דבלב תחא םעפ וידוטס סרוקב לשכנ ןויצ רפשל ןתינ .5

 .םידומיל תקספהל  ליבוי וידוטסה ותואב
   .וידוטסה תועוצקמב 100% לש תוחכונ תבוח תמייק .6
 

 הריחב תועוצקמ
 :האבה הקולחה יפל הריחב תודוקנ 37 םילשהל טנדוטסה לע
 

 :הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב
 .םיסרוק ינש דומלל טנדוטסה לע
 

 205152 תינברוא היגולויצוסב תויגוס 2.0
 205154 םילכירדאל היגולוכיספב תויגוס 2.0
 205571  הינבהו בחרמה תלכלכ 2.0
 205598 ריעהו הרובחת 2.0

 
 :םיעדמו היגולונכט תועוצקמ ךותמ הריחב
 .דחא סרוק דומלל טנדוטסה לע
 

 205071 1 היגולופרומ 3.0
 205599 תשעותמ הינבל אובמ 3.0

 
 :תישפוח וא תיטלוקפ הריחב
 םיסרוקה ןווגמ ךותמ הריחב תודוקנ 30 םילשהל טנדוטסה לע
 הטמ בותכל םאתהב תורחא תוטלוקפב וא הטלוקפב םיעצומה
 .2 ףיעסב
 

 :יסיסב בוציע תועוצקמ
 .ולא תועוצקממ תודוקנ 10 דע רוחבל ןתינ
 

 205885 3 יסיסב בוציע 3.0
 205873 4 יסיסב בוציע 3.0
 205877 5 יסיסב בוציע 3.0
 205874 1 תייוסינ תונמוא 2.0
 205875 2 תייוסינ תונמוא 2.0
 204950 םיפונ םושיר 2.0
 205814 ילכירדא םושיר 2.0
 205837 תורצואב תויוושכע תויגוס 3.0
 205838 תילכירדא הקיטקרפכ תורצוא 2.0
 206813 םדקתמ תילכירדא הקיטקרפכ תורצוא 3.0
 206819 םדקתמ תורצואב תויוושכע תויגוס 3.0

 
-24 ןיב המשרהה .רטסמסל תודוקנ 24-ל לבגות תועוצקמל המשרהה .1

 עצוממ לעב הלעמו 4 רטסמסב טנדוטסל קר רשפאתת תודוקנ 27
 .יונפ םוקמ סיסב לעו םייונישה תפוקתב הלעמו 90 לש רבטצמ

 )"תישפוח הריחב"( תודוקנ 4 דע לש ףקיהב דומלל יאשר טנדוטס .2
 הלא( תרחא הטיסרבינואב וא ןוינכטב תורחא תוטלוקפמ תועוצקמ
 תוריכזמ םע םואתבו םיטנדוטסל ןקיד ןגס רושיאב םינורחאה
 .)ןוינכטה לש הכמסה ידומיל תוריכזמו הטלוקפה לש הכמסה ידומיל

 10 לש ףקיהב ,ןוינכטב תורחא תוטלוקפב דומלל יאשר טנדוטס .3
 םיינויע וא םיינכט הריחב תועוצקמ ,)2 ףיעסבש הלאל ףסונב( תודוקנ

 ןגס רושיאב ףונ תולכירדאל וא םירע יוניבו הרוטקטיכראל םירושקה
 .םיטנדוטסל ןקיד

 תועוצקמ דומלל יאשר ,תודוקנ 80 רבצש הכמסה ידומילמ טנדוטס .4
 המשרה .)206,207( הכמסהל םיחותפ םימדקתמ םידומיל לש
 תועוצקמל .עוצקמה הרומ רושיאב קר רשפאתת ולא תועוצקמל
 ילעב קר םשריהל ולכוי ,רמגה טקיורפל טרפ ,ינשה ראותה לש הבוח
 .90-מ הובג עצוממ

 8 רטסמסב דומלל ץלמומ  M.Arch1ראותל םיכישממה םיטנדוטסל .5
 .םימדקתמ םיראתל הריחב תודוקנ 9-כ

 205578 תושדחתהו רומיש ,תשרומ יאשונ וידוטס 6.0
 205579 םיבשחוממ רוצייו בוציע יאשונ וידוטס 6.0
 205580 תרוקיבו הירואית ,הירוטסיה יאשונ וידוטס 6.0
 205581 אמייק תב תולכירדא יאשונ וידוטס 6.0
 205582 יללכ יטמת וידוטס 6.0



 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכות / 20 םירע יוניבו הרוטקטיכרא
 

4 

 ףונ תולכירדאל לולסמה
 יטרואית עדי םיטנדוטסל הנקת ףונ תולכירדאב םידומילה תינכת
 חותיפ ןיב ןוזיאל הריתח ךות ,הביבסה ןונכתבו בוציעב יעוצקמו

 ךות השעת הארוהה .תיעבטה הביבסה רומיש ןיבל היונבה הביבסה
 ,םייתרבח ,םייתוברת ,םייגולוקא ,םייבוציע םיטביה לע שגד תמיש
 תושיג לש תיתרוקיב הניחבו ,בחרמה ןונכתב םיילכלכו םייסדנה
 .ןונכתלו הכרעהל ,חותינל ,הריקחל
 ןונכתו בוציע :םיירקיע עדי ימוחת השימח תללוכ םידומילה תינכת
 לשו ףונה לש הירוטסיהו הירואית ,החותפהו הייונבה הביבסה
 ףונ לש היגולוקא ,הב שומישהו הייחמצ תרכה ,ףונה תולכירדא
 םיסרוקל ליבקמב .תויתשתו יסדנה ןכת ,עבט יבאשמ לוהינו
 םינתינה םינוש םיסרוקל ףשחיי טנדוטסה ,ףונ תולכירדאב
 ,ןוינכטבו םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפב םירחא םילולסמב
 עבטה יעדמב ,תונמואבו הרוטקטיכראב ,הרבחהו חורה יעדמב
 הלועפ יפותישו ,ייוסינו ירטואית רקחמ תדדועמ תינכתה .הסדנהבו
 .םייגולונכט םיחותיפב שומישו תונשדח לע םשומ שגד .םיימוחתניב
 

  דומילה תושירד
 "ףונ תולכירדאל ךמסומ" ראותל םידומילה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 160 רובצל שי
 

  הבוח תועוצקמ 'קנ 128
 *הריחב תועוצקמ 'קנ 28
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ 4
  

 הכמסהל םיחותפ םימדקתמ םידומיל לש תועוצקמ דומלל ןתינ*
 .עוצקמה הרומ רושיאבו תודוקנ 80 תריבצ רחאל ,)206,207(
 

 :םירטסמס יפל תודוקנה סמוע לש תצלמומה הקולחה ןלהל

 רטסמס הבוח תועוצקמ הריחב תועוצקמ כ"הס

20.0 0.0 20.0 1 
21.0 1.0 20.0 2 
20.0 0.0 20.0 3 
21.0 2.0 19.0 4 
21.0 7.0 14.0 5 
19.0 7.0 12.0 6 
19.0 8.0 11.0 7 
14.0 8.0 6.0 8 

 'ב תילגנא* 3.0  3.0
)324033( 

 ינפוג ךוניח* 2.0  2.0
 כ"הס 127.0 33.0 160.0

 

 

 םידומילה תינכות
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,טקיורפ -'פ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוחה תועוצקמ

 
 1 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 205574 1 וידוטס טקיורפ 2 8 - 6.0
 205012 הרוטקטיכראב חורו הרבחל אובמ 2 2 - 3.0
 205922 1 גוציו םוגיד תוננובתה 1 2 - 2.0
 204000 ףונ תולכירדאל אובמ 2 - - 2.0
 205543 תירואית הירטמואיג - 2 - 1.0
 ידימלתל הקיטמתמב םיאשונ 3 - - 3.0

 הרוטקטיכרא
104277 

 205878 1 יסיסב בוציע 1 4 - 3.0
20.0 - 18 11   

 
 2 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 204060 10 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 114014 םילגו הקינכמ 3 -  3.0
 204004 ןג יטרפל אובמ 1 4  3.0
 204150 ףונה לש היגולוקאל אובמ 2 2 - 3.0

 204006  1 ףונב הייחמצ 2 2 - 3.0
  םייסיסב םיילטיגיד םילכ - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 1.0

21.0 - 16 10   
 םידומילל 2-ה רטסמסה םות דע 'א םימדקתמ תילגנא םילשהל שי*
 

 3 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 204061 20 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 204204  ג"ממל אובמ 2 2 - 3.0
 204090 1 ףונ תולכירדא תודלות 3 - - 3.0
 204007 1 ןג יטרפו הנבמ 1 4 - 3.0
 205257 ינוריע בוציעל אובמ 2 2 - 3.0
 205923 *2 גוצייו םוגיד ,תוננובתה 1 2 - 2.0

20.0 - 20 11   
 תילגנאה הפשב ןתניי סרוקה*    

 
 

 4 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 204062 30 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 204401 2 םינג יטרפו הנבמ 1 4 - 3.0
 204094 2 ףונ תולכירדא תודלות 2 2 - 3.0
 204202  2 ףונב הייחמצ 1 4 - 3.0
 205886 2 יסיסב בוציע 1 4 - 3.0
  םימדקתמ םיילטיגיד םילכ - - - 1.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 2.0

21.0 - 24 7   
 םידומילל 4-ה רטסמסה םות דע 'ב םימדקתמ תילגנא םילשהל שי*

 
 5 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

6.0 
2.0 

- 
- 

8 
- 

2 
2 

 40 ףונ ןונכת
 הינבהו ןונכתה תקיחת

204063 
206963 

 204007 3  ףונב  הייחמצ 1 4 - 3.0
 207041 *ןונכתב םייגולוקא תונורקע 3 - - 3.0
  הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 5.0

21.0 - 12 8   

 תילגנאה הפשב ןתניי סרוקה*    
 

 6 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 204064 50 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 204406 ףונ ילכירדאל הנבמה תרות 2 2 - 3.0
 207457 ףונ 'רדאב 'ונורכו םייטמת םיטביה 3 - - 3.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 7.0

19.0 - 10 7   
 

 7 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 204065 60 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
 204408 םכסמ טקיורפ - 3 םינג יטרפו הנבמ 1 4 - 3.0
 204626  תרקוח ףונ תולכירדא 1 2  2.0

      
  הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב - - - 2.0
  תומדקתמ תוירואית ךותמ הריחב - - - 2.0
  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 4.0

19.0 - 13 4   
      

 
 8 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 204066 70 ףונ ןונכת 2 8 - 6.0
      

  תישפוח וא תיטלוקפ הריחב - - - 8.0
14.0 - 8 2   

  
 :םייסיסב םיילטיגיד םילכ
 

 1.0                                    )דקוטוא( 'ב 1 הידמ תואנדס 205818
 1.0     )ונייר( 'ג 1 הידמ תואנדס 205819

 
 :םימדקתמ םיילטיגיד םילכ
 

 1.0      'ד 2 הידמ תואנדס 205827
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 :תורהבה
 יפל תופפוח תועשב םינתינה תועוצקמ דומילב תופתתשה רתות אל .1

 .תועשה תכרעמ
 ינפל םדק עוצקמ םייק םהיבגל רשא תועוצקמל המשרה השרות אל .2

 .םדקה עוצקמ לש תושירדב החלצהב דמע טנדוטסהש
 .דחא רטסמסב תינמז וב וידוטס תועוצקמ ינש דומיל השרוי אל .3
 ףסונ ןולשיכ  .דבלב תחא םעפ וידוטס סרוקב לשכנ ןויצ רפשל ןתינ .4

 .םידומיל תקספהל ליבוי וידוטסה ותואב
   .וידוטסה תועוצקמב 100% לש תוחכונ תבוח תמייק .5
 
 

 הריחב תועוצקמ
 :האבה הקולחה יפל הריחב תודוקנ 32 םילשהל טנדוטסה לע
 

 :הרבח תועוצקמ ךותמ הריחב
 .םיסרוק ינש דומלל טנדוטסה לע
 

 205152 תינברוא היגולויצוסב תויגוס 2.0
 205154 םילכירדאל היגולוכיספב תויגוס 2.0
 205571  הינבהו בחרמה תלכלכ 2.0
 205598 ריעהו הרובחת 2.0

 
 :תומדקתמ תוירואית ךותמ הריחב
 .דחא סרוק דומלל טנדוטסה לע
 

 207569 תוברת יפונ 3.0
 207460 תיוושכעה ףונה תולכירדאב תוירואית 2.0

 
 :תישפוח וא תיטלוקפ הריחב
 םיסרוקה ןווגמ ךותמ הריחב תודוקנ 25-26 םילשהל טנדוטסה לע
 הטמ בותכל םאתהב תורחא תוטלוקפב וא הטלוקפב םיעצומה
 .2 ףיעסב
 

 ןיב המשרהה .רטסמסל תודוקנ 24-ל לבגות תועוצקמל המשרהה .1
 עצוממ לעב הלעמו 4 רטסמסב טנדוטסל קר רשפאתת תודוקנ 24-27

 .יונפ םוקמ סיסב לעו םייונישה תפוקתב הלעמו 90 לש רבטצמ
 )"תישפוח הריחב"( תודוקנ 4 דע לש ףקיהב דומלל יאשר טנדוטס .2

 הלא( תרחא הטיסרבינואב וא ןוינכטב תורחא תוטלוקפמ תועוצקמ
 תוריכזמ םע םואתבו םיטנדוטסל ןקיד ןגס רושיאב םינורחאה
 לש הכמסה ידומיל תוריכזמו הטלוקפה לש הכמסה ידומיל
 .)ןוינכטה

 10 לש ףקיהב ,ןוינכטב תורחא תוטלוקפב דומלל יאשר טנדוטס .3
 וא םיינכט הריחב תועוצקמ ,)8 ףיעסבש הלאל ףסונב( תודוקנ
 ףונ תולכירדאל וא םירע יוניבו הרוטקטיכראל םירושקה םיינויע
 .םיטנדוטסל ןקיד ןגס רושיאב

 תועוצקמ דומלל יאשר ,תודוקנ 80 רבצש הכמסה ידומילמ טנדוטס .4
 המשרה .)206,207( הכמסהל םיחותפ םימדקתמ םידומיל לש
 .עוצקמה הרומ רושיאב קר רשפאתת ולא תועוצקמל

 
 

 :ףסונ עדימ
 
 ,04-8294006 .לט ,הטלוקפב ןושאר ראות תזכר

ar.ug.ad@technion.ac.il 
 
 הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://architecture.technion.ac.il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 ראותל םהידומיל ךלהמב םיאצמנה םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 םיאשונ לולכמ ודמליי תוחמתהה תרגסמב .ןוינכטב ןושארה
 תרגסמב .'תימזי תוגיהנמ' לש םושייו תוסנתה ,הירואיתב
 ןכותמ  5 ,תודוקנ 10 תוחפל דומלל טנדוטסה לע תוחמתהה
 .ראותה תושירדל רבעמ – ראשהו ראותהמ קלחכ הנבשוחת
 .תויונמואו םייטסינמוה םידומילל הקלחמה םע ףותישב תינכותה
 

 הלבק תושירד
 .תוחפל תודוקנ 36 לש ףקיהב םיסרוק החלצהב םויס .1
 .75 לעמ םינויצ עצוממ .2

 תושירדה תא אלמל שי תוחמתהה תדועת תא לבקל תנמ לע
 :תואבה

  :הבוח יסרוק ידומיל  .1

  )'קנ 2.0( תימזי תוגיהנמ 324528 .א
 סרוק ,ןיפוליחל וא )'קנ 2.0(  תומזיה תודוסי 324527 .ב

 .)'קנ 2.0(  שרדנה עדיה םוחתב םאה תטלוקפב תוחמתה
 

  :הריחב יסרוק .2

 )'קנ 2.0( תיקסע תומזי 324520 .א
  )'קנ 2.0( תיקסעה תיגולוקאה תכרעמה סויג 324541 .ב
 )'קנ 2.0( תומגמו תויוחתפתה - םינוגראב תומזי 324521 .ג
  )'קנ 2.0( תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה 324540 .ד
 )'קנ 2.0( םימזיל קוויש 324526 .ה
  ) 'קנ 2.0( תימלוע ליבוהל דציכ – לארשיב קטייה 324536 .ו
 )'קנ 2.0( תיבוציע הבישחו תומזיל אובמ 324247 .ז
 )'קנ 2.0( רשואו תויתריצי ,תונשדח 324518 .ח
   )'קנ 2.0( םייגולונכט םיטקיורפ לוהינ 324533 .ט
 )'קנ 2.0( תונשדחה תמליד 324534 .י
 קטייהה תורבח ךות לא עסמ - קטייהל עסמ 324542 .אי

 )'קנ 2.0( תוילבולגה
 

 הדועתה תלבק
 תושירד תמלשה רחאל הדועת קנעות תוחמתהה תא םימייסמל
 רחאל קר קנעות הדועתה .החלצהב תינשמ תוחמתהל תינכותה
 .םאה תטלוקפב ראותל תושירדה לכ תמלשה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכות / 20 םירע יוניבו הרוטקטיכרא
 

6 

 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 הרוטקטיכראל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל דומילה ילולסמ
 :םה םירע יוניבו

 הרוטקטיכרא
 םירוזאו םירע ןונכת
 יתיישעת בוציע
 ףונ תולכירדא
 

 הרוטקטיכראל לולסמה
 ראות תלבקל דומיל ילולסמ  רפסמ םימייק הרוטקטיכראל לולסמב
  :ישילשו ינש

 הרוטקטיכראל רטסיגמ" ראותל ,הזת אלל םידומיל לולסמ 
  .יעוצקמ ראות הווהמה "1 םירע יוניבו

 :ראותה תרגסמב תויוחמתה רפסמ תומייק
 אמייק תב תולכירדא •
 ינוריע בוציע •
 תושדחתהו רומיש ,תשרומ •
 תרוקיבו הירואית ,הירוטסיה •
 םיבשחוממ רוצייו בוציע •

 

 הרוטקטיכראל רטסיגמ" ראותל ,הזת אלל םידומיל לולסמ 
 .)יעוצקמ אל ראות( "2 םירע יוניבו

 :ראותה תרגסמב תוחמתה תמייק
o הקורי הרוטקטיכרא 
o םירתאו םינבמ רומיש 

 רמג תדובע וא ,הזת טקיורפ ,תירקחמ הזת םע םידומיל לולסמ 
 "םירע יוניב - הרוטקטיכראב םיעדמל רטסיגמ" ראותל
 אלל ,ראותל רמג תדובע וא ,תירקחמ הזת םע םידומיל לולסמ 

  ."םיעדמל רטסיגמ" הרוטקטיכראב עקר
 .הרוטקטיכראב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל לולסמ 
 .הביבסה ידומילב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל לולסמ 

 
 "1 םירע יוניבו הרוטקטיכראל רטסיגמ" ראותל םידומיל

Master of Architecture and Urbanism 1 
 ינכדע ירקחמ עדיו םדקתמ ינונכת עדי תבלשמ םידומילה תינכת
 ןידכ ומשרי רשא ,הרוטקטיכראב יעוצקמ ראות ילעב רישכהל הרטמב
 .םילכירדאה םשר י"ע
 יעדמב יעוצקמ אל ןושאר ראות ילעבל תדעוימ וז תינכת
 תחתפנ תינכתה .יעוצקמ ינש ראותב םיניינועמה ,הרוטקטיכראה
 .דבלב ףרוח רטסמסב
 

 הלבק תושירד
 יעדמב יעוצקמ אל יתנש עברא ןושאר ראות ילעב םיכמסומ ולבקתי

 ולבקתי ,ןכ-ומכ .80 עצוממ ילעב ןוינכטהמ הרוטקטיכראה
 רכומ דסוממ הרוטקטיכראה יעדמב B.Sc ראות ילעב םינייטצמ
 רכומ דסוממ ילכירדאה בוציעה םוחתב ראות ילעב וא ,ל"וחב
 עבקתו םלבקל םא טילחתש הלבק תדעווב ונודי םידמעומה .ץראב
 .תשרדנ םא תומלשהה תמישר תא
 

 ודמליו ,תוכז תודוקנ 40 לע הלעי אל תושרדנה תומלשהה ףקיה
  .ראותל הלבקה ינפל תומלשה תנש תרגסמב
 :אבה טוריפה יפל 'קנ 82 ראותל תודוקנה תשירד

  .םיסרוקב תודוקנ 80 לש הריבצ •
 .'ז"נ 2 ב הכזתש ,"תבחרומ תילגנא"ב הניחב •

 
 :םירטסמס יפל תודוקנה סמוע לש תצלמומה הקולחה ןלהל

 רטסמס  הבוח תועוצקמ הריחב תועוצקמ  כ"הס
21.0 3.0** 18.0 1 
15.0 
17.0 
18.0 

0.0 
3.0 
6.0 

15.0 
14.012.0 

2 
3 
4 

 כ"הס 59.0 *9.0+12.0  80.0
 לש 8 רטסמסב דומלל ץלמומ  M.Arch1ראותל םיכישממה םיטנדוטסל*
 .םימדקתמ םיראתל הריחב תודוקנ 9 ןושארה ראותה
 .רטסמסב 2 וא 1 רטסמסב דומלל ןתינ**

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,טקיורפ -'פ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

  1 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 208174 *ינוריע בוציע וידוטסב טקיורפ 2 8 - 6.0
  *ינוריע בוציע ביתנהמ הקיז עוצקמ 3 - - 3.0
3.0 
3.0 

- 
- 

2 
2 

2 
2 

 *םיננכתמל ג"ממל אובמ
 ללוכ םינבמ ןכת

207020 
206577 

 206567  הביבסה תרקב - ןיינב תוכרעמ 2 2 - 3.0
18.0 - 14 11   

 .2 וא 1 רטסמסב ליבקמב םיסרוקה תא דומלל שי*
 .1 רטסמסב תבחרומ תילגנאב הניחבה תא םילשהל שי**

 
 2 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 208171   *יביטרגטניא וידוטסב טקיורפ 2 8 - 6.0
 206013 *2 תיסדנה תיגולונכט אנדס 2 2 - 3.0
 206968 3 ןיינב יטריפו הינב תויגולונכט 2 2 - 3.0
 206044 2 היינב תוטישו ןיינב ירמוח 3 - - 3.0

15.0 - 12 9   

 .2 וא 1 רטסמסב ליבקמב םיסרוקה תא דומלל שי*
 

 3 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ
 206963 הינבהו ןונכתה תקיחת 2 - - 2.0
 206964 הינבו יושיר יכילהת 2 - - 2.0
     206577 

6.0 
2.0 

- 
- 

8 
2 

2 
1 

 1 קלח - רמג טקיורפ וידוטס
 תוינילופורטמו תוינוריע תויתשת

208111 
206403 

 206101 תרקוח תולכירדא 1 2 - 2.0
14.0 - 12 8   

 
 4 רטסמס 'ה 'פ/'ת 'מ 'קנ

 בשחמ תוססובמ רוציי תוטיש 2 2 - 3.0
 תולכירדאב

206840 

 208112 2 קלח - רמג טקיורפ וידוטס 2 8 - 6.0
 208800 םירע יוניבו 'כראב רנימס - 6 - 3.0

12.0 - 16 4   
 

 :תורהבה
 יפל תופפוח תועשב םינתינה תועוצקמ דומילב תופתתשה רתות אל .1

 .תועשה תכרעמ
 ינפל םדק עוצקמ םייק םהיבגל רשא תועוצקמל המשרה השרות אל .2

 .םדקה עוצקמ לש תושירדב החלצהב דמע טנדוטסהש
 .דחא רטסמסב תינמז וב וידוטס תועוצקמ ינש דומיל השרוי אל .3
 ףסונ ןולשכ .דבלב תחא םעפ וידוטס סרוקב לשכנ ןויצ רפשל ןתינ .4

 .םידומיל תקספהל ליבוי וידוטסה ותואב
  .וידוטסה תועוצקמב 100% לש תוחכונ תבוח תמייק .5
 
  הריחב תועוצקמ
 םידומילב םיסרוקב הריחב תודוקנ 21 םילשהל טנדוטסה לע
 הטלוקפב םירחאה םילולסמב ,הרוטקטיכראל לולסמב םימדקתמ
 םילהנל םאתהב ,ןוינכטב םימדקתמ םידומילל םירחא םילולסמבו

 .םימדקתמ םידומילל רפסה תיב לש
 

 תוחמתה
 ןתינ "1 םירע יוניבו הרוטקטיכראב רטסיגמ" ראותה תרגסמב
 לבקל יאכז היהי טנדוטס .תויוחמתה יגוס 5-מ דחאב תוחמתהל
 יסרוקב תודוקנ 26 רבצ םא תוחמתהה ןויצ םע המולפידל חפסנ
 עיפומה טוריפה י"פע ,*םיוסמ ביתנ תרגסמב םימדקתמ םידומיל
  .הטלוקפה רתאבו םימדקתמ םיראתל ס"היב רתאב
 יסרוקו הריחב יסרוק תחיתפ רשפאל תנמ לע ץמאמ השוע הטלוקפה*

 ךכב תוארל ןיא םלוא ,תוחמתה תלבקל תודוקנ תריבצ ורשפאיש וידוטס
 .תובייחתה
 תוחמתהל תודוקנכ בשחיי אל ינוריע וידוטסב טקיורפל הקיז עוצקמ**
 .ינוריע בוציעל ביתנב
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                            תוחמתה יפל םיסרוק תמישר
 

 'קנ    'מ   'פ/'ת     'ה                                               :אמייק תב תולכירדא
 206561 הרוטקטיכראב הרואת 3 - - 3.0
 206563 םייביסאפ םיירלוס םינבמ ןונכתב רנימס 2 2 - 3.0
 206564 היינבה ןונכתב םיימילקא םיטקפסא 3 - - 3.0
 206566 היחמצ תרזעב ריעב םילקאורקימ 3 - - 3.0
 רב ינוטקטיכרא ןונכת תכרעהב רנימס 3 - - 3.0

  אמייק
206570 

 206571  'כרא ןונכתל םיבשחוממ םילדומ 2 2 - 3.0
 206075 תללוכ הייארב תומייק 3 - - 3.0
 206007    1 הקורי תולכירדאב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206008 2 הקורי תולכירדאב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 207830 תוקורי תויתשת 2 1 - 2.5

 
 'קנ    'מ  'פ/'ת      'ה                                                           :ינוריע בוציע

 תולובג -ןונכת ,'רדא -בחרמה לע קבאמה 3 - - 3.0
 םייתוברתו ג"ג 

206730 

 206912 וננמז ןב םירע יוניבב עוריא ירקח 3 - - 3.0
 206931 ינוריע בוציעל תויוושכע תושיג 3 - - 3.0
 207343 ינוריעה בוציעה תודוסי 3 - - 3.0
 םילכ ,םיגשומ :הליהקה םע ןונכת 3 - - 3.0

 הלועפל תויגטרטסאו
207440 

 206080  ינוריעה בחרמה לש תיתוברת האירק 3 - - 3.0
3.0 
3.0 

- - 3 
3 

 בוציעו ןונכת :םירוגמ
 ריעהו אמייק רב בוציע

207420 
207461 

 206012 1 ינוריע בוציעב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206011 2 ינוריע בוציעב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 207006 תומכח םירע 3 - - 3.0
 207342 תירוזיאו תינוריע היפרגואיג 2 - - 2.0
 207955 םיננכתמל הביבסה יעדמ 3 - - 3.0

 
 'קנ    'מ  'פ/'ת      'ה                                      :תושדחתהו רומיש ,תשרומ

 206142 םירתא חותיפו רומיש 1 2 - 3.0
 206945 םיירוטסיה םינבמ בוציי 3 - - 3.0
 206946 היגולונכט ,רמוח ,תוברת 3 - - 3.0
 206955 רתאהו ןויכראה 3 - - 3.0
 206960 ןוחבאו הדידמ תוטישו ירוטסיה דועית 3 - - 3.0
 206574  םימייק םינבמב שדחמ שומיש 3 - - 3.0
 206948 רומישה לש היפוסוליפו הירוטסיה 3 - - 3.0
 206985 חותיפו רומישב תוקיטקרפו םיטביה 3 - - 3.0
 206003 1 רומיש -'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206004 1 רומיש -'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0

 
 'קנ    'מ  'פ/'ת      'ה                                          :םיבשחוממ רוצייו בוציע

 רב ינוטקטיכרא ןונכתל םיבשחוממ םילדומ 3 - - 3.0
 אמייק

206571 

3.0 
3.0 

- 
- 

- 
- 

3 
3 

 תולכירדאב ירטמרפ ןכת
 הביטקפסרפ לש ןיינע

206841 
206829 

 206835 תילטיגיד 'רדאב םיעוציב -םזילמרופרפ 3 - - 3.0
 206911 2 בשחמ תרזעב ןונכת 3 - - 3.0
 206808 תילטיגיד תולכירדא לש תוירואית 3 - - 3.0
 019627 עוציבבו ןונכתב םדקתמ ןיינב עדימ לודימ 3 - - 3.0
 206006 1 תילטיגיד 'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206005 2 תילטיגיד 'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206824 ילטיגיד טפארקו בוציע 3 - - 3.0
 207469 יביטקארטניא בוציע 3 - - 3.0
 206846 בוציעו הרוטקטיכראב תושבשמ תויגולונכט 3 - - 3.0
 רוצייו בוציע - 'כראב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0

 3 םיבשחוממ
206016 

 
 'קנ    'מ  'פ/'ת      'ה                                :תרוקיבו הירואית ,הירוטסיה

 206070 'כרא היפוסוליפ יסחי תוחתפתה 2 1 - 2.5
 206095 תילארשיה תולכירדאה לש הקיטילופה 3 - - 3.0
 206100 ילכירדאה םזינרדומב םייתרוקיב םיטביה 3 - - 3.0
 206140 20-ה האמב םימרזו תוירואיתב רנימס 3 - - 3.0
 206143 תינוכית םיה 'כראה תודלותב רנימס 3 - - 3.0
 206144 'כראב שדחה ןדיעה לש תוירואיתב רנימס 3 - - 3.0
 206145 20-ה האמב םימרזו תוירואיתב רנימס 3 - - 3.0
 206404 רקחמ רנימס - ריעהו םירוגמ 3 - - 3.0
 206160  םיאשונ 20-ה האמב םיטלוב םילכירדא 3 - - 3.0
 206170 לארשיב ירוביצה ןוכישב יתרוקיב ןויד 3 - - 3.0

 206954 ריעה לש הירוטסיהה 3 - - 3.0
 תולובג -ןונכת ,'רדא -בחרמה לע קבאמה 3 - - 3.0

 םייתוברתו ג"ג 
206730 

 דע הקיתעה תעהמ י"אב 'כרא תודלות 3 - - 3.0
 18-ה האמה

206920 

 206930 םירוטסיהו םיינויער םיטביה -םינפ ללח 3 - - 3.0
 206940 ינוטקטיכרא רשקהב תויפוסוליפ תויגוס 3 - - 3.0
 206951 לארשיב 'רדאה לש הירוטסיהב רנימס 3 - - 3.0
 206952 םירוגמה לש הירוטסיהה 3 - - 3.0
 206010 1 הירואיתו הירוטסיהב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206009 2 הירואיתו הירוטסיהב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206014 3 הירואיתו הירוטסיהב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0
 206015 4 הירואיתו הירוטסיהב םירחבנ םיאשונ 3 - - 3.0

 
 :ףסונ עדימ
 
 ,04-8295549 .לט ,הטלוקפב יעוצקמ ינש ראות תזכר

ar.gpro.ad@technion.ac.il 
 
 הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://architecture.technion.ac.il 
 
 

 2 םירע יוניבו הרוטקטיכראל רטסיגמ
Master of Architecture and Urbanism 2 

 םיניינועמה הרוטקטיכראב יעוצקמ ראות ילעבל תדעוימ וז תינכת
 .תיעוצקמה םתלכשה תא קימעהלו ביחרהל
 

 הלבק יאנת
 לולסמב הרוטקטיכראב ןושאר ראות יכמסומ ולבקתי תינכתל
 עצוממ רשא ,הרוטקטיכראב ינש יעוצקמ ראות ילעבו ,יתנש שמח
  .הלעמו 85 אוה םהיגשיה
 

 דומילה תושירד
 :אבה טוריפה יפל ,ראותל 'קנ 42 רובצל שי
 רנימס תדובע ללוכ ,תודוקנ 40 לש ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ 

 םיטקיורפ/םיסרוקה דחאל תפסותכ תודוקנ 3 לש ףקיהב תבחרומ
 .םידמלנה
 .'קנ 2 ב הכזתש ,"תבחרומ תילגנא"ב הניחב
 
 יוניב הרוטקטיכראל רטסיגמ רוחבל תורשפא תמייק וז תרגסמב
  הקורי הרוטקטיכראב תוחמתה םע )M.Arch2( -  םירע
 

 םירע יוניב הרוטקטיכראב םיעדמל רטסיגמ
  ירקחמ ראות

MSc in Architecture and Urban Design 
 ראות וא יתנש שמח יעוצקמ ןושאר ראות ילעבל תדעוימ תינכתה
 ךרע יווש םיראת ילעבל וא( ןוינכטהמ הרוטקטיכראב יעוצקמ ינש
 םדקתמ ילכירדא עדי תונקהל התרטמ .)םירחא םירכומ תודסוממ
 .םירע יוניב הרוטקטיכראב םירחבנ םימוחתב תירקחמ תלוכיו
 רטסיגמ ראותל רקחמ תדובע תללכנ דומילה תועוצקמל ףסונב
 יביתנב  )תודוקנ 12 ףקיהב( רמג תדובע וא  )תודוקנ 20 לש ףקיהב(

 ראות הנקמ הניא וז םידומיל תינכת. לולסמב רקחמהו תוחמתהה
 .הרוטקטיכראב יעוצקמ
 

 הלבק יאנת
 לולסמב הרוטקטיכראב ןושאר ראות יכמסומ ולבקתי תינכתל
 עצוממ רשא ,הרוטקטיכראב ינש יעוצקמ ראות ילעבו יתנש שמח
 עצוממ ילעב םיטנדוטס( הלעמו  85 אוה ראותה ידומילב םהיגשיה
 ורבעויש "םילשמ" דמעמב םיטנדוטסכ לבקתהל ולכוי  85-ל 80 ןיב
 רטסמסב 85 תוחפל לש עצוממ תגשה רחאל "ןיינמה ןמ" דמעמל
 ןוינכטב םהידומיל ומייס אלש ימ .)תודוקנ 8 םומינימב  ןושארה
 רוזחמל סחיב םינוילעה 30% -ב םתוא םקממה גוריד גיצהל ושרדי

 .םהלש
 אל לש ףקיהב תונווכ תורהצה ךמסמ שיגהל םישקבתמ םידמעומה
 תויפיצו תונווכ טרפמ ,דמעומה עקר תא ריבסמה ,דחא דומעמ רתוי

 .ןנכותמה תוחמתהה םוחת תאו םידומילהמ
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 דומילה תושירד
  :אבה טוריפה יפל ,ראותל 'קנ 46 רובצל ושרדיי ןושאר ראות ילעב
 תדובע עצבלו תודוקנ 24 לש ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ דומיל
 תודוקנ 32 ףקיהב תועוצקמ דומלל וא( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ
 ושרדיי ינש יעוצקמ ראות ילעב.)תודוקנ 12 לש ףקיהב רמג תדובעו
 םימדקתמ תועוצקמ דומיל :אבה טוריפה יפל ראותל 'קנ 38 רובצל
 וא( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ תדובע עצבלו תודוקנ 16 לש ףקיהב
 12 לש ףקיהב רמג תדובעו תודוקנ 24 ףקיהב תועוצקמ דומלל
  תודוקנ
 ,"תבחרומ תילגנא""ב הניחבה תא רובעל שי םירקמה ינשב
  .'קנ 2 ב הכזתש
 
 ןתינ הרוטקטיכראל לולסמב םיעצומה דומילה תועוצקמ דבלמ
 תוטלוקפב דומיל תועוצקמ ןכו ,הטלוקפב םירחא תועוצקמ רוחבל
 םיראתל רפסה תיב ילהונל םאתהב ,ןוינכטה לש תורחא תודיחיבו

 ןפואבו םיחנמה תנווכהב דומילה תועוצקמ תריחב .םימדקתמ
 םלתשמה לש ותוחמתהו ימדקאה וניינע ילוקיש יפל ,ינטרפ
 הבוח תמייק .טקיורפה וא רקחמה תדובע אשונל תישיא המאתהבו
 יוניבו הרוטקטיכראל לולסמה תועוצקמב תודוקנ 8 תוחפל רובצל
 . םירע
 

  םיעדמל רטסיגמ
Master of Science  

 יעוצקמ ראות ילעב םניאש םירקוח רישכהל תינכתה תרטמ
 - הרוטקטיכראב םמוחתל קישמה רקחמב הרוטקטיכראב
 . םירע יוניב
 

 הלבק יאנת
 ,הרוטקטיכראה יעדמב ןושאר ראות ילעב ולבקתי תינכתל
 דואמ םיהובג םיגשיה ילעב ,םיעדמב וא הסדנהב ,ףונ תולכירדאב
 גורידב( חורהו הרבחה יעדמב ןושאר ראות ילעבו ,)85 לעמ עצוממ(

 .)םהלש רוזחמב םירחא םיטנדוטסל סחיב םינוילעה  15%
 
 דומילה תושירד
 ,חורהו הרבחה ,תולכירדאה יעדמב יתנש 4 ןושאר ראות ילעב
 46 רובצל םישרדנ ,תויונמאב וא םיעדמב ,הסדנהב ,ףונ תולכירדאב
 ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ דומיל :אבה טוריפ ה יפל ראותל 'קנ

 דומלל וא( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ תדובע עצבלו תודוקנ 24 לש
 .)תודוקנ 12 לש ףקיהב רמג תדובעו תודוקנ 32 ףקיהב תועוצקמ
 טוריפה יפל ראותל 'קנ 52 רובצל םישרדנ יתנש 3 ןושאר ראות ילעב
 עצבלו תודוקנ 30 לש ףקיהב םימדקתמ תועוצקמ דומיל :אבה
 38 ףקיהב תועוצקמ דומלל וא( תודוקנ 20 לש ףקיהב רקחמ תדובע
 .)תודוקנ 12 לש ףקיהב רמג תדובעו תודוקנ
 הכזתש ,"תבחרומ תילגנא"ב הניחבה תא רובעל שי םירקמה ינשב
 .'קנ 2 ב
 
 תומלשה
 יעדמ איצוהל( םיעדמבו הסדנהב יתנש 4 ראות יכמסומ
 -  הכמסה ידומילב תומלשהל םישרדנ  )הרוטקטיכראה
 . תודוקנ 10 לש ףקיהב הרוטקטיכראב
 תומלשהל םישרדנ תויונמאבו חורהו הרבחה יעדמב ראות יכמסומ
 םכותמ ,תודוקנ 15  לש ףקיהב הרוטקטיכראב הכמסה ידומילב
 .הכמסה תודוקנ 6 דומלל ןתינ

 20 לש ףקיהב ל"נכ תומלשהל םישרדנ יתנש 3 ראות יכמסומ
 .דמעומה לשעקרל םאתהב תופסונ המלשה תושירד ונכתיי .תודוקנ

 
  רוטקוד ראותל םידומיל

PhD - Doctor of Philosophy 
 
 
  (PhD)  םירע יוניב הרוטקטיכראב רוטקוד ראות
 ירוקמו יאמצע רקחמ רשוכו ההובג המרב עדי יגשיה ןייצמ ראותה
 ילעבל םידעוימ - םידומילה .םירעה יוניב הרוטקטיכראה םוחתב
 וא ,ןוינכטהמ "םירע יוניב הרוטקטיכראב םיעדמל רטסיגמ" ראות
 םימדוק םיימדקא םיגשיה ילעב ,לוקש ירקחמ ינש ראות ילעבל
 םיטלוב םיגשיה וא 90 לעמ ללוכ עצוממ שרדנ ללכ ךרדב( םילועמ
 םידומילל המשרהל יאנתה .)לולסמה תדעו ידי לע ורשואיש םירחא
 םוחת תא ראתמה ךמסמ תנכהו ,החנמ תאיצמ אוה רוטקוד ראותל
 רושיא רחאל קר .לולסמה תדעו ינפב ןוידל אבוי הז ךמסמ .רקחמה

 ידומילל םידמעומה ולבקתי הדעווה ידי לע החנמהו רקחמה םוחת
 . טרוטקודה
 תנכהבו רקחמה תדובעב תדקוממ רוטקוד ראותל תומלתשהה
 ימצע דומיל ךרדב םירקמה בורב תישענ ףסונ עדי תשיכר .רוביחה
 אשונ ידי לע םינתומה םיחטשבו םימוחתב תכרדומ האירקו החנומ
 . ותינכתו רקחמה
 םימדקתמ םיראתל ס"היב ידי לע תועבקנה תושירדל ףסונב
 ,םימייוסמ תועוצקמ לש ילמרופ דומילל השירד תמייק ,ןוינכטב
 . תוחפל דומיל תודוקנ 6 לש ףקיהב ,הרקמה יפלו ךרוצה יפל
 תשק ךותמ ורחביי ,ףסונה עדיה יאשונ דבעידבו ,רקחמה יאשונ
 .םיחטשו םימוחת לש הבחר
 

  (PhD) הביבסה ידומילב רוטקוד ראות
 םימוחתמ ,םיהובג םיגשיהב ינש ראות ילעב םיטנדוטס םילבקתמ
 םמוחתל קישמה רקחמב קוסעל םיניינועמה ,םינוש
 .הביבסה םוחתלו
 
 
 

  םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה
 ינשו ינש ראותל םיביתנ ינש םימייק םירוזאו םירע ןונכתל לולסמב
 :ישילש ראותל םילולסמ

 ןונכתב םיעדמל רטסיגמ" ראותל ליבומה ,הזת םע םידומיל ביתנ §
 ."םירוזאו םירע

 םירע ןונכתל רטסיגמ" ראותל ליבומה ,הזת אלל םידומיל ביתנ §
 ."םירוזאו

 .םירוזאו םירע ןונכתב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל לולסמ §
 .הביבסה ידומילב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל לולסמ §

 
 םירוזאו םירע ןונכתב םיעדמל רטסיגמ
 MSc in Urban and Regional Planning 
 איה ינש ראותל םידומילה תינכת תרטמ - הזת םע םידומיל ביתנ
 תתלו םירוזאו םירע ןונכתב תיעוצקמ הרשכה םיטנדוטסל תונקהל
 תוינידמ בוציעל םישורדה םייעוצקמה םילכהו עדיה תא םהידיב
 ינוריעה ןונכתה קסוע םהבש םינושה םימוחתב תוטלחה תלבקו
 .ירוזאהו

 ןונכתב תינללוכ הרשכה קינעמ םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה
 ,ן"לדנ ,תינוריע הלכלכ לש םימוחתב תועוצקמ לש ןווגמ עיצמו

 ,תינוריע היגולויצוס ,הביבסה תוכיאו היגולוקא ,תיעקרק תוינידמ
 עקרק ישומיש ,םייטפשמו םיילהנמ םיטביה ,תיתביבס היגולוכיספ
 לש בחר ןוגמ עצומ .ןונכתב היגולואידיאו הירואית ,הרובחתו
 יחטשל םיאתהל םייושעה ןונכת ימוחתב רקחמ תודובעל םיאשונ

 .םיטנדוטסה לש םינוש תוניינעתה
 ,םייטרפו םיירוביצ םיפוג ידי לע םיקסעומ לולסמה יכמסומ
 יעקרקמ להנמ ,תוימוקמ תויושר ,הלשממ ידרשמ :םהיניבש
 חותיפ ימזי ,הביבסה תוכיאל םינוגרא ,תידוהיה תונכוסה ,לארשי
 וטלקנ םירחא םיכמסומ .םייטרפ ןונכת ידרשמו םייטרפ
 הנקמ לולסמב הרשכההש ןוויכמ .רקחמ ינוכמבו תואטיסרבינואב
 אוצמל ןתינ ,םינוש םיגוסמ תוטלחה תלבקל םיישומיש םילכ
 ,הביבס ,הלכלכ יאשונב ןונכת לש םינווגמ םימוחתב םיכמסומ
 .דועו ךוניח ,החוור
 

 הלבקה יאנת
 ןושאר ראותל םהידומיל תא ומייס רשא םידמעומ םילבקתמ
 ,הלכלכ ,הסדנה ,הרוטקטיכרא :םהיניבש םינווגמו םיבר םיחטשב
 ,םיטפשמ ,היגולוכיספ ,הנידמה יעדמ ,היגולויצוס ,היפרגואיג
 םיאיבמה םירחא םיחטשו תואלקח ,היגולויב ,תילאיצוס הדובע
 םירע ןונכת עוצקמ לש ירנילפיצסיד-ברה ויפוא תא יוטיב ידיל
 לולסמל הלבקה  .תוחפל 85 עצוממ ןויצ אוה הלבקה יאנת .םירוזאו

 לבקל איה הפיאשהו ,לבגומ תומוקמה רפסמ ,תיתורחת איה
 יושע הלבקה ףס,לעופב ,םיעקר לש בחר  ןווגמםיגציימה םידמעומ
 .רתוי הובג תויהל
 

 דומילה תושירד
 שי . ,ימדקאה עקרב היולת רטסיגמ ראותל תודוקנה תשירד .א
 .ךשמהב הלבטב טרופמל םאתהב ראותל 'קנ 26-32 רובצל
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 .)דוסי יסרוק( םדק תועוצקמכ תועוצקמ ינש ורדגוה תינכתב .ב
 .ינשה ראותל תושרדנה תודוקנה ןיינמב ובשחי אל הלא תועוצקמ
 3 ,)תודוקנ 12 כ"הס( הבוח יסרוק 4 תוללוכ תוידומילה תושירדה .ג
 לש הנתשמ רפסמו )תודוקנ 12 כ"הס - םיטקיורפ( "םינפלוא"
 .הריחב יסרוק
 20 לש ףקיהב הזת-רקחמ ןיכהל שרדנ הז ביתנב טנדוטס לכ .ד
 תבייחמ הב הריחבו תודוקנ 12 הלקשמש( רמג תדובע וא תודוקנ

 .)תודוקנ 8 לש ףקיהב םיפסונ םיסרוק
 .'קנ 2 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחבה תא רובעל שי ,ףסונב .ה
 
 

 םירוזאו םירע ןונכתל רטסיגמ
Master of Urban and Regional Planning 

 
  - הזת אלל ביתנב
 שי .ימדקאה עקרב היולת רטסיגמ ראותל תודוקנה תשירד .א
 .ךשמהב הלבטב טרופמל םאתהב ראותל 'קנ 46-52 רובצל
 .)דוסי יסרוק( םדק תועוצקמכ תועוצקמ ינש ורדגוה תינכתב .ב
 .ינשה ראותל תושרדנה תודוקנה ןיינמב ובשחי אל הלא תועוצקמ
 3 ,)תודוקנ 12 כ"הס( הבוח יסרוק 4 תוללוכ תוידומילה תושירדה .ג
 םיטקטיכרא טעמל )תודוקנ 12 כ"הס - םיטקיורפ( "םינפלוא"
 רפסמו  )תודוקנ 8( םינפלוא 2 קר דומלל ושרדי רשא ףונ ילכירדאו

  .הריחב יסרוק לש הנתשמ
 

 לע הבוח ,ליעל רומאכ ,הזת אלל ביתנב ללוכה תודוקנה ןיינמב
 ."רמג תשירד" הווהמש – תודוקנ 5-6 ןיב סרוק דומלל םיטנדוטסה
 דחא תייחנהב רמג טקיורפ תביתכ תרגסמב השעיש לוכי דומילה
 לש הבחרהמ בכרוי ןיפולחל וא ,תודוקנ 5-6 לש ףקיהב םירומה
 תדובע רשאכ ,טנדוטסה ידי לע דמלנש ינוירנימס הריחב סרוק
 ,תודוקנ 2-3 לש ףקיהב היהת עוצקמה הרומ לש ותיחנהב הבחרהה
 )209300 רפסמ( "םירוזאו םירע ןונכתב םדקתמ רנימס" תועצמאב
 .הז ביתנל דחוימה
 

 םירע ןונכת"ב ינש ראותל לולסמב תוידומילה תושירדה
 "םירוזאו
 

 ידומיל עקר
 תודוקנ

 תועוצקמב
 *)םדק( דוסי

 םימדקתמ תודוקנ
 םיסרוקב

 הזת אלל הזת םע

 יעדמ( יתנש 3 ראות
 50 30 4 )'וכו עבטה ,הרבחה

 47 27 4 םיטפשמ

 יתנש 4 ראות
 ,הרוטקטיכרא(

 ,הסדנה ,ףונ תולכירדא
 )'וכו

4 24 44 

 יתנש 5 ראות
 44 24 4  )הרוטקטיכרא(

 .'קנ 2 הנקתש "תבחרומ תילגנא"ב הניחבה תא רובעל שי ,ףסונב 
 .'קנ 20 הנקמ רקחמ תקובע
 .םדוקה עקרל םאתהב המלשה תושירד ונכתיי* 
 

 **)םדק( דוסי יסרוק
   'ה  'פ/'ס 'ת 'קנ

 205152 םיננכתמל היגולויצוס 2 - - 2.0
 205571 היינבהו בחרמה תלכלכ 1 2 - 2.0
4.0 - 2 3 

 
 
 ךלהמב "תיתומכ הבישח" אשונב הניחבב דומעל םיבייח םיטנדוטסה לכ**
  .םהידומילל הנושארה הנשה
 

  הבוח יסרוק
   'ה  'פ/'ס 'ת 'קנ

 207001  ןונכתה תוירואית 3 - - 3.0

 207070 עקרק ישומיש ןונכת 3 - - 3.0
 209050  תינוריע הלכלכ 2 2 - 3.0
 207806 ןונכתב םיילהנימו םייטפשמ םיטביה 3 - - 3.0
 207700 ינוריע ןונכת ןפלוא 2 4 - 4.0
 207701 יתנוכש ןונכת ןפלוא 2 4 - 4.0
 209700 ינילופורטמו ירוזא ןונכת ןפלוא 2 4 - 4.0

21.0 - 14 17   
 

  רוטקוד ראותל םידומיל
PhD - Doctor of Philosophy 

 
 .רוטקוד ראותל תומלתשה םג תעצומ םימדקתמ םיראת תרגסמב
 רקחמ תכירעל רשוכו תונייטצה תמרב ידומיל גשיה ןייצמ הז ראות
 ראות ילעב תויהל םידמעומה לע .תוחמתהה םוחתב יאמצע
 לוקש ראות וא ןוינכטה לש םירוזאו םירע ןונכתב םיעדמל רטסיגמ
 דואמ ההובג המר וגישהש ,רחא רכומ ימדקא דסומ לש
 יולימל םרשוכ תא וחיכוהשו רטסיגמ ראותל םתומלתשהב
 .רוטקוד ראותל תושירדה
 לולסמב רוטקוד ראותל םידומילל לבקתהל יאנתה ללכ ךרדב
 לולסמב םירומה ןיבמ החנמ תאיצמ אוה םירוזאו םירע ןונכתל
 רוטקוד ראותל םשריהל תושקב .רקחמה םוחת לע ה/ומע המכסהו

 .הנשה לכ ךשמב תולבקתמ
 

 הביבסה ידומילב רוטקוד ראותל לולסמ
 ,םיהובג םיגשיהב ירקחמ ינש ראות ילעב םיטנדוטס םילבקתמ
 ,)םירוזאו םירע ןונכתב ינש ראות ילעב םניאש( םינוש םימוחתמ
 אשונב רקחמ ךורעל ךא ,םה םהימוחתב ךישמהל םיניינועמה
 לכל תודוקנה רפסמ .םירע ןונכת ןיבל םהלש םאה םוחת ןיב רבחמה
 יאנת רקחמה אשונל םאתהב ,לולסמה תדעו י"ע עבקי דמעומ
 המכסהו םירומה ןיבמ החנמ תאיצמ אוה לולסמל הלבקל םידקמ
 רוטקוד ראותל םשריהל תושקב .רקחמה םוחת לע ה/ומע
 .הנשה לכ ךשמב תולבקתמ
 
 

  יתיישעת בוציעל לולסמה
 

 רישכהל תדעוימ יתיישעת בוציעב םדקתמ ראותל תינכותה
 ,יתיישעת בוציעב חותיפהו רקחמה ,הריציה ימוחתב םיטנדוטס
 קשממה ךותמ תויעוצקמה תורזגנהו ,הסדנהו בוציעו ,הידמו בוציע
 בוציע ,תיבוציע הבישח :ומכ םימוחתב עדמו היגולונכטל ולש
 בוציע ,)UX, UI( םיקשממ בוציע ,הכירצ ירצומ בוציע ,ידירביה
 םירצומ בוציע ,רגתא יראתמל בוציע ,)IoT( םיתשורמ םיטקייבוא
 בוציע ,תיתוכאלמ היצנגילטניאו םירטמרפ ססובמ בוציע ,םייאופר
 ,השיבל היגולונכט בוציע ,יתרבח בוציע ,ןוזמ בוציע ,ילאוטריו

 בוציע ,םישדח םירמוח בוציע ,הרובחת בוציע ,ילטיגיד טפארק
 בוציע ,ללחו בוציע ,ימי בוציע ,יגולויב בוציע ,ישילשה םלועל
 עדיה תא קינעהל תינכותה תרטמ .ינדיתע בוציעו היגולוקאו
 עוציבל םישורדה םיירקחמהו םייעוצקמה ,םייטרואיתה םילכהו

 ךרד תצרופ תונשדח תריציל ,דיתע יכרצל הנעמו יוניש יכילהת
 םיראת תיינקה ךות ,םלועה יבחרב םדא ינב לש םשומישל תדעוימה
 .)ישילשו ינש ראות( םימדקתמ
 ידומילל לארשיב הדיחי תימדקא תרגסמ העיצמ תינכותה •

 .PhD – בוציעב טרוטקוד
 ,תוליעפ בוציע תודבעמ לש ףסוא לע היונב םידומילה תינכות •

 ,םמוחתב םיליבומה םירצויו םירקוח לגס ירבח לע תססובמה
 םע קשממבו הידמו בוציע לש םוחתב קימעמ עדי םיבלשמה
 תוטלוקפ םע בולישבו ,תיעדמ הדותמב רקחמו השדח היגולונכט
 .רקחמ תודבעמו ןוינכטב תומייקה עדמו הסדנהל
 יתיישעתה ,יקסעה רזגמהמ חותיפ יפוג תבלשמ תינכותה •

 חותיפה ,רקחמה ימוחתב תויונמדזה שוביג ךות ,יגולונכטהו
 םימרזל הבושק תינכותה .תיתרבחה וא תיגולונכטה תומזיהו

 הליהקכ ,םידיחיכ ונילע םיעיפשמה םיכילהתה לש םיקומעה
 םילגתמה םיינויח דיתע יכרצל תסייגתמו ,ילבולג גראמכו
  .דיתעל םיחותפ שופיח יכילהתב
 ימוחת ןיב שגפמ לש )HUB( ׳רבחמ תמוצ׳ הווהמ תינכותה •

 חותיפ ,רקחמ תוצובק שוביגלו ,תונוש תונילפיצסידו תוחמתה
 ,תווצ תדובעל םילכ הקינעמ תינכותה .םינוש םימוחתמ תומזיו
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 השיפתב תונשדח לש היגולודותמלו ,תונשדח תווצ תדובע לוהינל
 .תישעמו תיטרואית תיתשתכ ׳תיבוציע הבישח׳ לש
 

 
 הלבקה יאנת
 יתיישעת בוציעב *ןושאר ראות ילעב םיטנדוטסל החותפ תינכותה
 ןושאר ראות ילעב וא ,)רכומ ימדקא דסוממ יתנש עברא ראות(
 ,תיתוזח תרושקת בוציע ומכ בוציע ימוחתב )רכומ ימדקא דסוממ(

 בוציע ,םיטישכת בוציע ,הנפוא בוציע ,םינפ בוציע ,הרוטקטיכרא
 הסדנהה ימוחתב ןושאר ראות ירגוב .תונמאו ליטסקט בוציע ,ימרק
 ,םיבשחמ תסדנה ,לוהינו היישעת תסדנה ,תונוכמ תסדנה ומכ
 .דועו ללחו בכר תסדנה ,ןוזמ תסדנה
 ויגשיה יפ לע דמעומ לכ יבגל לבקתת תינכותל הלבק לע הטלחהה
 םיראתל ס"היב י"ע הלבקל ףופכבו ולש יעוצקמהו ידומילה עקרהו

 ראותב םינויצה עצוממש םיטנדוטס ולבקתי ללכ ךרדב .םימדקתמ
 לש הלבקה תדעו לוקשת ,םיגירח םירקמב .הלעמו 80  אוה ןושארה
 75 -מ לפונ וניאש ךא ,רתוי ךומנ עצוממב םיטנדוטס תלבק לולסמה
 לע הטלחהה .)םימדקתמ םיראתל רפסה תיב לש הלבקה ףס(

 ,תונווכ תרהצה :םיאבה םיביכרמה לש לולקש לולכת הלבקה
 ואבוי רשא םינויצ ןויליגו )וילופטרופ( תודובע קית ,םייח תורוק
 ונמזוי םימיאתמה םידמעומה .לולסמה לש הלבקה תדעו ינפל
  .הלבק ןויארל
 הנשה ךלהמב םתודמעומ תא ושיגי רשא ןושארה ראותה ידימלת*
 םיאנתב הדימעב תינתומ היהת םתלבק ,םהידומילל תיעיברה
 .םישרדנה םייפוסה
 

 םידומילה  תינכת
 תורגסמב דומיל תוינכת ךמס לע ועבקנ הינכתו תינכתה הנבמ
 ויפוא ,םידמעומה לש ימדקאה עקרה ,םלועה יבחרב תוליבקמ
 הווהב ,הז םוחתב היישעתה יכרצ ךמס לעו ןוינכטה לש דחוימה
  .דיתעבו
 

 :ןה יתיישעת בוציעל לולסמב ינש ראותל םידומילה תוינכת
 בוציעב םיעדמל רטסיגמ" ראותל ליבומה ,הזת םע ביתנ §

 .הזת טקיורפ ,תירקחמ הזת םע (.M.Sc) יתיישעת
 "יתיישעת בוציעל רטסיגמ" ראותל ליבומה ,הזת אלל ביתנ §

(M.Id) רמג טקיורפ םע. 
 

 
  :לולסמב דומיל יאשונ
-Design תודבעמ ףותישב – ילטיגיד פארקו 4.0 היישעתל בוציע §

Tech, םיפתושו ןוינכטבו הטלוקפב תוילטיגידה תודבעמה 
 .תימלועה קט-יהה תיישעתב
 תליאב יאטיסרבינוא-ןיבה זכרמה ףותישב – ימיו יגולויב בוציע §

 .היגולונכטויבו ןוזמ תסדנהל הטלוקפהו
 תואיצמ בוציע ,םיקשממ בוציע – UX\UI יקשממ בוציע §

 תדבעמ ,Vizlab תדבעמ םע ףותישב – תילאוטריוו תדבורמ
 הטלוקפהו ,לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפב שונא תסדנה
 .בשחמה יעדמל
 ףותישב - (IoT) םיתשורמ םיטקייבואו יביטקארטניא בוציע §

 תדבעמ ףותישב ,םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפב תודבעמ
IoT תומזיו תונשדח ,תיבוציע הבישח .בשחמה יעדמל הטלוקפב 

 הצינורב זכרמ ,ןוינכטב תונשדחו תומזיל t-Hub זכרמ ףותישב –
 פאטראטסתינכתו לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה ,תומזיל

MBA. 
 
 "יתיישעת בוציעב םיעדמל רטסיגמ"

Master of Science in Industrial Design 
(with thesis) 

 תוהובג תולוכיו היצביטומ ילעב םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה
 תא םדקל ןוצר ילעבו ילאוטקלטניאו יעוצקמ רגתא םישפחמה
 רקחמה לש םיוסמ טקפסא קמועל רוקחלו עוצקמב עדיה ימוחת
 .תיבוציעה הקיטקרפהו
 
 :אבה טורפה יפל תוימדקא תודוקנ48 לש ףקיהב הזת םע ביתנ

 'קנ 17         הבוח תועוצקמ 
 'קנ 9  הריחב תועוצקמ 
 'קנ 2  "תבחרומ תילגנא" 
 'קנ 20 הזת תדובע /טקיורפ 
 'קנ 48   כ"הס 

 "יתיישעת בוציעל רטסיגמ"
Master of Industrial Design - MID 

 הישעת ישנא ,םיטקטיכרא ,םיסדנהמ ,םיבצעמל תדעוימ תינכתה
 עדיה תא קימעהל םיניינועמ רשא ,היישעתב םידבועה לוהינו

 םוחתב תיעוצקמה המרה תא רישעהל ,םהלש ימדקא-יעוצקמה
 עדיה תפלחה ירשק תא קזחלו ץראב היישעתב יתיישעתה בוציעה
 .תירקחמ הניא וז תינכת .היישעתל הימדקאה ןיב
 
 :אבה טורפה יפל תוימדקא תודוקנ47  לש ףקיהב הזת אלל ביתנ

 'קנ 17         הבוח תועוצקמ 
 'קנ22   הריחב תועוצקמ 
 'קנ 2  "תבחרומ תילגנא" 
 'קנ6    רמג טקיורפ 
 'קנ 47   כ"הס 

 
 :הבוח יסרוק

   'ה 'פ/'ס 'ת 'קנ
      

 206842  בוציעו חותיפ ,רקחמ 3 - - 3.0
 206827 **1 תונשדחו היגולונכט ,בוציע 2 - - 2.0
 207045 **רקחמ ךילהתל הנכה 2 - - 2.0
 208310 1 יתיישעת בוציע וידוטס 1 - 4 3.0
 208320 2 יתיישעת בוציע וידוטס 1 - 4 3.0
 208314 3 יתיישעת בוציע וידוטס 1 - 4 3.0
 208315 4 יתיישעת בוציע וידוטס 1 - 4 3.0

 דמעומה עקרל םאתהב הלבקה תדעווב ועבקיי םיפסונ הבוח יסרוק*
 תועוצקמהמ דחא םילשהל שרדנ**
 
 

  רוטקוד ראותל םידומיל
PhD - Doctor of Philosophy 

 
 עיצמה לארשיב דיחיה אוה ןוינכטב יתיישעת בוציעל לולסמה
 רשאמו ,PhD יתיישעת בוציעב רוטקוד ראותל םידומיל תינכות
 .תישדוח םויק תגלמב םידומיל םימיאתמל
 

 הלבקה יאנת
 וא ,יתיישעת בוציעב הזת םע ינש ראות ירגובל תדעוימ תינכותה
 לש םימדקתמ םיראתל רפסה תיב יללכ יפ לע ,ימוחת-בר בוציעב
 רחאל קר ךא ,הזת אלל ינש ראות ירגובל החותפ תינכותה .ןוינכטה
 )ראותל אל םידומיל תרגסמב( שושיג רקחמל הלבקה יאנתב  ודמעש
 :םיאבה םיאנתה תא םיללוכ םהו ,ס"היב י"ע ורשואי רשא
 תוחפל 90 ןויצו ,ינשה ראותה תועוצקמב תוחפל 90 עצוממ ןויצ )1
 וא ןוינכטהמ םיצרממ ,תוחפל תוצלמה יתש )2 .רמגה תזתב
 .הובג ימדקא ראות ילעב יוצר עוצקמב םיחמומ וא ,םירחא תודסומ
 ילעב םידמעומ )3 .רטסיגמה תזתב החנמה היהי םיצילממה דחא
 ולבקתי רקחמל תויטנוולר ילעב םירחא םימוחתב ירקחמ ינש ראות
 הדיחיה תרגסמב תודוקנ 15 לש ףקיהב המלשה ידומיל רחאל קר
 .ךשמה ידומילל
 

 םידומילה תינכת
 הזתה םוחתל םאתהב תוחפל 10 היהי שרדנה תודוקנה רפסמ
 סרוק תוחפלו רקחמה תיירואיתב סרוק וללכי תועוצקמה .תעצומה
 םוחתלו עציהל םאתהב( הקיטסיטטסו רקחמ תוטיש לש דחא
 םוחתל םאתהב םיסרוק 2-3 דועו )תודוקנ 3 – יפיצפסה רקחמה
 לכב םיטנדוטסה ושרדיי ףסונב .דמעומה לש םדוקה עדילו רקחמה
 רפסה תיב תונקתל םאתהב ,טרוטקודה ידומילב תורחאה תושירדה
 .םימדקתמ םיראתל
 
 



 2022/2023 ג"פשת םידומיל תינכות / 20 םירע יוניבו הרוטקטיכרא
 

 
  

11 

 ףונ תולכירדאל לולסמה
 

 המדקה
 ילבולגה שגדה .םלועה יבחרב הבר הפונת תרבוצ ףונה תולכירדא
 חיש תיזחב ףונה תולכירדא תא םקימ תומייקה אשונ לע יחכונה
 .םישדח םייעוצקמו םיירקחמ םירגתא תבצה ךות ,יוושכעה ןונכתה
 הרשכהו ,החמתמ םדא חוכ תרשכה השיגדמ תעצומה תינכתה
 .ףונה תולכירדא םוחתב תירקחמ

  ףונ תולכירדאב םיעדמל רטסיגמ
MSc in Landscape Architecture 

 
 הינכתו תינכתה ידעי
 םישבגתמה םיישעמהו םייטרואתה םישודיחב קוסעת תינכתה
 הז עדי עימטהל הרטמב ףונה תולכירדא םוחתב םלועב םויכ
 םידחוימה םיאנתל תוסחייתה ךותו ימוקמה רקחמבו הקיטקרפב
  .ץראה לש
 יכרעהו יטרואיתה סיסבה תא םיווהמה םימוחת שיגדת תינכתה
 ווהיש ףונ תולכירדאב רקחמ ימוחת ההזתו ,ץראב ףונה תולכירדאל
    .תימוקמה הקיטקרפל תיתועמשמ המורת
 

 ילארשיה בחרמה רוציי לש הירואתו הירוטסיה
 ,הרוטקטיכראה ימוחתב רקחמל יזכרמ אשומל ךפוה ףונהש העשב
 אל ןיידע ,תויונמואהו הביבסה יעדמ ,היגולופורתנאה ,היפרגואיגה
 לכו ףונה תולכירדא םוחתב המוד רקחמל תימדקא תרגסמ תמייק
 לש הירוטסיהב דקמתת תינכתה .ילארשיה בחרמה לע שגדב ןכש
 עדי ימוחתו ףונה בוציע ןיבש ןילמוגה ירשקבו ,ימוקמה ףונה רוציי

  .םירחא
 תינכתב םיליבקמה םיביתנה םע הלועפ ףותיש ךות לעפת תינכתה(

 יפותיש תריציל ףאשתו ,הטלוקפב הרוטקטיכראב ינשה ראותה
 .)ןוינכטל ץוחמ היפרגואיגו תוברת ידומילל תוינכת םע הלועפ
 
 תמייקמ הביבס תריציל סיסבכ תויעבט תוכרעמ
 רקחמל סיסב הווהי ןתועיגפו ןתויכרע ,תויעבטה תוכרעמה דומיל
 יתבו םינימ ןווגמ רומיש ,ףונה לש היגולוקא :ןוגכ םינווגמ םיאשונב
 המרב תוירוזאו תויצרא תיתשת תוכרעמ בולישו ,לודיג

  .תיסיפהו תיגטרטסאה
 םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה םע הלועפ ףותיש ךות לעפת תינכתה(

 הסדנהל הטלוקפה םעו םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפב
 .)ןוינכטב תיתביבסו תיחרזא
 

 ירוביצה בחרמה בוציעו ןונכת
 ,םלועב תיטננימודה םייחה תרוצל תכפוה תוינוריעה וב ןדיעב
 .םייתרוסמה וידיקפת םג ומכ ירוביצה בחרמה תומד הנתשמ
 ךות ,תוברעתהלו רקחמל הריזכ ירוביצה בחרמב דקמתת תינכתה
 תוינוריעה הרבחהו היגולוקאה ןיב ןילמוגה יסחיל תוסחייתה
  .תילארשיה תואיצמב
 תינכתב םיליבקמה םיביתנה םע הלועפ ףותיש ךות לעפת תינכתה(

 םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה םע ,הרוטקטיכראב ינשה ראותה
 .)ןוינכטב תיתביבסו תיחרזא הסדנהל הטלוקפה םעו הטלוקפב
 

 תינכתה הנבמ
 םידומילל השירדהו דעיה להק
 ראות ילעב ףונ תולכירדאל לולסמה יכמסומל תדעוימ תינכתה

B.L.A ראות ילעב הרוטקטיכראל לולסמה יכמסומ םיטנדוטסלו   
B.Arch..  הסדנהה תועוצקמב ןושאר ראות ילעב ולבקתי ןכ ומכ 

 .ףונ תולכירדאל הקיז ילעב םירחא תועוצקמו
 

 םדק תושירד
 2 )204000( ףונ תולכירדאל אובמ סרוק דומלל שרדי טנדוטסה
 םאתהב הלבקה תדעו י"ע ועבקיי המלשה יסרוק  2 ףסונב ,ז"קנ
 .רקחמה םוחתלו דמעומה עקרל
 דומילה תושירד
 תועוצקמ ;הביל תועוצקמ :םיביכרמ 3 לע תתתשומ תינכתה
 הזת טקיורפ וא תירקחמ הזת ;תוחמתהה ימוחת יפ לע הריחב
 .יבוציע/ינונכת שגדב
 

 :אבה טורפה יפל תוימדקא תודוקנ 46 תינכתה ףקיה
 'קנ 10         הביל תועוצקמ 
 'קנ 14  הריחב תועוצקמ 

 'קנ 2  "תבחרומ תילגנא" 
 'קנ 20  הזת טקיורפ /הזת 
 'קנ 44   כ"הס 

 
 
 
 

  רוטקוד ראותל םידומיל
PhD - Doctor of Philosophy 

 
 םישבגתמה םיישעמהו םייטרואתה םישודיחב קוסעת תינכתה
 הז עדי עימטהל הרטמב ףונה תולכירדא םוחתב םלועב םויכ
 םידחוימה םיאנתל תוסחייתה ךותו ימוקמה רקחמבו הקיטקרפב
  .ץראה לש
 יכרעהו יטרואיתה סיסבה תא םיווהמה םימוחת שיגדת תינכתה
 ווהיש ףונ תולכירדאב רקחמ ימוחת ההזתו ,ץראב ףונה תולכירדאל
    .תימוקמה הקיטקרפל תיתועמשמ המורת
 

 הלבקה יאנת
 ןוינכטב לבוקמל םאתהב הלבקה יאנתו םידומילה תינכת •

 .םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפבו
 לוקישל( רחא יטנוולר םוחתב וא ףונ תולכירדאב ינש ראות ילעב •

 .רחא רכומ ידומיל דסומ לכמ וא ןוינכטהמ )לולסמה תדעו
 .)הלעמו 85 םינויצ עצוממו הזית ןויצ( םידומילבו רקחמב תוניוצמ •
 תואצות גישהל ושקבתי ל"וחב הטיסרבינואב ודמלש םידמעומ •

 .GRE (general test) תניחבב תובוט
 .הלבק תדעוו •
 ,יעוצקמה םוחתהמ וא תורחא תואטיסרבינואמ םיצילממ 2-3 •

 .ינש ראותל הזיתה החנמ םהמ דחא .הובג ימדקא ראות ילעב יוצר
 

 החנמ
 תומלשהל ושרדי םירחא םימוחתב ינש ראות ילעב םידמעומ •

 .םהלש ימדקאה עקרלו רקחמה אשונל םאתהב
 ברקמ החנמ תאיצמ אוה רוטקוד ראותל םידומילל הלבקל יאנתה •

 רקחמה םוחת תא ראתמה ךמסמ תנכהו ,הטלוקפב לגסה ירבח
 .ףונ תולכירדאל לולסמה תדעו ידי לע רשואי רשא )םוחת תעצה(

 
 

 םידומילה ףקיה
 :עצומה רקחמה םוחתל םאתהב ,תוחפל תודוקנ 12

 )'קנ 2 עדמה לש היפוסוליפ( רקחמה תירואיתב סרוק •
 רקחמ תוטישב )רתוי וא( דחא סרוק •
 )רחא וא תכרדומ האירק( ףונ תולכירדאב םיטנרוטקודל רנימס •
 ,דמעומה לש םדוקה עדילו רקחמה םוחתל םאתהב םיסרוק 1-4 •

 .לולסמה תדעו תטלחה יפלו
 שושיג רקחמב וביוחי ירקחמ אל ינש ראות ילעב םיטנדוטס
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב רושיאב
 

 :ףסונ עדימ
 
 ,04-8294285 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תזכר

ar.g.ad@technion.ac.il 
 
 הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://architecture.technion.ac.il  
 
 
 

 


