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 בשחמה יעדמל הטלוקפה
    ימדקאה לגסה ירבח

 הטלוקפה ןקיד
 רגייג ןד

 םירוספורפ
 ןושרג רבלא
 ןר ביני-לא
 לאכימ דעלא
 ילא םהיב
 רדנסכלא ןייטשנורב
 דרפלא ןייטשקורב
 ליג תקרב
 רדאנ יתושב
 ןד רגייג
 דריע הנבי
 ןרע בהי
 לבוי ישי
 ןבואר ןהכ
 לאכימ םואבנדניל
 לואש ץיבוקרמ
 יפס רואנ
 תיגח היטע
 יבוט ןויצע
 זרא קנרטפ
  יעור ןמדירפ
 ליא ץיבלשוק
 ןור למיק
 ינב דלפלמיק
 ינור טור
 ינד זר
 דוהא ןילביר
 ףסא רטסוש
 סדה יאנכש
 רמות ימולש

 םירבח םירוספורפ
 הלרימ ןח-ןב
 ףסוי ליג
 ןתיא יבוקעי

 לט רומ
 באוי ןויצע
 רדלא רשיפ
 לבוי סומליפ
 ןרק ללה-רוזנצ
 ןד רירפצ
 יעור ץרווש
 

 םיריכב םיצרמ
 לואש רוגמלא
 ןתנוי בוקנילב
 ריקי לזיו
 ןרוא ןמצלז

 לבנע ןהכ-םגלט
 הלג רגדי
 רחש יקחצי
 הליה גלפ
 

 הרש ןרק
 רינ דלפנזור
 ןור םולבטור
 ירוא ךיירטשנטור
 ביני ונמור

 יטירמא םירוספורפ
 סוירמ שירגנוא
 ןולא יתיא
 ןבואר הדוהי-רב
 םרוי םערב
 הנרא גרבמירג

 לאכימ ןמייה
 לאומש סקז
 יבצ יבכוכ
 לאומש ץ"כ
 םהרבא לפמל
 המלש ןרומ
 ןהוי יקסבוקמ
 םהרבא ידיס
 הירזע זפ
 ןור רטניפ
 םיסנ זיסנרפ
 לאכימ יקסנימק
 דדוע ילאומש

 תואלמגב םירבח םירוספורפ
 ימע ןמטיל
 רזעילא ץיבורטנק

 
 םידחוימ םיחרוא םירוספורפ
 םייח סיזרב
 הדוהי לרפ
 דר'ציר פרק
 

 חרוא רוספורפ
  יבא ןוסלדנמ
 

 םיחרוא םירבח םירוספורפ
 רהז יניכי
 

 תחרוא תינעדמ
 הריק יקסנידר
 

 תינשמ תוכייתשה
 ריבד ןרא
 בדנ םיד
 הנד ןהכ רלסקרד
 קרמ ןייטשרבליז

 תלייא לט
 ןרק קחצי

 םרוי סזומ
 יש ןרומ
 לעי דניורפטוג-לדנמ
 יעור ינושיק

 
 

 הדיחיה רואת
 ןושאר ראותל םידומיל תוינכות תמייקמ בשחמה יעדמל הטלוקפה
 תינכות ,םיבשחמ תסדנהב ,הנכות תסדנהב ,בשחמה יעדמב
 תבלושמ תינכות ,הקיטמתמבו בשחמה יעדמב ראותל תבלושמ
 האופרב לופכ ראותל תינכות ,הקיזיפבו בשחמה יעדמב ראותל
 רטסיגמ יראתל םימדקתמ םיראתל תוינכותו ,בשחמה יעדמבו
 ,םילועמ םיסדנהמו םינעדמ ךנחל איה הטלוקפה תרטמ .רוטקודו
 חתפל תויונמדזה ןווגמו קימעמו בר יסיסב עדי םהל קינעהל
 תוישעתה תא ליבוהל ולכויש ךכ ,םייגולונכטו םיילוהינ םירושיכ
 תא תלבקמ הטלוקפה ךכ םשל .דיתעבו הווהב עדיה תוריתע
 םידומיל תמר לע הדיפקמ ,םידומילל םידמעומה ןיבמ םינייטצמה
 חילצהל םהל רשפאיש קימעמו בחר עדי םיטנדוטסל הנקמו ,ההובג
 .ץאומ ןפואב ןכדעתמו הנתשמה בשחמה יעדמ םוחתב
 לש בחר ןווגמב הפנע רקחמו הארוה תוליעפ תמייקתמ  הטלוקפב
 ,היפרגוטפירקו הניפצ ,םימתירוגלא ,תויבושיחה תרות :םיאשונ
 הייאר ,תויעבט תופש דוביע ,תיתוכאלמ הניב ,תיבושיח הדימל
 הירטמואג ,תבשחוממ הקיפרג ,תונומת דוביע ,תבשחוממ
 ,היצליפמוק ,הנכות תסדנה ,היצמוטואו הקיטובור ,תיבושיח
 דוביע ,תונכת תופש ,הרמוחו הנכות תוכרעמ לש ילמרופ תומיא
 תותשר ,םיבשחמ לש הרוטקטיכרא ,הלעפה תוכרעמ ,םינותנ

 הקיגול ,םירזובמו םיליבקמ םימתירוגלא ,טנרטניאו םיבשחמ
 ידסמ ,יטנווק עדימ דוביע ,הקיטמרופניאויב ,בשחמה יעדמב
 ןונכת ,בותינו ןוימ תותשר ,רזובמו יליבקמ תונכת ,םינותנ
 ,םיירמונ םימתירוגלא ,תישומיש הקיטמתמ ,ירטמואג

 .תויעדמו תויסדנה − תוימושי תויוחמתהו היצזימיטפוא
 תויחונל ןנכותמה רזבואמו םדקתמ ןיינבב תנכוש הטלוקפה
 תומלוא ,רתיה ןיב ,םיללוכ ןיינבה יבאשמ .לגסהו םיטנדוטסה
 זכרמ ,תומדקתמ הידמיטלומ  תוכרעמב םידיוצמה תותיכו האצרה
 היירפסו ,תינרדומ םידומיל תביבס רשפאמה ףקיה בחר יתילכת בר
 הארוה תודבעמ לש הבחר תיתשת הטלוקפב ,ןכ ומכ .השידח
 הייאר ,הקיטובור :םינווגמ םימוחתב תוקסועה רקחמו

 הקיפרג ,םיירטמואג םידוביע ,תיתוכאלמ הניב ,תבשחוממ
 תוכרעמ  ,םיבשחמ תרושקת תותשר ,ירטמואג בושיחו תבשחוממ
 תחטבאו רבייס ,תויעבט תופש דוביע ,םיבשחמ תוכרעמ  ,הנכות
 ,תונורכיזו עדימ ןוסחא ,עדיו עדימ ,תיבושיח הדימל ,עדימ
  .תיטנווק היצמרופניא דוביעו הקיטמרופניאויב
 
 

 הכמסה ידומיל
 ןושאר ראותל םידומיל תוינכות תמייקמ בשחמה יעדמל הטלוקפה
 הדימלל המגמ םג ללוכ יתנש-תלת יללכ לולסמ – בשחמה יעדמב
 רבייס תמגמ םג ללוכ יתנש-עברא יללכ לולסמו ,עדימ חותינו
 תודקמתה םע בשחמה יעדמב המגמו תובשחוממ תוכרעמ תחטבאו
 תסדנהב לולסמ ;הנכות תסדנהב לולסמ ;הקיטמרופניאויבב
 בשחמה יעדמב םיעדמל רגוב ראותל תבלושמ תינכות ;םיבשחמ
 יעדמב םיעדמל ךמסומ ראותל תבלושמ תינכות ;הקיטמתמבו

  .בשחמה יעדמבו האופרב לופכ ראותל תינכותו ;הקיזיפבו בשחמה
 דבורה :םידבר השולשמ תויונב הטלוקפה לש םידומילה תוינכות
 עדי הנקמ ,םינושארה םירטסמסה תשולשב דמלנה ,ןושארה
 תונכתה תודוסי ,הקיזיפ ,הקיטמתמ  :דוסיה תועוצקמב יסיסב
 לולסמב .םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ללוכ ינשה דבורה .דועו

 ךותמ םיסרוק םג םיללוכ הבוחה תועוצקמ ,ףתושמה יסדנהה
 יעדמל המגמב .למשח תסדנהל הטלוקפה לש םידומילה תוינכות
 הבוחה תועוצקמ ,הקיטמרופניאויבב תודקמתה םע בשחמה
 תובלושמה תוינכותב .היגולויבל הטלוקפהמ תועוצקמ םג םיללוכ
 בשחמה יעדמב ראותלו הקיטמתמבו בשחמה יעדמב ראותל
 םימדקתמ םיסרוק םג םיללוכ הבוחה תועוצקמ ,הקיזיפבו
 יסיסב עדי םיטנדוטסה םילבקמ הז דבורב .הקיזיפבו הקיטמתמב
 החיטבמ וז ךרדבו ,הטלוקפה לש תוחמתהה ימוחתמ דחא לכב
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 .םהידומיל םוחתב ףקיה בחר עקר היהי הירגוב לכלש הטלוקפה
 הריחבה תועוצקמ םיאצמנ םידומילה תינכות לש ישילשה דבורב
 רתוי הקימעמ הרוצב םיטנדוטסה םיחמתמ םהב רשא ,תיטלוקפה
 תרגסמב םיעצבמ םיטנדוטסה ןכ ומכ .םתוא םיניינעמה םיאשונב
  . ישעמ ןויסינ םישכור ךכ ידי לעו תודבעמב םיטקיורפ םהידומיל
 יעדמב ראותלו הקיטמתמבו בשחמה יעדמב ראותל םילולסמה
 תעב םשריהל שי םהילא הלבק ילולסמ םניה הקיזיפבו בשחמה
 םילולסמה ראש ןיבמ ,םידומילה לולסמ תריחב .ןוינכטל המשרהה
 רטסמסה ףוסב ללכ ךרדב תעצובמ ,הטלוקפה ידי לע םיעצומה
 ןתינ ,ןכ ומכ .רתוי רחואמ דעומב םג העצבל ןתינ םלוא ,ינשה
  .םידומילה ךשמהב לולסמל לולסממ רובעל
 

 :םיאבה םילולסמה םימייקתמ בשחמה יעדמב
 בשחמה יעדמב םייללכה םילולסמה
 רגוב" ראותל יתנש-תלת לולסמ :םייללכ םילולסמ ינש םימייק
 ראותל יתנש-עברא לולסמו "בשחמה יעדמב(.B.Sc)  םיעדמל
 םידעוימ הלא םילולסמ ."בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ"
 ידומיל :בשחמה יעדמ לש םימוחתה ןווגמב םינינועמה םיטנדוטסל
 ,תיתוכאלמ הניב ,םהימושייו םיבשחמ ןונכת ,הרמוחו הנכות
  .דועו בשחמה יעדמ לש הירואת
 :המגמב רוחבל םג ןתינ יתנש-תלתה לולסמה תרגסמב •
 עדימ חותינו הדימלל המגמה
 אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה וז תינכות תרטמ
 םימתירוגלאו תוטיש רקחו ,תותואו עדימ חותינו דוביע ,ףוסיאב
 עדימב לופיט לש תונורקעב תדקמתמ המגמה .ולא םימוחתב
 הקסה ,תותוא דוביעב םילכ ידי לע ונממ םינכת תקפהו

 עקר םירגובל הקינעמ תינכותה .תיבושיח הדימלו ,תיטסיטטס
 םיסרוקו תיטמתמ הרשעה ךכ לע הפיסומו ,בשחמה יעדמב בחר
 ימייסמ .דועו ,ונממ הדימל ,ודוביע ,ופוסיא – עדימב םיחמתמה
 ."בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגוב" ראות ולבקי המגמה
 ,םינויצה ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה
 יתנש-עבראה יללכה לולסמה תושירד לכ ימייסמ יבגל ןכ ומכו
 .המגמה תושירד תא ףסונב ואלמיש ,הנכות תסדנהל לולסמהו

  :תומגמב רוחבל םג ןתינ יתנש-עבראה לולסמה תרגסמב •

 תובשחוממ תוכרעמ תחטבאו רבייס תמגמ 
 אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה וז תינכת תרטמ
 בשחמה יעדמב בחר עקר הירגובל הקינעמ המגמה .רבייס תחטבאב
 .ילטיגידה םלועה תחטבא לש השעמבו הירואיתב הקמעה ךות
 יעדמב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראות ולבקי המגמה ימייסמ
 ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה
 .םינויצה

  הקיטמרופניאויבב תודקמתה םע  בשחמה יעדמל המגמה
 עדי הנקמ ,היגולויבל הטלוקפה םע ףותישב ,םידומילה תינכות
 היגולויבב יסיסב עדי ןכו בשחמה יעדמ לש םימוחתה ןווגמב בחרנ

 הנכות ילכו תיבושיח היגולויבב תודקמתהב ,תיאתו תירלוקלומ
 םירגוב רישכהל איה תינכתה תרטמ .הקיטמרופניאויב תוכרעמו

 םירגוב ןכו ,הקיטמרופניאויב תוישעת ליבוהלו בלתשהל ולכויש
 יעדמב הנבה םיבלשמה םימדקתמ םידומילל ךישמהל ולכויש
 ולבקתהש םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה .בשחמה יעדמבו םייחה
 תימדקאה תוירחאה וליאו ,בשחמה יעדמל הטלוקפה ךרד
 הטלוקפלו בשחמה יעדמל הטלוקפל תפתושמ הניה םידומילל
 (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראות ולבקי המגמה ימייסמ .היגולויבל
 רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה יעדמב
 .םינויצה ןויליגלו

 הנכות  תסדנהל לולסמה
 תסדנהב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראותל יתנש-עברא לולסמ
 םירגוב רישכהל איה הנכות תסדנהל לולסמה תרטמ ."הנכות
 דקמתמ לולסמה .תולודג הנכות תוכרעמ אוה םתוחמתה חטשש
 ,ןכתה ,חותינה תולועפב יתטיש לופיטבו תונכת ינפוא לש ןווגמב
 לש הבסההו הכרעהה ,הקוזחתה ,תומיאה ,הקידבה ,םושיה
 םיימושיה בשחמה יעדמב בחר עקר וירגובל קינעמ לולסמה .הנכות

 םימדקתמ םילכב שומישו הנכות תריציב הקימעמ תוסנתהו
 .הנכות תסדנהל

 םיבשחמ תסדנהל לולסמה
 ,.B.Sc( םיבשחמ תסדנהב םיעדמל ךמסומ ראותל יתנש-עברא לולסמ
 תסדנהל הטלוקפה םע ףותישב להונמה  ,)סדנהמ ראות הנקמה
 םירגוב רישכהל איה םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ .למשח
 תוינורטקלא תוכרעמ תיינבו ןונכת אוה םתוחמתה חטשש
 הנכותב בחר עדי ילעב םיבשחמ יסדנהמ ךנחלו ,םיבשחמ תוללוכה
 .הרמוחבו

 הקיטמתמבו בשחמה יעדמב ראותל תבלושמ תינכות
 הטלוקפה םע ףותישב ,תיתנש-תלת תבלושמ םידומיל תינכות
 יעדמב(.B.Sc)  םיעדמל רגוב" ראותה תא הנקמה ,הקיטמתמל
 םכס ילעב םיטנדוטסל דעוימ לולסמה ."הקיטמתמבו בשחמה
 עדי ילעב םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ .דחוימב הובג

 בלתשהל ולכויש ,הקיטמתמב ןהו בשחמה יעדמב ןה קימעמ
 םיקימעמ תלוכיו עדי םישרודה היישעתהו רקחמה יחטשב ליבוהלו
 ךכב ףסונה ראותה תייצפואמ לדבנ  הז לולסמ .םימוחתה ינשב
 העובק תינכות יפ לע וב םידמולו דרפנ המשרה לולסמ הווהמ אוהש
  .שארמ

 הקיזיפבו בשחמה יעדמב ראותל תבלושמ תינכות
 הטלוקפה םע ףותישב ,תיתנש-עברא תבלושמ םידומיל תינכות
 בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמה ,הקיזיפל
 .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל דעוימ לולסמה ."הקיזיפבו

 יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 רקחמה יחטשב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,הקיזיפב ןהו בשחמה
 הז לולסמ .םימוחתה ינשב םיקימעמ תלוכיו עדי םישרודה היישעתהו
 ,דרפנ המשרה לולסמ הווהמ אוהש ךכב ףסונה ראותה תיצפואמ לדבנ

 עבראב דומילל תנתינה שארמ העובק תינכות יפ לע םידמול וב רשא
 .םינש

 בשחמה יעדמבו האופרב לופכ ראותל תינכות
 ינשל לולסמ תועיצמ בשחמה יעדמל הטלוקפהו האופרל הטלוקפה
 .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה םיראת
 יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו בשחמה
 םישרודה היישעתהו חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ
 רגוב״ םיראתה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה .םהינשב עדי
 יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגוב״-ו ״בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל
 האופרל ולבקתהש םידימלתל תדעוימ תינכותה .״האופרה
 .בשחמה יעדמב ראות ףסונב דומלל םיניינועמו
 

 תינשמ תוחמתה
 יטנווק בושיחב תינשמ תוחמתה תמגמ
 םוחתל תיעדמ הרשעה תינכת םג העיצמ בשחמה יעדמל הטלוקפה
 תא ףיסוהל ןתינ .תיטנווקה היצמרופניאהו םיטנווקה םיבשחמה
 ללוכ ,הטלוקפב דומילה תוינכות לכל תינשמה תוחמתהה
 קנעות תוחמתהה תא םייסמש טנדוטסל .םיפתושמה םילולסמה
 .תינשמה המגמה תא החלצהב םילשה יכ תרשאמה הדועת
 

 תוגלמו תוניוצמ תוינכות
  "תומזיל םידיפל" תוניוצמ תינכות
 ,היישעתב תוליבומ תורבח לש תוברועמו הכימתב ,תוניוצמ תינכות
 תוגיהנמ ילעב ,בשחמה יעדמב םינייטצמ םירגוב רישכהל תדעוימ
 םידיתע רשא ,לוהינהו תומזיה םוחתב ןפוד יאצוי םירושיכו
 תינכותב םיפתתשמה לע .םיליבומ םידיקפתב היישעתב בלתשהל
 ללוכ( םידומילה ילולסממ דחאב םידומילה תושירד לכב דומעל
 תומזיה םוחתב םידחא םיסרוק דומללו ,)תובלושמ תוינכות
 טרפבו ,םידחוימ םיאנתל םיאכז תינכותב םיטנדוטסה .לוהינהו
 תושרל .היחמ תגלמו דומיל רכשמ רוטפ ,לגס רבח לש יוויל
 .שידח ידועיי םידומיל ללח תינכותב םיטנדוטסה
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 "רקחמל םידיפל" תוניוצמ תינכות
 ילעב םינייטצמ םירגוב רישכהל תדעוימה תוניוצמ תינכות
 םיידיתע לגס ירבחכו םירקוחכ תימדקא הריירקל לאיצנטופ
 תושירד לכב דומעל תינכותב םיפתתשמה לע .תואטיסרבינואב
 ,)תובלושמ תוינכות ללוכ( םידומילה ילולסממ דחאב םידומילה
 םאתהב םיסרוקו תינכתל תוידועיי תושירד םילשהל ףסונבו
 לש תודחוימ תויוליעפב ףתתשהל ןכו ,םהלש ירקחמה דוקימל
 טרפבו ,םידחוימ םיאנתל םיאכז תינכותב םיטנדוטסה .תינכותה
 .היחמ תגלמו דומיל רכשמ רוטפ ,לגס רבח לש יוויל

 "תוגספ" תינכותו תרבגומ הנכות תסדנהל תוניוצמ תמגמ
 םינייטצמ םיאדותעל
 תא רישכהל תירקיעה התרטמש הנכות תסדנהב תוניוצמ תינכות
 היגולונכטה תריתע היישעתב םיידיתעה חותיפהו רקחמה יליבומ
 תושירד לכ תא םימייסמ תינכותב םיפתתשמה .ןוחטיבה תכרעמבו

 םישרדנה םיסרוקה בורו הנכות תסדנהב ךמסומ ראותל םידומילה
 .דומילה תונש עברא ךלהמב )רטסיגמ( ינש ראותל
 

 בשחמה יעדמב םינייטצמ םיטנדוטס – ה"במס
 תוימעפ דח תוגלמ הקינעמ הטלוקפה ,תוניוצמה דודיע תרגסמב
 ללכל תדעוימ תינכותה .הכמסה ידומילב םינייטצמ םיטנדוטסל
 םילולסמה ללוכ ,םילולסמה לכב ,הטלוקפב םימושרה םיטנדוטסה
 םאתהב תינכתל תוכייתשה .תורחא תוטלוקפ םע םיפתושמה
 .תעל תעמ םינכדעתמה םינוירטירקל
 

 
 ןושאר ראות רחאל  םידומיל ךשמה
 ילעב ,םיבורק םימוחת וא בשחמה יעדמב ןושאר ראות ירגוב
 ינש ראות תארקל םידומילב ךישמהל ולכוי ,םיהובג םיגשיה
 םימדקתמה םיראתה ידומיל תרגסמב )רוטקוד( ישילשו )רטסיגמ(

 םג דומלל ולכוי םיבשחמ תסדנהל לולסמה ירגוב .הטלוקפה לש
 ןכ ומכ .למשח תסדנהל הטלוקפה תרגסמב םימדקתמ םיראתל
 הקיטמרופניאויבב תודקמתה םע בשחמה יעדמל המגמה ירגוב
 תירלוקלומ היגולויבב םדקתמ ראותל םידומילב ךישמהל ולכוי
 ראותל תבלושמה תינכותה ירגוב .היגולויבל הטלוקפה תרגסמב
 םג םהידומילב ךישמהל ולכוי הקיטמתמבו בשחמה יעדמב
 יעדמב ראותל תבלושמה תינכותה ירגובו ,הקיטמתמל הטלוקפב
 קיזיפל הטלוקפב םג םהידומילב ךישמהל ולכוי הקיזיפבו בשחמה

 

 םידומילה תוינכות
 תודוקנ רובצל םיטנדוטסה לע ,ראותל תושירדה תא אלמל תנמ לע
 תועיפומה םידומיל תוינכת לכב טרופמכ תועוצקמ תוצובק 3 ךותמ
 תועוצקמו תיטלוקפ הריחב תועוצקמ ,הבוח תועוצקמ :ןלהל
 .תינוינכט-ללכ הריחב
 לש )תיתנש-תלת תינכתב 'קנ 10( 'קנ 12 תללוכ םידומיל תינכות לכ
 תועוצקמ 'קנ 6 תוחפל ןכותמ תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ
 ,)בשחמה יעדמבו האופרב לופכ ראותל לולסמב טעמל( הרשעה
 לש  תישפוח הריחבל תועוצקמו ,ינפוג ךוניח תועוצקמ 'קנ 2 תוחפל
 יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ טנדוטסה
 .עוצקמל םושירה

 
 יתנש-עברא יללכ לולסמב םידומיל תינכות

 

 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוח תועוצקמ 'קנ  87.0
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ  'קנ  56.0
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ  12.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 * 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

  ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב(  ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   12    
 
 .םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 ףסונב דומלל ץלמומ הקיטמרופניאויבה םוחתב םינינעתמל :הרעה
 .רשפאה לככ םדקומ  )134020( תיללכ הקיטנגו )134058( 1 היגולויב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032  'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234125 ** םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

18.5 3 - 8 13   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.5 
 

  10                                                           

 'ח תינרדומ הרבגלאו 2 רטסמסב םיירמונ םימתירוגלא תחקל ןתינ **
 .ךפיהל וא 3 רטסמסב
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094412  'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 104134 *** 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 234218  1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 /044252  בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 

 234292   ח"מדמל הקיגול 2 1  - 3.0
17.5 

 
 1 7 13   

 יטמתמה סרוקהו  'ח תינרדומ הרבגלא תא רימהל םילוכי םיטנדוטס *** 
 תודשו םיגוחל אובמו )104158( תורובחל אובמ :םיסרוקה ינשב  ףסונה
)104279(. 
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 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  * ףסונ יטמתמ סרוק     2.5/5.0
  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 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

16/20.5       
 

 ןלהל םיעדמ תועוצקמ ואר **
 
                                                                :םיסרוקה ןיבמ דחא *

 'קנ                       
 104135 )1(   'ת תוליגר תוילאיצנרפיד  תואוושמ 2.5
 104033 תירוטקו הזילנא 2.5

 104174 'מב הרבגלא .53
 104122 1 תויצקנופה תרות 3.5
 104142 םייגולופוטו םירטמ םיבחרמל אובמ 3.5
 104285 )2(  'א תוליגר תוילאיצנרפיד  תואוושמ 3.5
  104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 5.0

 

 םידמולה םיטנדוטסל קר ףסונ יטמתמ סרוקכ בשחנ הז סרוק )1(
 הימיכ וא ,)115203( 1 תיטנווק הקיזיפ וא ,)114073( 'ח3 הקיזיפ
 .)114101( תיטילנא הקינכמ וא ,)124400( 1 תיטנווק

 .רטסמסב םיטנדוטס 10-ל לבגומ )2(
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  **יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 236267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0

12/14       
 :ןלהל םיעדמ תועוצקמ ואר **
 

 םייעדמ תועוצקמ
 
 ןיבמ תודוקנ 8 תוחפל רוחבל םיטנדוטסה לע םייעדמ תועוצקמ רובע
 8 -ל רבעמ תודוקנ .ןלהל תוארשרשה תשירד םויק ךות ,םיאבה תועוצקמה
 :'ב המישרמ הריחבכ ובשחי
                          

 114075 ממ2 הקיזיפ 5.0
 114052 2 הקיזיפ 3.5
 114054 3 הקיזיפ 3.5
 114073 'ח3 הקיזיפ 3.5
 114101 תיטילנא הקינכמ 4.0
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 5.0
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125001 תיללכ הימיכ 3.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0
 124510 תילקיזיפ הימיכ 4.0
 134058 1 היגולויב 3.0
 134020 תיללכ הקיטנג 3.5

 
 :תואבה תוארשרשה עברא ןיבמ תחא תא םילשהל םיכירצ ורחבייש םיסרוקה

 'קנ                                 הקיזיפ תרשרש .1
 114075 ממ2 הקיזיפ 5.0

  :םיאבה תועוצקמה ינש וא 
  114052 2 הקיזיפ 3.5
 114054 3 הקיזיפ 3.5

 'קנ                          היגולויב תרשרש .2
 134058 1 היגולויב 3.0
 134020 * תיללכ הקיטנג 3.5

 הנשב םעפ קר ינוינכט-ללכ םושירל חותפ תיללכ הקיטנג סרוקה *

 'קנ                                הימיכ תרשרש .3
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0

 וא  
 124510 תילקיזיפ הימיכ 4.0

 

 'קנ                               הימיכ-הקיזיפ תרשרש .4
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 114052 2 הקיזיפ 3.5

 
  הריחב תועוצקמ
 תוצובק 3 םילשי .ןמקלדכ תיטלוקפ הריחב תודוקנ 56 דומלל טנדוטסה לע
 תוצובק 3  תמלשה .ןלהל תורדגומה תוצובקה 11 ךותמ תונוש תוחמתה
 ,תוחמתה תצובק לכב תועוצקמ 3 םכותמ ,םינוש תועוצקמ 9 דומיל התועמשמ
 שרדנ .הלאכ שי םא ,הצובקב םיבייחמה תועוצקמה דומיל תשירד םויקו
 .ורחבנש תוחמתהה תוצובק שולשמ תוחפל תודוקנ 26 דומלל

 ,)בשחמה יעדמל הטלוקפה תועוצקמ  לכ( 'א המישרמ ורחבי תופסונ תודוקנ 15
 )םייטלוקפ ץוח תועוצקמ( 'ב המישרמ וא 'א המישרמ תודוקנ 15 דועו

 .ןלהל תועיפומה
 רנימסו דחא טקיורפב וא תוחפל םיטקיורפ ינשב ףתתשהל בייח טנדוטס לכ
  .)הנכותב ךשמה טקיורפ סרוקל רשקב תונוש ףיעס ואר( .דחא
 

 תוחמתה תוצובק
 'קנ             םיבושיח לש תויכוביס .1

 236306 םיירקמ םיפרג 2.0
 236309 הניפצה תרותל אובמ 3.0
 236313 תויכוביסה תרות 3.0
 236315 בשחמה יעדמב תוירבגלא תוטיש 3.0
 236318 תוינאילוב תויצקנופ לש הזילנא 2.0
 236359 2 םימתירוגלא 3.0
 236374 םימתירוגלאו תויתורבתסה תוטיש 3.0
 236377 םיפרגב םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236378 תואדו רסח עדימ לוהינ תונורקע 2.0
 236508 תויכוביסו היפרגוטפירק 2.0
 236518 תרושקת תויכוביס 2.0
 236521 בוריק ימתירוגלא 2.0
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ 3.0
 236755 םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236760 תיבושיח הדימל 2.0

 236313  :אוה בייחמה עוצקמה
 
 םימתירוגלאה תרות .2

 236315 בשחמה יעדמב תוירבגלא תוטיש 3.0
 236357 'א םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236359 2 םימתירוגלא 3.0
 236377 םיפרגב םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236521 בוריק ימתירוגלא 2.0
 236715 םימתירוגלא לש  חותינב תוטיש 3.0
 236719 תיבושיח הירטמואג 3.0
 236755  םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236760 תיבושיח הדימל 2.0
 236779 יביסאמ עדימל םיימתירוגלא תודוסי 2.0
 238739 תיטרקסיד תימתירוגלא הירטמואג 2.0

 
 הימושייו הקיגול .3

 236025 םיקחשמו הקיגול ,םיטמוטוא 2.0
 236026 תורזובמ תוכרעמב םיקחשמו עדי 2.0
 236304 2 בשחמה יעדמל הקיגול 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 3.0
 236345 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש יטמוטוא תומיא 3.0
 236356 םינותנ דסמ תוכרעמ לש הירואת 3.0
 236378 תואדו רסח עדימ לוהינ תונורקע 2.0

 
 היצמרופניאו הניפצ ,היגולוטפירק .4

 236309 הניפצה תרותל אובמ 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
  236379 תונורכזל םימתירוגלאו דודיק 3.0
 236500 הזילנאטפירק 3.0
 236506 תינרדומ היגולוטפירק 3.0
 236508 תויכוביסו היפרגוטפירק 2.0
 236520 עדימ ןוסחא תוכרעמב דודיק 2.0
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ 3.0
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ 3.0
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 236506 וא 236309  :םה םיבייחמה תועוצקמה
                                                                       הנכות תוכרעמ חותיפ .5

 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא 3.0
 236271 דיאורדנא ססובמ חותיפ 2.0
 236278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ 3.0
 236319 תונכת תופש 3.0
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש 3.0
 236332 םימושייו תויגולונכט – םירבדה לש טנרטניאה 2.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 3.0
 236347 הנכות לש הזתניסו יטמוטוא קסיה 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236369 טנרטניאה תשרב עדימ לוהינ 3.0
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה 4.0
 236490 םיבשחמ תחטבא 3.0
 236491 חטבואמ תונכת 3.0
 236496 רוחאל הסדנה 3.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0
 236703 םימצע החנומ תונכת 3.0
 236712 תיליי'גא הנכות תסדנה 2.0
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא 2.0

 236319  :אוה בייחמה עוצקמה
 
 תורזובמ תוכרעמו תרושקת .6

 236026 תורזובמ תוכרעמב םיקחשמו עדי 2.0
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 3.0
 236341 טנרטניאב תרושקת 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
 236351 תורזובמ תוכרעמ 3.0
 236357 'א םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236369 טנרטניאה תשרב עדימ לוהינ 3.0
 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 3.0
 236377 םיפרגב םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236422 תומדקתמ ןוסחא תוכרעמו תויגולונכט 3.0
 236490 םיבשחמ תחטבא 3.0
 236510 םינותנ ידסמ תוכרעמ שומימ 3.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0
 236755  םירזובמ םימתירוגלא 3.0

 236370 וא 236334 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
                בושחימ תוכרעמ .7

 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא 3.0
 236278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ 3.0
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 3.0
 236347 הנכות לש הזתניסו יטמוטוא קסיה 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236369 טנרטניאה תשרב עדימ לוהינ 3.0
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה 4.0
 236379 תונורכזל םימתירוגלאו דודיק 3.0
 236422 תומדקתמ ןוסחא תוכרעמו תויגולונכט 3.0
 236490 םיבשחמ תחטבא 3.0
 236491 חטבואמ תונכת 3.0
 236496 רוחאל הסדנה 3.0
 236510 םינותנ ידסמ תוכרעמ שומימ 3.0
 236703 םימצע החנומ תונכת 3.0
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא 2.0

  236363 :אוה בייחמה עוצקמה
 
 הקיטובורו הייאר .8

 236201  עדימ דוביעו גוצייל אובמ 3.0
 236330 * היצזימיטפואל אובמ 3.0
 236372 תויניסאייב תותשר 3.0
 236777 הישומישו הקומע הדימל 3.0
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 3.0
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע 3.0
 236861 תירטמואג תיבושיח הייאר 3.0
 236862 תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי 3.0

  תונומתו 
 236873 תבשחוממ הייאר 3.0
 236875 יתייאר יוהיז 3.0
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא 2.0
 236927 הקיטובורל אובמ 3.0
 238790 גירס-בר תוטיש 2.0
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואג 3.5

 היצזמיטפואב תויבושיח תוטיש 046197 וא *
 236201  :אוה בייחמה עוצקמה
 
 הקיפרגו הירטמואג .9

 236216 1 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 236324 2 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 236329  הירטמואג לש יתרפס דוביע 3.0
 236716 ם"בית תוכרעמב םיירטמואג םילדומ 3.0
 236719 תיבושיח הירטמואג 3.0
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואג 3.5
 238739 תיטרקסיד תימתירוגלא הירטמואג 2.0

 236216 :אוה בייחמה עוצקמה
 

               תיתוכאלמ הניבו הדימל .10
 236201  עדימ דוביעו גוצייל אובמ 3.0
 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ 3.0
 236372 תוינאיסייב תותשר 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ 3.0
 236760 תיבושיח הדימל 2.0
 236777 הישומישו הקומע הדימל 3.0
 236779 יביסאמ עדימל םיימתירוגלא תודוסי 2.0
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 3.0
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא 2.0
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5

 236501 :אוה בייחמה עוצקמה
 

               הקיטמרופניאויב .11
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא 3.0
 236523   הקיטמרופניאויבל אובמ 2.5
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125001 תיללכ הימיכ 3.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3.5
 134058 1 היגולויב 3.0
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2.5

 094423 -ו 236522 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 

 וז תוחמתה תצובקב הימיכהו היגולויבה יסרוק ,דחא סרוק דבלמ :הרעה
 .'ב המישר תרגסמב הריחבכ ובשחי
 

 'א המישר
 'קנ       טרפבו ,בשחמה יעדמל הטלוקפה תועוצקמ לכ

 234302 'ה היצליפמוקב טקיורפ 3.0
 234303 'ה הלעפה תוכרעמב טקיורפ 3.0
 234304 'ה תיתוכאלמ הניבב טקיורפ 3.0
 234313 יתיישעת טקיורפ 3.0
 234326 'ה תבשחוממ הקיפרגב טקיורפ 3.0
 234329 תונומת חותינו דוביעב טקיורפ 4.0
 234493  רבייס תחטבאל אובמ 1.0
 234901 יתורחת תונכתב הנדס 3.0
 236025 םיקחשמו הקיגול ,םיטמוטוא 2.0
 236026 תורזובמ תוכרעמב םיקחשמו עדי 2.0
 236201  עדימ דוביעו גוצייל אובמ 3.0
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא 3.0
 236271 דיאורדנא ססובמ חותיפ 2.0
 236272 דיאורדנא ססובמ חותיפ טקיורפ 3.0
 236278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ 3.0
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 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ 3.0
 236303 תויעבט תופש דוביעב טקיורפ 3.0
 236304 2 בשחמה יעדמל הקיגול 3.0
 236306 םיירקמ םיפרג 2.0
 236309 הניפצה תרותל אובמ 3.0
 236310 תוילמרופה תופשה תרות 3.0
 236313 תויכוביסה תרות 3.0
 236315 בשחמה יעדמב תוירבגלא תוטיש 3.0
 236318 תוינאילוב תויצקנופ לש הזילנא 2.0
 236319 תונכת תופש 3.0
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש 3.0
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 3.0
 236323 'מ םינותנ דוביעב טקיורפ 3.0
 236324 2 תבשחוממ הקיפרג 3.0
 236328 'מ תבשחוממ הקיפרגב טקיורפ 3.0
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע 3.0
 236330 היצזימיטפואל אובמ 3.0
 236332 םימושייו תויגולונכט – םירבדה לש טנרטניאה 2.0
 236333 םירבדה לש טנרטניאב טקיורפ 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 3.0
 236336 תויקלח .פיד תואוושמ לש ירמונ ןורתפ 3.0
 236340 םיבשחמ תרושקתב טקיורפ 3.0
 236341 טנרטניאב תרושקת 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 3.0
 236345 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש יטמוטוא תומיא 3.0
 236346 בשחמ תרזעב תוינכות תומיאב טקיורפ 3.0
 236347 הנכות לש הזתניסו יטמוטוא קסיה 3.0
 236348 בשחמ-םדא יקשממל אובמ 3.0
 236349 עדימ תחטבאב טקיורפ 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
 236351 תורזובמ תוכרעמ 3.0
 236356 םינותנ דסמ תוכרעמ לש הירואת 3.0
 236357 'א  םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236358 םירזובמ םימתירוגלאב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236359 2 םימתירוגלא 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 3.0
 236361 'מ היצליפמוקב טקיורפ 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236366 'מ הלעפה תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236369 טנרטניאה תשרב עדימ לוהינ 3.0
 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 3.0
 236371 רזובמו יליבקמ תונכתב טקיורפ 3.0
 236372 תוינאיסייב תותשר 3.0
 236374 םימתירוגלאו תויתורבתסה תוטיש 3.0
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה 4.0
 236377 םיפרגב םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236378 תואדו רסח עדימ  לוהינ תונורקע 2.0
 236379 תונורכזל םימתירוגלאו דודיק 3.0
 236381 'ב VLSI-ב טקיורפ 4.0
 236388 ןוסחא תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236422 תומדקתמ ןוסחא תוכרעמו תויגולונכט 3.0
 236490 םיבשחמ תחטבא 3.0
 236491 חטבואמ תונכת 3.0
  236496 רוחאל הסדנה 3.0
 236499 שא תומוחב טקיורפ 3.0
 236500 הזילנאטפירק 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
 236502 תיתוכאלמ הניבב טקיורפ 3.0
 236503 1 בשחמה יעדמב םדקתמ תונכת טקיורפ 3.0
 236504 הנכותב ךשמה טקיורפ 3.0
 236506 תינרדומ היגולוטפירק 3.0
 236508 תויכוביסו היפרגוטפירק 2.0
 236509 םיבשחמ הנבמב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236510 םינותנ ידסמ תוכרעמ שומימ 3.0
 236512 הנכות  חותיפ תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236513 הנכות חותיפ תוכרעמב םדקתמ טקיורפ 3.0
 236515 הניפצה תרותב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236518 תרושקת תויכוביס 2.0

 236520 עדימ ןוסחא תוכרעמב דודיק 2.0
 236521 בוריק ימתירוגלא 2.0
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא 3.0
 236523 הקיטמרופניאויבל אובמ 2.5
 236524 הקיטמרופניאויבב טקיורפ 3.0
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ 3.0
 236526 2 בשחמה יעדמב םדקתמ תונכת טקיורפ 3.0
 236612  היגולוטפירקב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236613 'ה היגולוטפירקב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236620 'ה םימתירוגלאב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236621 'ת+'ה םימתירוגלאב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236622 'ה םימתירוגלאב 2 'סמ םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236623 'ת+'ה םימתירוגלאב 2 'סמ םימדקתמ םיאשונ 3.0
 תומיא( תוילמרופ תומיא תוטישב םימדקתמ םיאשונ 2.0

 'ה )הנכות
236624 

 תומיא( תוילמרופ תומיא תוטישב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 'ת+'ה )הנכות

236625 

 תונומת דוביעו תבשחוממ הייארב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 'ת+'ה

236627 

 236628 'ה תבשחוממ הקיפרגב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236629 'ת+'ה תבשחוממ הקיפרגב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236630 'ה תיעבט הפש דוביעב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236631 'ת+'ה תיעבט הפש דוביעב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236632 'ה הקיטמרופניאויבב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236633 'ת+'ה הקיטמרופניאויבב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236634 'ה םיבשחמ תרושקת תותשרב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236635 'ת+'ה םיבשחמ תרושקת תותשרב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236637 'ת+'ה תויבושיחו הקיגולב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236638 'ה תותשר חותינו ןונכתב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236640 'ה תיטנווק היצמרופניאב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236641 'ת+'ה תיטנווק היצמרופניאב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236643 'ת+'ה הקיטובורב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236644 'ה יעדמ בושיחב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236645 'ת+'ה יעדמ בושיחב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236646 'ה בשחמה יעדמ לש הירואתב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236647 'ת+'ה בשחמה יעדמ לש הירואתב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236648 'ה בשחמה יעדמ לש תויכוביסב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236649 'ת+'ה בשחמה יעדמ לש תויכוביסב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236650 'ה הנכות תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236651 'ת+'ה הנכות תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236652 'ה עדימ תחטבאב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236653 'ת+'ה עדימ תחטבאב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236654 'ה הנכות תסדנהב 2 'סמ םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236655 'ת+'ה הנכות תסדנהב 2 'סמ םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236657 'ת+'ה עדימ לוהינ לש הירואתב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236658 'ה יעבט בושיחב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236660 'ה תיבושיח הדימלב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236661 'ת+'ה תיבושיח הדימלב םימדקתמ םיאשונ 3.0
 236662 'ה תיבושיחה םיקחשמה תרותב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 236663 'ת+'ה תיבושיחה םיקחשמה תרותב םימדקתמ םיאשונ 3.0
  236664 'ה יגולויב בושיחב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 תישונא תוגהנתהו הנוכמ תדימלב םימדקתמ םיאשונ 3.0

 'ת +'ה
236667 

 236698 הנכות תוכיא תחטבה 2.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0
 236703 םימצע החנומ תונכת 3.0
 236712 תיליי'גא הנכות תסדנה 2.0
 236715 םימתירוגלא לש  חותינב תוטיש 3.0
 236716 ם"בית תוכרעמב םיירטמואג םילדומ 3.0
 236719 תיבושיח הירטמואג 3.0
 236729 תיבושיח הירטמואגב טקיורפ 3.0
 236754 תונובנ תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236755  םירזובמ םימתירוגלא 3.0
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ 3.0
 236757 תודמול תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236760 תיבושיח הדימל 2.0
  236777 הישומישו הקומע הדימל 3.0
 236779 יביסאמ עדימל םיימתירוגלא תודוסי 2.0
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא 2.0
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 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 3.0
 236800 הנכות תסדנהב רנימס 2.0
 236811 1 תירמונ הזילנאב רנימס 2.0
 236812 2 תירמונ הזילנאב רנימס 2.0
 236813 םימתירוגלאב רנימס 2.0
 236814 )הנכות תומיא( תוילמרופ תומיא תוטישב רנימס 2.0
 236815 תבשחוממ היארב רנימס 2.0
 236816 תבשחוממ הקיפרגב רנימס 2.0
 236817 תיעבט הפש דוביעב רנימס 2.0
 236818 הקיטמרופניאויבב רנימס 2.0
 236819 םיבשחמ תרושקת תותשרב רנימס 2.0
 236820 הניפצה תרותב רנימס 2.0
 236821 תונומת דוביעב רנימס 2.0
 236822 ןוימ תותשרו םירוביח תותשרב רנימס 2.0
 236823 תיטנווק היצמרופניא דוביעב רנימס 2.0
 236824 הקיטובורב רנימס 2.0
 236825 םירזובמ םימתירוגלאב רנימס 2.0
 236826 םינותנ ידסמב רנימס 2.0
 236827 םיבשחמ תוכרעמב רנימס 2.0
      236828 םיבשחמ תוכרעמב טקיורפ 3.0
 236829 בוריק ימתירוגלאב רנימס 2.0
 236830 םייליבקמ םימתירוגלאב רנימס 2.0
 236831 תיטרקסיד הירטמואגב רנימס 2.0
 236832 יליבקמ תונכתב רנימס 2.0
 236833 תוילמרופ תופשו םיטמוטואב רנימס 2.0
 236834 עדימ ןוסחא תוכרעמב רנימס 2.0
 236835 תיתוכאלמ הניבב רנימס 2.0
 236836 הדימלו םיצירמתב רנימס 2.0
 236837 עדימ ןוסחא תוכרעמל םידודיקב רנימס 2.0
 236838 תודמול תוכרעמב רנימס 2.0
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע 3.0
 236861 תירטמואג תיבושיח הייאר 3.0
 תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי 3.0

 תונומתו
236862      

 236873 תבשחוממ הייאר 3.0
 236874 תבשחוממ הייארב טקיורפ 3.0
 236875 יתייאר יוהיז 3.0
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא 2.0
 236927 הקיטובורל אובמ 3.0
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ 3.0
 236991  יטנווק בושיחב טקיורפ 3.0
 238125 'מ םיירמונ םימתירוגלא 3.0
 238739 תיטרקסיד תימתירוגלא הירטמואג 2.0
 238790 גירס-בר תוטיש 2.0
 238900 םיבושיח לש הירואתב רקחמ ןוירנימס 2.0
 238901 הקירוטניבמוקו  הקיגולב רקחמ ןוירנימס 2.0
 238902 םיפרגה תרותו הקירוטניבמוקב רקחמ ןוירנימס 2.0

 

   'ב המישר
 'קנ           םייטלוקפ-ץוח הריחב תועוצקמ 

 036044 םינשייח י"ע טווינו םיטובור תעונת ןכת 3.0
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 4.0
 044127  הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 5.0
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 5.0
 044157 'א 1 למשח תסדנהל הדבעמ 2.0
 044167 'א טקיורפ 4.0
 044169 'ב טקיורפ 4.0
 044202 םייארקא תותוא 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביע 3.0
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ 3.0
 046332 העימשו הייאר תוכרעמ 3.0
 046880 םיבבש לש בשחוממ  יגול ןכת 3.0
 VLSI 048878 תורוטקטיכרא 2.0
 הייארו תונומת הנבמ ,הייארב םימדקתמ םיאשונ 2.0

 תבשחוממ
048921 

 086761 תבשחוממ היאר רזענ טווינ 3.0
 094222 םילדומ תססובמ תוכרעמ תסדנה 3.5

 094313 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד םילדומ 3.5
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3.5
 094333 םיעוציב רקחב םיימניד םילדומ 3.0
 094334 תיתרפס היצלומיס 3.0
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5
 094591 הלכלכל אובמ 3.5
 096224 רזובמ עדימ לוהינ 3.0
 096250 תורזובמ עדימ תוכרעמ 3.5
 096262 עדימ רוזחא 3.5
 096326 ןומזתב  םימתירוגלא 53.

 096411 םינותנ תססובמ תיטסיטטס הדימל 3.5
 097317 םייפותישה םיקחשמה תרות 2.5
 104122 1 תויצקנופה תרות 3.5
 104135 'ת תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2.5
 104142 םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ 3.5
 104157 םירפסמה תרותל אובמ 3.5
 104165 תוישממ תויצקנופ 3.5
 104174 'מב הרבגלא 3.5
 104158 תורובחל אובמ 3.5
 104177 תילאיצנרפיד הירטמואג 3.5
 104192 תישומיש הקיטמתמל אובמ 3.0
 104221 תוילרגטניא תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 4.0
 104223 הירופ ירוטו תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 4.0
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2.5
 104293 תוצובקה תרות 2.5
 106378 הדימה תרות 3.0
 104294 היירופ תזילנאו תילנויצקנופ הזילנאל אובמ 5.0
 106383 תירבגלא היגולופוט 3.0
 114101 תיטילנא הקינכמ 4.0
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא  5.0
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 5.0
 115204 2 תיטנווק הקיזיפ 5.0
 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 5.0
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3.5
 116354 היגולומסוקו הקיזיפורטסא 3.5
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 124400 תיטנווק הימיכ 5.0
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2.5
 124801 'ב1 תינגרוא הימיכ 2.5
 125801  תינגרוא הימיכ 5.0
 134019 היגולומיזנאו  הימיכויבל אובמ 2.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3.5
 134058 1 היגולויב 3.0
 134082 תירלוקלומ היגולויב 2.5
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3.5
 134128 אתה לש היגולויב 3.5
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2.5
 134142 תירלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 2.5
 214909 םיכר םירושיכ-2 בשחמה יעדמב תויעב 2.0
2.0  

 
 

    
  העיפומה "ףסונה יטמתמה סרוקה תמישר" ךותמ תועוצקמ רוחבל םג ןתינ
 .ץעויה רושיאב םיפסונ תועוצקמ ןכו ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב
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 תובשחוממ תוכרעמ תחטבאו רבייס תמגמ
 תחטבאב אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה וז תינכת תרטמ
 הקמעה ךות בשחמה יעדמב בחר עקר הירגובל הקינעמ המגמה .רבייס
 ולבקי המגמה ימייסמ .ילטיגידה םלועה תחטבא לש השעמבו הירואיתב
 רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראות
 .םינויצה ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש
 

 ףרוח רטסמסב םיליחתמל קר הפקת תצלמומה תכרעמה :הרעה
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוח תועוצקמ 'קנ          106.0
 הביל תועוצקמ 'קנ              8.0

  תיטלוקפ הריחב תועוצקמ  'קנ            29.0
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ            12.0

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

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 *  'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   12    
 
 .םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234125 ** םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0
 234493    רבייס תחטבאל אובמ 1 - - - 1.0

19.5 3 - 8 14   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5 
 

  10                                                           

 'ח תינרדומ הרבגלאו 2 רטסמסב םיירמונ םימתירוגלא תחקל ןתינ **
 .ךפיהל וא 3 רטסמסב
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094412   'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 104134  *** 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 /044252  בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 234292   ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
 236491    חטבואמ תונכת 2 1 - 1 3.0

20.5 
 

1 1 8 15   

 יטמתמה סרוקהו  'ח תינרדומ הרבגלא תא רימהל םילוכי םיטנדוטס ***
 תודשו םיגוחל אובמו )104158( תורובחל אובמ :םיסרוקה ינשב  ףסונה
)104279(. 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  * ףסונ יטמתמ סרוק     2.5/5.0
  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 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

16/20.5      
 

 

-עבראה יללכה לולסמב טרופמכ םייטמתמה םיסרוקה ןיבמ דחא *
 .יתנש

 
 :יתנש-עבראה יללכה לולסמב ולאל תוהז םייעדמה תועוצקמה תושירד **
 תועוצקמה תמישרב םיעיפומה  תועוצקמה ןיבמ  תודוקנ 8 תוחפל
 תחא תשירד םויק ךות ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב םייעדמה
 .תוארשרשה
 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  **יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 236267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 2 1 - 1 3.0
 236350    תותשרב הנגה 2 1 - 1 3.0
 236496    רוחאל הסדנה 2 1 - 1 3.0

21/23 
 

      

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 236506 תינרדומ היגולוטפירק 2 1 - 1 3.0
 236490      םיבשחמ תחטבא 2 1 - 1 3.0
6.0 

 
2 - 2 4   

 
  הריחב תועוצקמ
 תועוצקמ 3 םילשי .ןמקלדכ תיטלוקפ הריחב תודוקנ 37 דומלל טנדוטסה לע
 11 ךותמ תחא תוחמתה תצובק םילשיו ,ןלהלש הבילה תמישרמ )'קנ 8 תוחפל(

 התועמשמ הצובקה  תמלשה .יתנש-עבראה לולסמב תורדגומה תוצובקה
 תושירדב םילולכ םניאש ,)'קנ 8 תוחפל( הצובקב םינוש תועוצקמ 3 דומיל
 שי םא ,הצובקב םיבייחמה תועוצקמה דומיל תשירד םויקו ,הבילה וא הבוחה
  .הלאכ

 ,)בשחמה יעדמל הטלוקפה תועוצקמ  לכ( 'א המישרמ ורחבי תופסונ תודוקנ 12
 תועיפומה )םייטלוקפ ץוח תועוצקמ( 'ב המישרמ וא 'א המישרמ תודוקנ 9 דועו
 .יתנש-עבראה יללכה לולסמב
 רנימסו דחא טקיורפב וא ,תוחפל םיטקיורפ ינשב ףתתשהל בייח טנדוטס לכ
 עדימ תחטבאב טקיורפ :םיידועיה םיטקיורפה דחא תוחפל םללכבו ,דחא
 .)236499( שא תומוחב טקיורפ וא )236349(
 

 הביל תועוצקמ

 :)'קנ 8 תוחפל( האבה המישרהמ םיסרוק 3 דומלל שי

  'קנ
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 3.0
 236500 הזילנאטפירק 3.0
 236508 תויכוביסו היפרגוטפירק 2.0
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ 3.0
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה 4.0
3.0 

 
 236341 טנרטניאב תרושקת
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 תודקמתה םע בשחמה יעדמל המגמה
 הקיטמרופניאויבב
  )היגולויבל הטלוקפה םע ףותישב(
  שומיש בקע תרשפאתמ תינרדומה היגולויבה לש תירואטמה התומדקתה
 םונגה ףצר חונעפ .םיינשדח םימתירוגלאו תויבושיח תוטישב  רבוגו ךלוה
 ןהו םדאה לש היגולויבהו היצולובאה תנבהב ןה הכפהמל םרוג ישונאה
 .תמדקומ הנחבאל םיעצמאו תופורת חותיפו תולחמ תנבהב

 תוישעת ליבוהלו בלתשהל ולכויש םירגוב רישכהל איה המגמה תרטמ
 םימדקתמ םידומילל ךישמהל ולכויש םירגוב ןכו ,הקיטמרופניאויב
 .תופסונ תושירד אלל בשחמה יעדמבו תיאתו תירלוקלומ היגולויבב

 (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראותה תא המגמה ירגוב ולבקי םהידומיל םותב
 ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה יעדמב
 .םינויצה

 

           םידומילה תינכות
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 155 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

    הבוח תועוצקמ 'קנ     107.0
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ       36.0
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ       12.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 
 'קנ

 
 'פ

 
 'מ

 
 'ת

 
 'ה

 
 1 רטסמס

 104031   'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 *  'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 134058 1 היגולויב 3 - - - 3.0
21.0 - 2 10 15   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0 -  12    

 םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 114071 ** 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3 1 - - 3.5
 134133 היצולובא 2 - - - 2.0
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

21.0 3 - 7 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   9    
 .רתוי םירחואמ םירטסמסל 'מ1 הקיזיפ תוחדל ןתינ **
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094412  'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
 125001 *** תיללכ  הימיכ 2 2 - - 3.0
 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.0 
 

- 1 8 17   

 הימיכה תודוסי 124120 סרוק תא םוקמב תחקל ןתינ  ***
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

 125801   תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 2 - - 2.5

17.0 - 1 7 13   
 

    5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 236523  הקיטמרופניאויבל אובמ 2 1 - - 2.5
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2 1 - - 2.5
 134142 תירלוקלומ הקיטנגב הדבעמ 1 - 5 - 2.5
 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - - 3.5

18.0 6 8 6 12   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
6.0 1 - 2 4   

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 236524 הקיטמרופניאויבב  טקיורפ 2 - - 3 3.0
3.0 3 - - 2   

 
 

 .ףרוח רטסמסב קר היהת המגמל םיטנדוטס תלבק :הרעה
 

 
 הריחב תועוצקמ
 
 .ןלהל תוטרופמה תושירדה יפל 'קנ 36 םילשהל טנדוטסה לע

 לולסמב העיפומה )םייטלוקפ  םינפ תועוצקמ( 'א המישרמ 'קנ 15 תוחפל
 .בשחמה יעדמב יתנש-עבראה יללכה
        :ןמקלדכ היגולויבב הריחב 'קנ 10 תוחפל
 לולסמב 'ב וא 'א תומישרמ ראשהו ןלהל המישרהמ תוחפל םיסרוק ינש
      .היגולויבב רגוב ראותל

        
 'קנ

  

 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2.5
 134128 אתה לש היגולויב 3.5
 134111 היגולואוז 3.0
 134040 חמצה לש תירלוקלומ היגולויזיפ 3.0
 134117 היגולויזיפ 3.5
 134121 היגולוריוו היגולויבורקימ 3.0

   
 וא בשחמה יעדמ לש 'א המישרמ תחקל ןתינ הריחבה 'קנ 11 תרתי תא
 .היגולויבב רגוב ראותל לולסמב 'ב וא 'א תומישרמ
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 יתנש-תלת יללכ לולסמב םידומיל תינכות
 

 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 118.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

 הבוח תועוצקמ 'קנ  84.0
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ  24.5
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ  10.0

 
  .דבלב הצלמה תרגסמב איה םירטסמסל הקולחה
 .יתנש-עבראה יללכה לולסמב ומכ 4 ,3 ,2 ,1 םירטסמס
 

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0

9/11 
 

      

 :יתנש-עבראה יללכה לולסמב ולאל תוהז םייעדמה תועוצקמה תושירד **
 תועוצקמה תמישרב םיעיפומה  תועוצקמה ןיבמ  תודוקנ 8 תוחפל
 תחא תשירד םויק ךות ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב םייעדמה
 .תוארשרשה

 

 הריחב תועוצקמ
 תודוקנ 18 :ןמקלדכ תיטלוקפ הריחב תודוקנ 24.5 םילשהל טנדוטסה לע
 תוחפל וז תרגסמבו ,)םייטלוקפ םינפ תועוצקמ( 'א המישרמ תוחפל
 'ב-ו 'א תומישרמ תחקל ןתינ הריחבה תועוצקמ ראש תא .דחא טקיורפ
 .יתנש-עבראה יללכה לולסמב תועיפומה
 
 

    עדימ חותינו הדימלל המגמה
 ,ףוסיאב אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה וז תינכות תרטמ
 .ולא םימוחתב םימתירוגלאו תוטיש רקחו ,תותואו עדימ חותינו דוביע
 ידי לע ונממ םינכת תקפהו עדימב לופיט לש תונורקעב תדקמתמ המגמה
 תינכותה .תיבושיח הדימלו ,תיטסיטטס הקסה ,תותוא דוביעב םילכ
 הרשעה ךכ לע הפיסומו ,בשחמה יעדמב בחר עקר םירגובל הקינעמ
 ,ונממ הדימל ,ודוביע ,ופוסיא – עדימב םיחמתמה םיסרוקו תיטמתמ
 (.B.Sc) םיעדמל רגוב" יתנש-תלת ראות ולבקי המגמה ימייסמ .דועו
 ןויליגלו רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םשרית המגמה ."בשחמה יעדמב
 .םינויצה
 
 .ףרוח רטסמסב קר היהת המגמל םיטנדוטס תלבק :הרעה
 

 120.5 רובצל שי ,יתנש-תלתה ראותב המגמה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ

 הבוח תועוצקמ 'קנ          85.5
 הביל תועוצקמ 'קנ        12.0
  תיטלוקפ הריחב תועוצקמ  'קנ          13.0
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ          10.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 *  'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   12    
 .םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0
 104174 )1( מב הרבגלא 3 1 - - 3.5

19.0 3 - 7 14   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0   9    
 הריחבל הדוקנ ףיסוהלו 'קנ 2.5 )104134( 'ח תינרדומ הרבגלא וא )1(

 .)תיטלוקפ
 
 
 

   3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 094412   'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 234218   1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
18 - 1 8 13   

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 234247   1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
 234118  בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ 2 1 2 - 3.0

  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0
16.5/18.5       

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'ק

 236343  תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236201  עדימ דוביעו גוצייל אובמ 2 1 - 1 3.0

  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0
9/11       

 
 :יתנש-עבראה יללכה לולסמב ולאל תוהז םייעדמה תועוצקמה תושירד **
 תועוצקמה תמישרב םיעיפומה  תועוצקמה ןיבמ  תודוקנ 8 תוחפל
 תחא תשירד םויק ךות ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב םייעדמה
 .תוארשרשה
 

 הריחב תועוצקמ
 העברא  תוחפל :ןמקלדכ תיטלוקפ הריחב תודוקנ 25 םילשהל טנדוטסה לע
  .ןלהל תטרופמה הבילה תמישרמ )'קנ 12 תוחפל ( םיסרוק
  תוחפל 'קנ 3 לש ללוכ ףקיהב דחא טקיורפב ףתתשהל בייח טנדוטס לכ
 רידגמ סובליסהש ולאל טרפ( הטלוקפב םיטקיורפה ללכ ןיבמ רחבייש
 .)"ראותל םיטקיורפה תושירד יולימ ךרוצל רכומ אל"כ
 םינפ תועוצקמ( 'א המישרמ תחקל ןתינ הריחבה תועוצקמ ראש תא
 .יתנש-עבראה יללכה לולסמב העיפומה  )םייטלוקפ
 הביל תועוצקמ
  :)'קנ 12 תוחפל( האבה המישרהמ םיסרוק 4 דומלל שי

  'קנ
 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5
 236330 היצזימיטפואל אובמ 3.0

  וא 
 046197  היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 3.0
 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
    תוגהנתהו תודמול תוכרעמב םימדקתמ םיאשונ 3.0

 'ת+'ה תישונא
236667 

 236860 ילטיגיד תונומת דוביע 3.0
 236777 הישומישו הקומע הדימל 3.0
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 3.0
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא 3.0
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 רמגה תדועתל ףרוציש רושיאב םג םשרית עדימ חותינו הדימלל המגמה
 ,הנכות תסדנהל לולסמבו יתנש-עבראה יללכה לולסמב  םיטנדוטס לש
 לולסמב ראותה תמלשהל תודוקנה תסכמבו תושירדב ודמעיש יאנתב
 הבוח( תוידוחייה תושירדה תא ומילשי ףסונבו ,םימושר םה וילא ליגרה
 .עדימ חותינו הדימלל המגמל )הבילו
 

 יתנש-עברא יללכ לולסמב םישרדנ םניאש המגמב הבוח תועוצקמ
 236756 ,עדימ דוביעו גוצייל אובמ 236201 :הנכות תסדנהל לולסמבו

 .תודמול תוכרעמל אובמ
 

 לולסמב תוחמתהה תוצובקב םילולכה ,המגמב הבילו הבוח יסרוק
 .תוצובקה לש המלשהה תשירד יולימ ךרוצל ובשחיי ,יתנש-עבראה

 תשירד יולימ ךרוצל בשחיי )236501( תיתוכאלמ הניבל אובמ סרוקה
 תסדנהב יתנשה טקיורפה .הנכות תסדנהל לולסמב הבילה תועוצקמ
   .המגמב טקיורפה השירד יולימ ךרוצל בשחיי 'ב בלש הנכות

 
 

   הנכות תסדנהל לולסמה
 םתוחמתה חטשש םירגוב תרשכה איה הנכות תסדנהל לולסמה תרטמ
 תונכת ינפוא לש ןווגמב דקמתמ לולסמה .תולודג הנכות תוכרעמ אוה
 ,תומיאה ,הקידבה ,םושיה ,ןכתה ,חותינה תולועפב יתטיש לופיטבו

 בחר עקר וירגובל קינעמ לולסמה .הנכות לש הבסההו הכרעהה ,הקוזחתה
 שומישו הנכות תריציב הקימעמ תוסנתהו םיימושייה בשחמה יעדמב
 ראותה תא ולבקי לולסמה ימייסמ .הנכות תסדנהל םימדקתמ םילכב
 ובצמש הטלוקפב טנדוטס לכ ."הנכות תסדנהב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ"
  .לולסמל ףרטצהל לכוי ןיקת ימדקאה
 

 םידומילה תינכות
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 159.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 

                              הבוח תועוצקמ 'קנ 109.0
  הביל  תועוצקמ 'קנ    9.0

                 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ  29.5
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ  12.0

 

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
 234114  * 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל םיטמוטואו
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – ינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0 
 

  12    

.םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *  
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 104134  'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

18.0 3 - 7 13   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.0   9    
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

 בשחמה
044252/
234252 

   ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0
 094412 'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0

 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
 236319 תונכת תופש 2 1 - - 3.0

21/23.0       
 

 4 רטסמס 'ה 'ת  'מ 'פ  'קנ
  ** יעדמ עוצקמ     3.0/5.0

 234118  בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234247  1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 236703 םימצע החנומ תונכת 2 2 - - 3.0

16.5/18.5       
 :יתנש-עבראה יללכה לולסמב ולאל תוהז םייעדמה תועוצקמה תושירד **
 םייעדמה תועוצקמה  תמישרב םיעיפומה תועוצקמה ןיבמ תודוקנ 8 תוחפל
 .תוארשרשה תחא םויק ךות ,יתנש-עבראה יללכה לולסמב
 

 :ףרוח רטסמסב םהידומיל וליחתה רשא םיטנדוטסל
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 236267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 2 1 - 1 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 2 1 - 1 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0
 םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 2 1 - 1 3.0

 תיבושיח הדימלו
236370 

18.0 5 - 6 12   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 2 1 - 1 3.0
6.0 1 - 3 4   

 6 רטסמסב טקיורפ תחקל ץלמומ
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 –  הנכות תסדנהב יתנש טקיורפ 2 - - 4 3.0

 'א בלש
234311 

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 –  הנכות תסדנהב יתנש טקיורפ 2 - - 6 3.5
 'ב  בלש

234312 

       
 :ביבא רטסמסב םהידומיל וליחתה רשא םיטנדוטסל
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 236267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0
 234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 2 1 - 1 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0

15.0 3 - 6 10   
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ 2 1 - 1 3.0
 236342 הנכות תומיאל אובמ 2 1 - 1 3.0
  – הנכות תסדנהב יתנש טקיורפ 2 - - 4 3.0

 'א בלש
234311 

 םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת 2 1 - 1 3.0
 תיבושיח הדימלו

236370 

12.0 7 - 3 8   
       

 6 רטסמסב טקיורפ תחקל ץלמומ
 

    7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
   –  הנכות תסדנהב יתנש טקיורפ 2 - - 6 3.5

 'ב בלש
 

234312 
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 8 רטסמס     
 הריחב יסרוק
 

 הריחב תועוצקמ
 תוחפל ןכותמו ,תיטלוקפ הריחב תודוקנ 38.5 כ"הס םילשהל טנדוטסה לע
 תודוקנ 29.5 .ןלהל תטרופמה הבילה תמישרמ )'קנ 9.0( םיסרוק 3
 תוחפל תודוקנ 15 לולכל םיכירצ תיללכה תיטלוקפה הריחבה תועוצקמ
 תא .תוחפל דחא טקיורפ ללוכ ,)םייטלוקפ-םינפ תועוצקמ( 'א המישרמ
 לולסמב תועיפומה( 'ב וא 'א תומישרמ דומלל ןתינ הריחבה תועוצקמ ראש
 .ץעויה רושיאב וא ,)יתנש-עבראה יללכה

 עוצקמכ   )094503( 1 הלכלכ ורקימ סרוקה תא רוחבל לוכי טנדוטס :הרעה
 .הנכות תסדנהל לולסמב 'ב המישרמ הריחב
 

 הביל תועוצקמ 
 
  :האבה המישרהמ םיסרוק 3 דומלל שי

   'קנ
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש 3.0
 236347 הנכות לש הזתניסו יטמוטוא קסיה 3.0
 236350 תותשרב הנגה 3.0
 236363 םינותנ ידסמ  3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 3.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0

 
 
 

  תרבגומ הנכות תסדנהל תוניוצמ תמגמ
 

 עדי תשיכר ךות ,ההובג המרב חותיפ יסדנהמ רישכהל איה המגמה תרטמ
 תרשעה ןכו הנכות תסדנה ימוחת לש בחרה ןווגמב יגולונכט-יעדמ
 .ןכת תועוצקמו םייעדמה דוסיה תועוצקמ
 םינייטצמ םיאדותעל טרפבו ,םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ המגמה
 תא םינש עברא ךות םייסל תרשפאמ איה ."תוגספ" תינכות תרגסמב
  ינש ראות ידומיל תועוצקמ ןכו הנכות תסדנהב ןושאר ראותל םידומילה
 ..M.Sc ראות תארקל
 

 הנכות תסדנהל לולסמה תושירדב דומעל שי  המגמב דומילה תמלשהל
  תושירדל םאתהב  םיסרוק לש תופסונ תודוקנ 14 םילשהל ןכו ,ןאולמב
 .ינשה ראותה
 
 :תורהבה
 

 יפכ דחוימב הובג םכס ילעבל ןושארה רטסמסב תירשפא המגמל הלבק .1
 תסדנהל לולסמל הלבק םג החיטבמ המגמל הלבק .תעל תעמ עבקיש
  .הנכות

 קר רשואתו בשחמה יעדמב םידומילה ךרוא לכל תירשפא המגמל הלבק .2
 םניאש תועוצקמב ,הלעמו 90  לש רבטצמ עצוממ ילעב םיטנדוטסל
 .תישפוח הריחב תועוצקמ םיללוכ

 תפוקת לכב תוחפל 85 לש עצוממ שרוד המגמב םידומילה ךשמה .3
 .םידומילה

 .4 רטסמסב  םיירמונ םימתירוגלא וא ףסונ יעדמ סרוק דומלל ץלמומ .4
 5 רטסמסמ לחה ודמליי תיטלוקפה הריחבה תועוצקמש ץלמומ .5

 .7-8 םירטסמסב םימדקתמ תועוצקמו
 הנכות תסדנהל לולסמה לש הבילה תועוצקמ ברימ תא םילשהל ץלמומ .6

 .תיטלוקפ הריחבכ
 תודוקנ 12 ושרדיי ינש ראותל תרשואמ רקחמ תעצה םהלש םיטנדוטסמ .7

 הלא םיטנדוטס .המגמב דומילה תמלשהל )14 םוקמב( דבלב תופסונ
 .ינשה ראותה דומיל ךשמהב תופסונ תודוקנ 6 םילשהל ושרדיי

 תארקל ,תופסונה תודוקנה 14 תרגסמב םידמלנה םיסרוקב הרכהל .8
 םיראתל ס"היב ןקיד ןגסמ שארמ המכסה לבקל שי  ,ינש ראות
 .)ילמינימ ןויצ תשירד ללוכ( סרוקה דומיל םרט תאזו ,םימדקתמ

 ראותל םשריהל ולכוי ינש ראות לש הלבקה יאנתב םידמועה םיטנדוטס .9
 .דומיל תונש שולש םות רחאל רבכ ינש

 רקחנה אשונ לכב תויהל הלוכי תינכותה ירגוב לש ינש ראותב תוחמתהה .10
 .הטלוקפב

 וידומיל תא םילשהו הילא לבקתהש ימ קרו ךא רכוי המגמה רגובכ .11
 .דומיל תונש 5 ךות התרגסמב

 .הטלוקפה םעטמ המגמה רגוב תדועת קנעות המגמה ירגובל .12
 

   םיבשחמ תסדנהל לולסמה
 ראותל תידומיל תרגסמ תווהל איה םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ
 תוכרעמ תיינבו ןונכת אוה םתוחמתה חטשש םירגוב רישכתש ןושאר
 הנכותב בחר עדי ילעב םיבשחמ יסדנהמ ךנחלו םיבשחמ תוללוכה
 .הרמוחבו

 הטלוקפל תפתושמ םידומיל תרגסמב לעופ םיבשחמ תסדנהל לולסמה
 תודיחי" ןלהל הנארקתש ,בשחמה יעדמל הטלוקפלו למשח תסדנהל
 הדיחי הווהמ וניא לולסמה .תודיחיה יתשל האלמ תופיפכבו ,"םאה
 תינכות .תודיחיה יתש ישאר י"ע תישענ לולסמה תלעפה .תימדקא
 ולבקי םהידומיל םותב .םאה תודיחי תועוצקמ לע תססובמ םידומילה
 ."םיבשחמ תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל ךמסומ" ראות הז לולסמ ירגוב

 158.5 רובצל טנדוטסה לע ,ראותה תלבקל תושירדה תא אלמל תנמ לע
 ,הבוח תועוצקמ :תואבה תועוצקמה תוצובק עברא ךותמ ,תוחפל תודוקנ

 ןפואב ,תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמו הריחב תועוצקמ ,הביל תועוצקמ
 :אבה
 ,ןלהל תצלמומה תינכותב םיטרופמה הבוחה תועוצקמ לכ תא דמלי .1
 .תודוקנ 109-111 הפיקמה

 תועוצקמ תמישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ השולש תוחפל דמלי .2
 .הבילה

 לש הריחבה תועוצקמ תמישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ רפסמ דמלי .3
 םילשיש ךכ ,למשח תסדנהל הטלוקפה לשו בשחמה יעדמל הטלוקפה
 תמישרב עיפומה עוצקמ דמלנ םא  .תוחמתה תוצובק יתש תוחפל
 בשחיהל לוכי אוה ,תוחמתה תצובקב הבוחכ םגו הבילה תועוצקמ
 תרגסמב וא )הבילה תרגסמב בשחיי אל זאו( תוחמתהה תצובק תרגסמב
 עוצקמ רוחבל שיו תוחמתהה תצובקב בשחיי אל זאו( הבילה תועוצקמ
 הבילה ,הבוחה תועוצקמב רובציש תודוקנה לכ ךס .)ומוקמב רחא
 .)"הריחב תועוצקמ" ףיעסב ןלהל םג ואר( .146.5 תוחפל היהי הריחבהו

 'קנ 6 תוחפל ןכותמ( תינוינכט-ללכה הריחבה תועוצקמב  'קנ 12 רובצי .4
 הריחבל תועוצקמו ,ינפוג ךוניח תועוצקמ 'קנ 2 תוחפל ,הרשעה תועוצקמ
 ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ טנדוטסה לש  תישפוח
 .)עוצקמל םושירה יללכל

 ידכ םלוא ,תע לכב לולסמה תא בוזעל שקבלו ותעד תונשל לוכי טנדוטס
 לכ תא םילשהל וילע ,למשח תסדנהב וא בשחמה יעדמב ראותה תא לבקל
 לש תוימדקאה תושירדה לכ רחא אלמלו ול םירסחה הבוחה תועוצקמ
 .םאה תדיחיב ראותה

 הנפי ,םיידוסי-לעה רפסה יתבב הארוה תדועתב ןינועמה טנדוטס
 .םיטרפ תלבקל םאה תדיחיב הכמסה ידומיל תוריכזמל

 
 םיטנדוטס תלבק
 הטלוקפהמ םיטנדוטס לש לבגומ רפסמ הנש ידמ לבקתמ לולסמל .1
 לכמ םילבקתמה רפסמ .בשחמה יעדמל הטלוקפהמו למשח תסדנהל
 תוצעיתה רחאל ,םאה תודיחי יתש ישאר תמכסהב הנש ידמ עבקנ הדיחי
 .םיבשחמ תסדנהל לולסמה תדעווב

 אוהו ,ולש םאה תדיחיל ךייתשהל ךישממ לולסמל לבקתמה טנדוטס .2
 .תיתעמשמו תילהנמ ,תימדקא הניחבמ הדיחיה שארל ףופכ

 ךישמהל לוכי ,םיבשחמ תסדנהל לולסמב וידומיל תא םייסש טנדוטס .3
 תומלשה אלל ,םאה תודיחי יתשמ תחא לכב ישילשו ינש ראות ידומילב
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתב עוגפל ילבמ תאזו ,תודחוימ
 םיטנדוטסל םידחוימ םיצעוי תועבוק םאה תודיחי :םיטנדוטס יצעוי .4
 ץעויל הנפומ לולסמל לבקתמה טנדוטס .םיבשחמ תסדנהל לולסמב
 .ותדיחיב םיאתמה

  
 םידומילה תינכות
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 158.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע

                 הבוח תועוצקמ     'קנ            109-111
 הביל תועוצקמ 'קנ                      9.0

  תיטלוקפ  הריחב תועוצקמ 'קנ           26.5-28.5
 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                    12.0

 
 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
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 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044102  למשח תודבעמב תוחיטב ***4 - - - -

 104031    'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 *  'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114 **   'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

18.0 - - 8 14   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.0 
 

  10    

 .104016 "בחרומ 1 הרבגלא" וחקי למשח תסדנה לש םיטנדוטס  *
 .234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ וחקי למשח תסדנה לש םיטנדוטס **
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח ***
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104032 )1( 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 104134          'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

18.0 3 - 7 13   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

19.0   9    
 

 3 רטסמס 'ה  'ת 'מ 'פ 'קנ
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 114075 ממ 2 הקיזיפ 4 2 - - 5.0
 094412   *  'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 104285 **  )1( 'א תוליגר 'פיד  תואוושמ 3 1 - - 3.5
 104033 )1( תירוטקו הזילנא 2 1 - - 2.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0

23.0 - 1 9 18   

   104034"ח תורבתסהל אובמ"  וחקי למשח תסדנה לש םיטנדוטס  *
 .4 רטסמסב

 104285 ,'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 104032 :םיסרוקה תשולש םוקמב )1( 
 תסדנה לש םיטנדוטס ,תירוטקו הזילנא 104033 ,'א תוליגר 'פיד תואוושמ
 .'ח 2 יפניאו ר"דמ 104035 ,'ת2 א"ודח 104013 :2 רטסמסב ודמלי למשח
 3.5  )104285( 'א ר"דמ תא רימהל בשחמה יעדמ לש םיטנדוטסל רתומ **
 .תיטלוקפ הריחבב הדוקנ ףיסוהלו 'קנ 2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - - 4.0
 104214 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט 2 1 - - 2.5
 104215 'א תובכורמ תויצקנופ 2 1 - - 2.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0
 044127 הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3 1 - - 3.5

18.5 - 1 7 14   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - - 5.0
 044157 'א1 למשח תסדנהב הדבעמ - - 3 3 2.0
 234123     הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5

  † וא     
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 2 2 - - 3.5

  -ו      
 046210 הלעפה תוכרעמב הדבעמ - - 4 - 1.0
 104220 'ת תויקלח.פיד תואוושמ 2 1 - - 2.5
 236267 * םיבשחמ הנבמ 2 1 - 1 3.0

17.0 10/4 6/7 6 10   
 תוכרעמ הנבמ" ןיבל 234123 "הלעפה תוכרעמ" ןיב רוחבל לכוי טנדוטס †
 .046210 "הלעפה תוכרעמב הדבעמ" + 046209 "הלעפה
  "םיבשחמ הנבמ" עוצקמה תא דומלל םיאשר למשח תסדנה לש םיטנדוטס *

046267. 
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - - 5.0
 114073 'ח3 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 044167 'א טקיורפ 2 - 4 - 4.0

  וא     
  * בשחמה יעדמב טקיורפ     3.0/4.0

11.5/12.5       
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044169 'ב טקיורפ - - 4 - 4.0

  וא     
3.0/   
4.0   

  * בשחמה יעדמב טקיורפ    

3/4       

 -כ רידגמ סובליסהש ולאל טרפ( בשחמה יעדמל הטלוקפב טקיורפה תועוצקמ לכ *
 .)"ראותל םיטקיורפה תושירד יולימ ךרוצל רכומ אל"

 הביל תועוצקמ
                 :האבה המישרהמ םיסרוק 3 דומלל שי

  'קנ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 3.0
 044202 םייארקא  תותוא 3.0
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ  3.0

  וא 
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 3.0
 234129 ח"מדמל םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 3.0
 234292 ח"מדמל  הקיגול 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 3.0

 ,םירז תויהל םישרדנ הבילה תועוצקמו תוחמתהה תוצובקמ תועוצקמה
 .הבילהו תוחמתהה תועוצקמ תריפס ךרוצל םיימעפ בשחי אל סרוק רמולכ

 
 הריחב תועוצקמ
 תוחמתה תוצובק
 טנדוטס לכ .תוחמתה תוצובק 10 -ל וניומ םיצלמומה הריחבה תועוצקמ
 התועמשמ הצובק תמלשה .תוחפל תונוש תוצובק יתש םילשהל בייח
 ,המישרה ךותמ םיפסונ תועוצקמו הצובקב םיבייחמה תועוצקמה דומיל
 םא תונושכ הנבשחת תוצובק יתש .תוחפל תועוצקמ השולש תמלשהל דע
 םינתינ הריחבה תועוצקמ רתי .םינוש תועוצקמ 6 תוחפל תוללוכ ןה
 למשח תסדנהל הטלוקפה י"ע םינתינה תועוצקמה לכ ףסואמ הריחבל
 .בשחמה יעדמל הטלוקפהו
 

 םיבשחמ הנבמו תורזובמ תוכרעמ ,םיבשחמ תותשר .1
  044334 * 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236334  * םיבשחמ תותשרל אובמ
 046005 * 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
   וא
 236341 * טנרטניאב תרושקת
 236357 'א םירזובמ םימתירוגלא
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 236351 תורזובמ תוכרעמ
 046272  תונורקע :תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ
 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה
 236490 םיבשחמ תחטבא
 236491 חטבואמ תונכת
 236496 רוחאל הסדנה
 236350 תותשרב הנגה
 046853 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
  וא
 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא
 046275 יראניב דוק לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
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 /046278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
236278 

 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046279 ץאומ יליבקמ בושיח
 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע

 .236357 וא 236334 /044334 :םה םיבייחמה תועוצקמה
  חקלש טנדוטס .046005 תא קר תחקל לכוי 044334 תא חקלש טנדוטס *

 .236341 תא קר תחקל לכוי 236334 תא

 תרושקתה תרות .2
  044334 *  1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236334  * םיבשחמ תותשרל אובמ
 046005 * 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא 

 236341 * טנרטניאב תרושקת
 044202 םייארקא תותוא
 046204 תיגולנא תרושקת
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ 
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046733 היצמרופניאה תרות
 046734 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ
 236520 עדימ-ןוסחא תוכרעמב דודיק

 .046204 וא 046206 :ןיבמ דחאו 044202 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
  חקלש טנדוטס .046005 תא קר תחקל לכוי 044334 תא חקלש טנדוטס *

 .236341 תא קר תחקל לכוי 236334 תא
 

 תויכוביסו היפרגוטפירק ,הניפצ ,םימתירוגלא .3
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 234129 ח"מדמל םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 236313 תויכוביסה תרות
 236343 תויבושיחה תרות
 236359 2 םימתירוגלא
 236374 םימתירוגלאו תויתורבתסה תוטיש
 236500 הזילנאטפירק
 236506 תינרדומ היגולוטפירק
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ
 236520 עדימ ןוסחא תוכרעמב דודיק
 236522 תיבושיח היגולויבב םימתירוגלא
 236719 תיבושיח הירטמואג
 236760 תיבושיח הדימל
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ

 .236343 :אוה בייחמה עוצקמה
 

 תונומתו תותוא דוביע .4
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044202 םייארקא תותוא
 046200 תונומת חותינו דוביע
  וא
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע
 046345  תבשחוממ הקיפרג

  וא
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג

 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
  וא
 104193 היצזימיטפואה תרות
  וא
 236330 היצזימיטפואל אובמ
 046201 םייארקא תותוא דוביע

 046332 העימשו הייאר תוכרעמ
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
  וא
 236873 תבשחוממ הייאר
 236861 תירטמואג תיבושיח הייאר 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046831 יאופר תומידל אובמ
 046195 תודמול תוכרעמל אובמ 236756 וא תודמול תוכרעמ
 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע
 236862 תונומתו תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי

 וא  046200 וא 044202 :ןיבמ דחאו 044198 :םה םיבייחמה תועוצקמה
236860 

 

 תונובנ תוכרעמ .5
 046345 תבשחוממ הקיפרג

  וא
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג

 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא
 236927 הקיטובורל אובמ
  וא
 046212 'ח הקיטובורל אובמ
 234292 ח"מדמל הקיגול
 236372 תוינאיסייב תותשר
 236716 ם"בית תוכרעמב םיירטמואג םילדומ
 236756 תודמול תוכרעמ 046195 וא תודמול תוכרעמל אובמ
 236760 תיבושיח הדימל
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל
  וא
 046211 הקומע הדימל
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע
 236861 תירטמואג תיבושיח הייאר 

 236873 תבשחוממ הייאר
  וא
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
 046853 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
  046200 תונומת חותינו דוביע
  וא
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע
 236862 תונומתו תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי

 וא 236501 וא 236216 / 046345 :םה םיבייחמה תועוצקמה
236927/046212. 

 

 םיבלושמ םיינורטקלא םילגעמ .6
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 MOS( 044231( 1 םיינורטקלא םינקתה
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 046903 וידר רדתב םיבלושמ םילגעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ
 044140 םייטנגמורטקלא תודש
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046189 םייביטקא םיננסמ ןכת
 046773 יוליגל םייטפואורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851  םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו   הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת

 .046237 -ו 044231  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 

  םדקתמ תונכתו הנכות תוכרעמ .7
 236319 תונכת תופש
 236322 עדימ ןוסחא תוכרעמ
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש
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 236490 םיבשחמ תחטבא
 236491 חטבואמ תונכת
 236496 רוחאל הסדנה
 236350 תותשרב הנגה
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
  וא
 236360 היצליפמוקה תרות
 236363 םינותנ ידסמ 

 236370 תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו יליבקמ תונכת
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה
 236703 םימצע החנומ תונכת
  וא
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
 236351 תורזובמ תוכרעמ
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ
 236700 הנכות ןוכית
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא
 236781 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל
 046272  תונורקע :תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 046275 יראניב דוק לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
 046277 הנכות לש תונוכנ תחטבה
 046278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
  וא
 236278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 046279 ץאומ יליבקמ בושיח
 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 

046280 

 הקיטובורו הרקב .8
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 046192 2 הרקב תוכרעמ
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044202 םייארקא תותוא
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 046189 םייביטקא םיננסמ ןכת
 046196 תיראניל אל הרקב
 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
  וא
 236330 היצזימיטפואל אובמ
  וא
 104193 היצזימיטפואה תרות
 236756 תודמול תוכרעמ 046195 וא תודמול תוכרעמל אובמ
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא
 236927 הקיטובורל אובמ
  וא
  046212 'ח הקיטובורל אובמ

 .044191 :אוה בייחמה עוצקמה
 

 תויעבטו תוילמרופ תופש ,תונכת תופש .9
 234129 ח"מדמל םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ
 234292 ח"מדמל הקיגול
 236319 תונכת תופש
 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ
 236342 הנכות תומיאל אובמ
 236345 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש יטמוטוא תומיא
 046277 הנכות לש תונוכנ תחטבה
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
  וא
 236360 היצליפמוקה תרות
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא

 .234129 :אוה בייחמה עוצקמה
 

 תויטנווק תויגולונכט .10
 ןכלו הצובקל םדק וניה )114073( "ח3 הקיזיפ" עוצקמהש בל ומיש :הרעה
 .םדקהב ותוא דומלל ץלמומ

 046243 תויטנווק תויגולונכט
 126604 'א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
  וא
 126605 'ב תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
  וא
 116031 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 046240 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה
 046241 תיטנווק הקינכמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלא-וטפוא
 046232 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 046734 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות
 116037 שעור יטנווק בושחמ

 116031 וא 236990 -ו 046243 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
 
 
 רגוב ראותל תבלושמ םידומיל תינכות 

 הקיטמתמבו בשחמה יעדמב םיעדמל
 )הקיטמתמל הטלוקפה םע ףותישב(
 תבלושמ תינכות תועיצמ הקיטמתמלו בשחמה יעדמל תוטלוקפה
  .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל תדעוימה
  (.B.Sc) םיעדמל רגוב" ראותה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה
 ."הקיטמתמבו בשחמה יעדמב
 

 םיטנדוטס  תלבק
 
 תמרב תוחפל הרקמ לכבו ,םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה .1

 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש הלבקה
 וז הטלוקפ .ותריחב יפ לע תוטלוקפה יתשמ תחאל ךייתשי טנדוטס .2

 ."םאה תדיחי" ארקת
 ויהי ,םיגשיה ךמס לע לולסמל טנדוטסה רבעמל םינוירטירקה .3

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

 רובעל לכויש ,ןיקת ימדקאה ובצמ רשא ,לולסמב טנדוטסל חטבומ .4
 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש רחא םידומיל לולסמל תע לכב

 יפל תודוקנ 152.0 רובצל שי ,ראותל תושירדה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה

 הבוח תועוצקמ 'קנ  107.5-109.5
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ      32.5-34.5

 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                10.0
 

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

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104195 1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104066 'א הרבגלא 4 3 - - 5.5
 234114 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0   12    
 

  2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  104281 2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
  104168 'ב הרבגלא 4 2 - - 5.0
  234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
  234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0
  114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - - 3.5

20.5 3 - 8 15    
   )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

21.5   10     
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 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 104295 3 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 104293  תוצובקה תרות 2 1 - - 2.5
 104222    תורבתסהה תרות 3 1 - - 3.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
19.0 - 1 7 15   

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

  104142   םייגולופוטו םיירטמ םיבחרמל אובמ  3 1 - - 3.5
 104285 'א תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 3 1 - - 3.5
 104158     תורובחל אובמ 3 1 - - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 - 3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

16.5 
 

- 1 5 13  
 

 

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104122 1 תויצקנופה תרות 3 1 - - 3.5
 104279 תודשו םיגוחל אובמ 2 1 - - 2.5
 104294 תירמונ הזילנאל אובמ 4 2 - - 5.0

 וא      
 234125 םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - - 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
  ** יעדמ עוצקמ     5.0

17/19       
 
 תחא םלשותש ךכ ,םיינש וא דחא יעדמ עוצקמ רוחבל טנדוטסה לע **
 :תיטלוקפ הריחבכ ובשחי 5 -ל רבעמ תודוקנ .ןלהל תוארשרשה

 'קנ                                הקיזיפ תרשרש .1
5.0 

 
 114075 ממ2 הקיזיפ

  :םיאבה תועוצקמה ינש וא 
  114052 2 הקיזיפ 3.5
 114054 3 הקיזיפ 3.5

 

 'קנ                             היגולויב תרשרש .2
 134058 1 היגולויב 3.0
 134020 * תיללכ הקיטנג 3.5

 
 .הנשב םעפ קר ינוינכט-ללכ םושירל חותפ תיללכ הקיטנג סרוקה *

 'קנ                                הימיכ תרשרש .3
 124120 הימיכה תודוסי 5.0
 125801 תינגרוא הימיכ 5.0

 וא  
4.0 

 
 124510 תילקיזיפ הימיכ

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 104192  תישומיש הקיטמתמל אובמ 3 - - - 3.0
 106156 תיטמתמ הקיגול 3 - - - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0

13.5 
 

6 3 3 10   

 7 רטסמס
 הריחב תועוצקמ
 
 

 הריחב תועוצקמ
 םינתינה הריחבהו הבוחה תועוצקמ לכ תמישר ךותמ תועוצקמ רוחבל ןתינ
 םילכומ םניאש ,בשחמה יעדמל הטלוקפה וא הקיטמתמל הטלוקפה י"ע
 רוחבל שי  .לולסמה לש הבוחה תועוצקמל םיפפוח וא הבוחה תועוצקמב
 הטלוקפהמ דחא טקיורפו הקיטמתמל הטלוקפהמ דחא רנימס תוחפל
 לכמ הריחב תודוקנ 14 -מ תוחפ אל רובצל שי הרקמ לכב .בשחמה יעדמל
 .הטלוקפ
 

 ךמסומ ראותל תבלושמ םידומיל תינכות
 הקיזיפבו בשחמה יעדמב םיעדמל
 )הקיזיפל הטלוקפה םע ףותישב(
 תדעוימה תבלושמ תינכות תועיצמ הקיזיפלו בשחמה יעדמל תוטלוקפה
  .דחוימב הובג םכס ילעב םיטנדוטסל
 (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ" ראותה תא םהידומיל םויסב ולבקי םירגובה
 ."הקיזיפבו בשחמה יעדמב
 

 םיטנדוטס תלבק
 הרקמ לכבו ,םינייטצמ םיטנדוטס לש לבגומ רפסמל תדעוימ תינכותה  .1
 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש הלבקה תמרב תוחפל
 .ףרוח רטסמסב קר היהת לולסמל םיטנדוטס תלבק .2
 וז הטלוקפ .ותריחב יפ לע תוטלוקפה יתשמ תחאל ךייתשי טנדוטס .3
 ."םאה תדיחי" ארקת
 םידיחא ויהי ,םיגשיה ךמס לע לולסמל טנדוטסה רבעמל םינוירטירקה  .4
 וא בשחמה יעדמ( טנדוטסה רבוע הילא םאה תדיחיב םייולת יתלבו
 .)הקיזיפ
 לכב רובעל לכויש ,ןיקת ימדקאה ובצמ רשא ,לולסמב טנדוטסל חטבומ  .5
 .תוטלוקפה יתשמ תחא לכ לש רחא םידומיל לולסמל תע
 יפל תודוקנ 163.5 רובצל שי ,ראותל תושירדה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה

 הבוח תועוצקמ 'קנ              127.5

 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ                26.0

 תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                10.0
 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 - - - -

 104031    'מ1 ילמיסטינפניא ןובשח 4 3 - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - 5.5
  234114   'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םיטמוטואו תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - - 3.0

 ח"מדמל
234129 

 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 - 2 10 16   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

22.0 
 

  12    

 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח *
 
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - 5.0

234252 
 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - 5.0
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 2 4.0
 234141  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 1 3.0

17.0 3 - 7 12   
  )המישרמ הריחב( ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

18.0   9    
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 094412  'מ תורבתסה 3 2 - - 4.0
 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - 2.5
 104033 תירוטקו הזילנא 2 1   2.5
 114020 'מ1 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
 114074 'פ1 הקיזיפ 4 2 - - 5.0
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 - 3.0
 234292  ח"מדמל הקיגול 2 1 - - 3.0

21.5 - 4 8 15   
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 'קנ 'פ 'מ 'ת 'ה 4 רטסמס
 3.5 - - 1 3 * 'א תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 104285
 1.5 - 3 - - 'מ2 הקיזיפל הדבעמ 114021
 5.0 - - 2 4 'פ2 הקיזיפ 114076
 3.0 - 1 1 2  בשחמה תונכתו ןוגרא 234118
 4.5 6 3 2 2  הלעפה תוכרעמ 234123
 3.0 - - 1 2 1 םימתירוגלא 234247

  13 7 7 6 20.5 
 

 'קנ 2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ 3.5 הז עוצקמ רימהל םיטנדוטסל רתומ*
 .)תוטלוקפה תחאמ( הריחבה תועוצקמב הדוקנ ףיסוהלו
 

 'קנ 'פ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס
 2.5 - - 1 2 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט 104214
 2.5 - - 1 2 'ת תויקלח .פיד תואוושמ 104220
 2.5 - - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
 4.0 - - 2 3 תיטילנא הקינכמ 114101
 3.5 - - 1 3 םילג 114086

  12 6  - 15.0 
 

  6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 114035 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - - 5.0
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - - 5.0
 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - - 5.0

16.5 - 3 6 12   
 

 'קנ   'פ   'מ 'ת 'ה 7 רטסמס
 3.0 - - 2 2 םיירמונ םימתירוגלא 234125
 5.0 - - 2 4 2 תיטנווק הקיזיפ 115204
 3.0 1 - 1 2 תויבושיחה תרות 236343
 3.5 - - 1 3 םיאקיזיפל הימיכ 124108

  11    6 - 1 14.5         
 8  רטסמס ׳ה ׳ת ׳מ ׳פ 'קנ

 114037 'חמ 4 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
  תועוצקמ הריחב     

 
 הריחב תועוצקמ
 10 .בשחמה יעדממ תודוקנ 10 -ו הקיזיפמ תודוקנ 10 תוחפל רחבי טנדוטסה
 וללכי הקיזיפמ 'קנ 10  .דחא טקיורפ תוחפל וללכי בשחמה יעדממ הריחבה 'קנ
 .ןלהל העיפומה  פ"מ1 המישר ךותמ 'קנ 9 תוחפל
 'קנ 2.5 )104135( 'ת ר"דמב 'קנ 3.5 )104285( 'א ר"דמ םיריממש םיטנדוטסל
 .)הריחב תודוקנ 27 - כ"הס( תפסונ הריחב תדוקנ הנשי

 .בשחמה יעדמב ינש ראותל המלשה תבוח אוה )236267( םיבשחמ הנבמ סרוקה
 ובשחיי תיטנווק היצמרופניא אשונב 236823 -ו 116031 ,236990 םיסרוקה
 .טנדוטסה תריחב יפל בשחמה יעדממ וא הקיזיפמ הריחבל
 הריחבה תועוצקמ תמישרמ תחקל ןתינ   )'קנ 6( הריחבה תועוצקמ תרתי תא
 .הקיזיפ לשו בשחמה יעדמ לש
 יעדמ לש " 'ב המישר" ךותמ הריחב 'קנ 6 דע תחקל ןתינ ,ץעויה רושיאב 

 .תוליגרה תומישרב םניאש םיסרוק ףא םיגירח םירקמב וא ,בשחמה
 

 'קנ                                                                          פ"מ1 המישר
 3.5 )ב רטסמס( הקיטפוא 114210
 3.5 )א רטסמס( הקיזיפויבל אובמ 116029
 3.5 םימרוז לש הקיזיפ 116027
 3.5 )ב רטסמס( תיטנווקה היצמרופניאה תרות 116031

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

 )ב
3.5 

 3.0 'ת5 הקיזיפל הדבעמ 114250
   וא

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

     בשחמה יעדמבו האופרב לופכ ראותל תינכות
 בשחמה יעדמל הטלוקפלו האופרל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 לולסמה תרטמ .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל דעוימה
 ,האופרב ןהו בשחמה יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל איה
 ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש
  .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו חותיפה

 םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 .בשחמה יעדמב ראות ףסונב דומלל

 יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגוב" :לופכ ראות הנקמ הז ידוחיי לולסמ
 ראות תלבק ."האופרה יעדמב  (.B.Sc) םיעדמל רגוב" -ו "בשחמה
 ףסונב לופכ ראותל תינכותב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת MD האופרב
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת ואר( 'זאטס תנשו תוינילק םינש שולשל
 

 תינכותה רואית
 יעדממ םיסרוקו דוסיה יסרוק תא ודמלי םידימלתה תונושארה םייתנשב
 תועוצקמל ליבקמב האופרמ תועוצקמ ובלושי 6 -ו 5 םירטסמסב .בשחמה
 .דבלב האופר תועוצקמ ודמליי 10 דעו 7 רטסמסמו ,בשחמה יעדמ

 :םיאבה םייעדמה םיסרוקה תא תחקל םיביוחמ ויהי תינכותה ידימלת
 5-ו 4 םירטסמסב )124120( "הימיכה תודוסי"ו )114249( "'ר 2 הקיזיפ"
 ןכש ,םייעדמה םיסרוקב הריחב תורשפא םידימלתל ןתנית אל .המאתהב
 .האופר לש םידומילה תינכותב הבוח יסרוק םיווהמ ולא םיסרוק

 תא םידימלתה ומילשי המויסבו םינש שמח תפתושמה תינכותה ךשמ
 .האופרה יעדמבו בשחמה יעדמב םהידומיל

   .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 תינכותה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל

 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכותב תונתינה תולקהה ללכ
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראות

 םידומילה תינכות
-הרפה םידומילה תאו בשחמה יעדמב ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 218.5 רובצל שי ,האופרב םיינילק

 הבוח תועוצקמ 'קנ  205.0
 )*( הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ      8.5

 האופרב הריחב תועוצקמ 'קנ         -
 ** 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא עוצקמ 'קנ      3.0
 ינפוג ךוניח :תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ      2.0

        
 236523 ,236501 ,236201 הסדנהב הריחב תועוצקמ*     

     תינכתב םינבומ
                   4 רטסמס דע הז עוצקמ םילשהל הבוח השירד יפ לע םיבייחל  **

 יללכה לולסמב ומכ דבלב בשחמה יעדמ תועוצקמ  3 ,2 ,1 םירטסמס
 יתנש-עבראה
 

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

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב     

  * ףסונ יטמתמ סרוק     2.5/5.0
 114249 'ר  2 הקיזיפ 3 1 - - 3.5
 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
 236201 עדימ דוביעו גוצייל אובמ 2 1 - 1 3.0

19.5/22      
 

 

 .4 רטסמסב יתנש-עבראה יללכה לולסמב טרופמכ  םיסרוקה ןיבמ דחא *
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 בשחמה יעדמב     

 124120  הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - 3.0
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 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 2 1 - - 3.0
 236523 הקיטמרופניאויבל אובמ 2 1 - - 2.5

  האופרב                  
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - - 3.5
 274142 * )1( אפור תויהל -ינילק ישילש - - 6 - 2.0

22.0       
 
 היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי )1( ינילק ישילש סרוק *
 .תכרעמב ובלשל
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
  בשחמה יעדמב     

 יעדמב םדקתמ תונכתב טקיורפ - - - 7 3.0
 * 1 בשחמה

236503 

  האופרב     
 125802 מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 274143 ** )2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274165 ***תיללכ הקיטנג 3 1 - - 3.5
 274182 הקיטסיטטסויב 2 2 - - 3.0

16.5       
 ללכ ןיבמ רחא טקיורפ תחקל םג ןתינ לולסמל יארחאה רושיאב *
  .בשחמה יעדמל הטלוקפב םיטקיורפה
 היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי )2( ינילק ישילש סרוק **
 .תכרעמב ובלשל
 .הריחבל ןתינ אל יעדמ עוצקמ ***
 

 הז לולסמב טרופמכ ,דבלב האופר תועוצקמ  10-7 םירטסמס
 .האופר גולטקב
 
 

 יטנווק  בושיחב תינשמ תוחמתה תמגמ
 תרושקת ללוכ( תיטנווקה היצמרופניאהו םיטנווקה םיבשחמה םוחת
 .רבוגו ךלוה בצקב ,לארשיב ףאו ,םלועה לכב חתפתמ )תיטנווק הנפצהו

 םירמוח ,עדמל םוטנווקה זכרמ םע םואיתב ,בשחמה יעדמל הטלוקפה
 .הז םוחתל תיעדמ הרשעה תינכות העיצמ ,ןוינכטב רליד ןלה ש"ע הסדנהו

 .הז חתפתמ אשונ לע ימוחת-בר טבמ םיטנדוטסל קינעת תינכותה
 

 .הטלוקפב הכמסה ידומילב ןושאר ראותב םיטנדוטסל החותפ המגמה
 עצוממב תודוקנ 30 תוחפל םייסש רחאל המגמל לבקתהל לכוי טנדוטס

 .85-ל 80 ןיב עצוממב םג ץעוי רושיאבו ,85
 
 

 םילשה יכ תרשאמה הדועת קנעות תוחמתהה תא םייסמש טנדוטסל
 שארו הטלוקפה ןקיד ומתחי הדועתה לע  .תינשמה המגמה תא החלצהב
 .םוטנווקה זכרמ
 

 תושירדה לכ תמלשה רחאל קר קנעות הדועתה :הדועתה תלבק ךילהת
 תוחמתהה תמגמ תושירדו  הטלוקפב דומילה ילולסממ דחאב ראותל
 ידי לע ועצובי המגמב תושירדה תמלשהל הרקבהו בקעמה .תינשמה
  .הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזמ
 

 לס ךותמ תועוצקמ השימח דומלל שי המגמה תא םילשהל תנמ לע
  םיסרוק ןיבל המגמב םיסרוק ןיב הפיפח תרתומ .ןלהל טרופמכ תועוצקמ
 םיטנדוטסה לע .ליגרה ראותל םיחקול םיטנדוטסהש )הריחבו הבוח(

 תסכמל רבעמ תודוקנ 2.5 תוחפל םילשהל םייתנש-תלת םילולסמב
 אל םייתנש-עברא םילולסמב םיטנדוטס לע  .ראותל תשרדנה תודוקנה
 .תודוקנ תפסות לש השירד לוחת
 

 :םיאבה םיסרוקה ינש תא דומלל הבוח
 

 .'קנ 3 )236990( *תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ  .א
 
 תרות  סרוקב תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ סרוקה תא רימהל ןתינ *
 .'קנ 3.5 )116031( תיטנווקה היצמרופניאה
 

 .'קנ 3 )236343( תויבושיחה תרות  .ב
 

 :תואבה תושירדה עברא ןיבמ שולש םילשהל הבוח
 

  .'קנ 5 )124400(  )1( **1 תיטנווק הימיכ :# םיטנווקב סרוק  .א
 

 1 תיטנווק הקיזיפ  סרוקב 1 תיטנווק הימיכ סרוקה תא רימהל ןתינ **
 הקינכמ סרוקב וא ,)הקיזיפ-ח"מדמ לולסמל םיאתמ ,'קנ 5 ,115203(

  .)םיבשחמ תסדנה לולסמל םיאתמ ,'קנ 3.5 ,046241( תיטנווק

 :ןלהל המישרה ךותמ דחא סרוק :תיטנווק היצמרופניאב םדקתמ סרוק .ב
 רנימס ,'קנ 2/3 )236640/41(  תיטנווק היצמרופניאב םימדקתמ םיאשונ
 תיטנווק היצמרופניא ,'קנ 2 )236823( תיטנווק היצמרופניא דוביעב
 .'קנ 2 )116040( תמדקתמ
 
 :ןלהל המישרה ךותמ דחא סרוק :תויטנווק תויגולונכטב םדקתמ סרוק .ג

 ,'קנ 2 )116083( תויטנווק תויגולונכט ,'קנ 3 )046243( תויטנווק תויגולונכט
 2 )116037( שעור יטנווק בושחמ  ,'קנ 3 )236991(  יטנווק בושיחב טקיורפ
 תויגולונכטב הדבעמ ,'קנ 2 )126604( א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ ,'קנ

 .'קנ 4 )126605( 'ב תויטנווק
 

 תויכוביסה תרות  :ןלהל המישרה ךותמ דחא סרוק  :הביל סרוק .ד
 תרושקת תויכוביס ,'קנ 3 )236309( הניפצה תרותל אובמ ,'קנ 3 )236313(
 )236521( בוריק ימתירוגלא ,'קנ 3 )236359( 2 םימתירוגלא ,'קנ 2 )236518(
 תויבושיח תוטיש וא ,'קנ 3 )236330( היצזימיטפואל אובמ ,'קנ 2
 אובמ ,'קנ 3 )234292(  )2( ח"מדמל הקיגול ,'קנ 3 )046197( היצזימיטפואב
 ,'קנ 3 )236350( תותשרב הנגה ,'קנ 3 )236201( עדימ דוביעו גוצייל
 )236334( םיבשחמ תותשרל אובמ ,'קנ 3 )236506( תינרדומ היגולוטפירק
 יליבקמ תונכת ,'קנ 3 )044334( 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר וא ,'קנ 3
 הניבל אובמ ,'קנ 3 )236( תיבושיח הדימלו םינותנ דוביעל רזובמו

 .'קנ 3 ) 236501( תיתוכאלמ
 

  :תורעה
  :1 תיטנווק הימיכ סרוקה לש םדקה תושירד עבראל בל ומיש  )1(

 תמישרב םיעיפומה - )124120( הימיכה תודוסי -ו ,)114052( 2 הקיזיפ
  ."הימיכ-הקיזיפ" תרשרש/םייעדמה תועוצקמה
 לכומה )104004( 2 א"ודח -ו ,)104135( 'ת ר"דמב לכומה )104131( 'ח ר"דמ
 )104033( תירוטקו הזילנא תפסותב )114032( 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשחב
 לש המישרב םיעיפומ  104033 ,104135  ליעל םיליכמה תועוצקמה ינש –
   ."ףסונ יטמתמ סרוק"
 

 תועיפומ ףסונה יטמתמה סרוקה תמישרו םייעדמה תועוצקמה תמישר
  .יתנש-עבראה יללכה לולסמב
 
 .דבלב םיבשחמ תסדנהב םיטנדוטסל - ח"מדמל הקיגול  )2(
 
 תא ףיסוהל ךרטצי םיטנווקב סרוק לש היצפואב רחבי אלש טנדוטס    : #
 :ולאה תויצפואהמ תחא

i. םדקה תושירדל בל ומיש(  (114073)  'ח3 הקיזיפ 
 )הז סרוק לש תודימצהו

 וא
ii. ר"דמ םגו  (104004)  2 א"ודח םגו   (114054)  3 הקיזיפ 

 )םיליכמ םיסרוק וא(  (104131) 'ח
 וא

iii. םגו   (104033) תירוטקו הזילנא םגו (114054)  3 הקיזיפ 
    )םיליכמ םיסרוק וא( (104131)  'ח ר"דמ

 
 

   "םידיפל" תינכות
 יעדמל הטלוקפה לש תוניוצמה תינכת הניה "םידיפל" תוינכת
 .ןושאר ראותל םיניטצמ םיטנדוטסל ןוינכטב בשחמה

 
 "תומזי םידיפל" תוניוצמ תינכת
 ילעב םינייטצמ םיטנדוטס חפטלו רישכהל תדעוימה תונייוצמ תינכות
 םידיתע רשא ,לוהינהו תומזיה םוחתב ןפוד יאצוי םירושיכו תוגיהנמ
 .םיליבומ םידיקפתב היישעתב בלתשהל
  

 ילולסממ דחאב םידומילה תושירד לכ תא םייסל תינכותב םיפתתשמה לע
 םוחתב 'קנ 12 תוחפלו ,)תובלושמ תוינכות ללוכ( הטלוקפב דומילה
 לש תודחוימ תויוליעפב ףתתשהל םהילע ,ןכ ומכ .לוהינהו תומזיה
 היגולונכטהו הישעתה ,הימדקאה תומלועל םתוא תפשוחה ,תינכותה
 .דועו תוממח ,ןוכיס ןוה ישנא ,םימזי ,םיריכב םע שגפמ תועצמאב
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 :תינכתה זכרמ םע םואת יפל וא האבה המישרהמ ורחביי תודוקנה 12
   'קנ

 094423 הקיטסיטטסל אובמ 3.5
 094564 יסנניפ לוהינל אובמ 52.

 094591 הלכלכל אובמ 3.5
 094816 םייגולונכט םימזימל קוויש 2.0
 095605 היגולוכיספל אובמ 2.5
 096211 ינורטקלא רחסמל םילדומ 3.5
 096570 תילכלכ תוגהנתהו םיקחשמה תרות 3.5
 096617 תוטלחה תלבקו הבישח 2.5
 096807 תיתרבח תומזי 3.5
 097317 םייפותישה םיקחשמה תרות 2.5
 097800 קווישה תונורקע 3.5
 214909 םיכר םירושיכ – 2 בשחמה יעדמב תויעב 2.0
 236700 הנכות ןוכית 3.0
 324864 1 תומזי 1.0
 324442 לארשיב הדובעה טפשמ 2.0
 324520 תיקסע תומזי 2.0
 324521 תומגמו תוחתפתה םינוגראב תומזי 2.0
 324540 תיקסע תומזיב םייטפשמ םיטביה 2.0
 324247 תיבוציע הבישח תומזיל אובמ 2.0
 324542 ילבולגה קטייה תורבח ךות לא עסמ ,קטייהל עסמ 2.0

 
 אלמ רוטפ תוללוכו תינכתב תורבחה ךלהמב וז תינכתל תוולנה תובטהה
 לע ישיא יווילו  ,)הנשב םישדוח הרשע( תישדוח םויק תגלמ ,דומיל רכשמ
 ידועיי םידומיל ללח תינכותב םיטנדוטסה תושרל .הטלוקפב לגס רבח ידי

 .שידח
 

 :תורהבה
 

 ילעב םישדח םיטנדוטסל רקיעב םידעוימ םהו לבגומ תומוקמה רפסמ .1
 ךמס לע תינכותל הלבקה .הנושארה םתנשב דחוימב םיהובג םינותנ

 .ידועיי ןוימ ךילהת
 18 לש הריבצו תוחפל 86 לש עצוממ שרוד תינכותב םידומילה ךשמה .2

 .םידומילה תפוקת לכב ,רטסמס לכב רתוי וא תודוקנ
 .הטלוקפה םעטמ תינכותה רגוב תדועת קנעות תינכותה ירגובל .3
 .םיבאשמל םאתהב הנש ידימ עבקיי תיפסכה הכימתה ףקיה .4
 הריחב יסרוקל ףופחל םילוכי םישרדנה לוהינהו תומזיה יסרוק .5

 תומייקתמ ראותה תושירד דוע לכ( ראותה תרגסמב םישרדנה
 .)ןאולמב

 
 :תינכותה לש טנרטניאה רתאב ףסונ עדימ

http://lapidim.cs.technion.ac.il 

 
 

 "רקחמ םידיפל" תוניוצמ תינכות
 לאיצנטופ ילעב םינייטצמ םיטנדוטס חפטלו רישכהל תדעוימ תינכותה
 ךות ,תואטיסרבינואב םיידיתע לגס ירבחכו םירקוחכ תימדקא הריירקל
 ,םידומילב תוניוצמ :לגס רבחכ החלצהל תובושחה תונוכתה לע שגד תמיש
  .רקחמ תווצ עינהל תלוכיו ,רקחמלו עדמל הקושת
 

 ילולסממ דחאב םידומילה תושירד לכב דומעל תינכותב םיפתתשמה לע
 תושירדה תא אלמל םהילע ןכ ומכ .)תובלושמ תוינכות ללוכ( םידומילה
 .תודחוימה תוינכתב הליעפ תופתתשהו ,ןלהל תוטרופמה
 
 )236001( "בשחמה יעדמב יטלוקפ רקחמל אובמ" סרוקה תמלשה •

 .לולסמה תושירדמ קלחכ
 ,הכמסהה ידומיל ךלהמב ,רטסיגמל תרשואמ רקחמ תעצה תיינב •

  .לגס רבח תייחנהב
 ףסונב ,רקחמה תינכות אשונב ,םימדקתמ םיסרוק השולש תמלשה •

 .תינכותה לש ימדקאה יארחאה רושיאבו לולסמה תושירדל
 

 תוללוכו ,תינכותב תורבחה ךלהמב תונתינ וז תינכותל תוולנה תובטהה
 יוויל ,)הנשב םישדוח הרשע( תישדוח םויק תגלמ ,דומיל רכשמ אלמ רוטפ
 םידומיל ללח תינכתב םיטנדוטסה תושרל .הטלוקפב לגס רבח ידי לע ישיא
 .שידח ידועיי
 
 
 

 :תורהבה
 םישדח םיטנדוטסל רקיעב םידעוימ םהו לבגומ תומוקמה רפסמ .1

 לע תינכותל הלבקה .הנושארה םתנשב דחוימב םיהובג םינותנ ילעב
 .ידועיי ןוימ ךילהת ךמס

 הלעמו 88 לש רבטצמ עצוממ ןויצ שרוד תינכותב םידומילה ךשמה .2
 לכב תינכותב םידומיל רטסמס לכב רתוי וא תודוקנ 18 לש הריבצו

 .םידומילה תפוקת
  .הטלוקפה םעטמ תינכותה רגוב תדועת קנעות תינכותה ירגובל .3
 .םיבאשמל םאתהב הנש ידימ עבקיי תיפסכה הכימתה ףקיה .4

 

 תונוש
 םנשי םא םג אלמל ןתינ הבוחה תועוצקמ תמלשהל השירדה תא .1
 תאזו ,גולטקב בותכה הבוחה יסרוק לש תודוקנה רפסמב םילק םייוניש
 ראותל תושורדה תודוקנה רפסמו ,ודמלי הבוחה תועוצקמ לכש יאנתב
 ךותמ םיטנדוטסה ומילשי תורסחה תודוקנה תא( גולטקב בותככ ראשי

 .)םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ

 םיוסמ רטסמסב טקיורפ תחיקל י"ע םיטקיורפ ינש תבוח אלמל ןתינ .2
 טקיורפ - 236504 סרוקה תרגסמב בקועה רטסמסב טקיורפה תכשמהו

 .ןושארה רטסמסה רחאל םג טקיורפ ןויצ ןתניי הז הרקמב .הנכותב ךשמה
 רשאמ רתוי הנכותב ךשמה טקיורפ סרוקה תא תחקל רשפא יא ,םלואו
 .תחא םעפ

 רתויה לכל דחא רנימסל םשריהל םילוכי הכמסה ידומילב םיטנדוטס .3
 .רטסמס לכב
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 :םיראתל תומלתשה תוינכות העיצמ בשחמה יעדמל הטלוקפה
 רוטקוד"ו "םיעדמל רטסיגמ" ,"בשחמה יעדמב םיעדמל רטסיגמ"
 ראותל םהידומיל ךלהמב ולכוי םינייטצמ םידימלת ."היפוסוליפל
 .טרוטקודל רישי לולסמל רובעל רטסיגמ

 

 קינעהל ,םילועמ םיסדנהמו םינעדמ ךנחל איה הטלוקפה תרטמ
 םיילוהינ םירושיכ חתפל יסדנה רשוכו קימעמו בר יסיסב עדי םהל
 הווהב עדמה תוריתע תוישעתה תא גיהנהל ולכויש ךכ ,םייגולונכטו
 ןיבמ םינייטצמה תא תלבקמ הטלוקפה ךכ םשל .דיתעבו

 הנקמו ,ההובג םידומיל תמר לע הדיפקמ ,םידומילל םידמעומה
 ימוחתב לועפל םהל רשפאיש קימעמו בחר עדי םיטנדוטסל
 .תוריהמב םינתשמה בשחמה
 

 

  הטלוקפב רקחמהו תוחמתהה יחטש
 לש בחר ןווגמב הפנע רקחמו הארוה תוליעפ תמייקתמ  הטלוקפב
 :םיאשונ

 םייטסינימרטד ,םירזובמו םייתרדס( םימתירוגלאה תרות  -
 )םייתורבתסהו

 ןוקיתל םידוקו םיצורע תנפצה ,תורוקמ תנפצה( הניפצה תרות  -
 )תואיגש

 היפרגוטפירק  -
 תיטנווק היצמרופניא דוביע  -
 םיבושיח לש תויכוביסה תרות  -
 בשחמה יעדמב הקיגול  -
 םינותנ ינבמ  -
 םינותנ ידסמ  -
 םהיעוציב תכרעהו םיבשחמ תוכרעמ לש םילדומ  -
 תיבושיח הדימל  -
 םיירמונ םימתירוגלא  -
 רזובמו יליבקמ תונכת  -
 בותינו ןוימ תותשר  -
 ירטמואג ןונכת  -
 תוכרעמל םיילמרופ םיטרפמ  -
 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש ילמרופ תומיא  -
 תונכת תופש  -
 הנכות תסדנה  -
 היצלומיס  -
 םיבשחמ תרושקת תותשר  -
 תיבושיח תונשלב  -
 תיתוכאלמ הניב  -
 תויבצע תותשר  -
 החמומ תוכרעמ  -
 תיבושיח הירטמואג  -
 תבשחוממ הקיפרג  -
 ילטיגיד תונומת דוביע  -
 תבשחוממ הייאר  -
 הקיטובור  -
 םידידב םיעוריא תוכרעמ  -
 הקיטמרופניאויב  -
 

 הטלוקפב שי ,ל"נה םימוחתב יטרואתה רקחמה תויורשפאל ףסונב
 ,הקיטובור :םינווגמ םימוחתב רקחמ תודבעמ לש הבחר תיתשת
 הקיפרג ,םיירטמואג םידוביע ,תיתוכאלמ הניב ,תבשחוממ הייאר

 תוכרעמ ,םיבשחמ תרושקת תותשר ,ירטמואג בושיחו תבשחוממ
 תחטבאו רבייס ,תויעבט תופש דוביע ,םיבשחמ תוכרעמ ,הנכות
 ,תונורכיזו עדימ ןוסחא ,עדיו עדימ ,תיבושיח הדימל ,עדימ
 .תיטנווק היצמרופניא דוביעו הקיטמרופניאויב

 לגסה תויחונל ןנכותמה ללכושמו שידח ןיינבב תנכוש הטלוקפה
 םימוירוטידוא ,רתיה ןיב ,םיללוכ ןיינבה יבאשמ .םיטנדוטסהו
  ,רתויב תומדקתמהמ הידמיטלומ תוכרעמב םידייוצמה תותיכו

 היירפסו ,תינרדומ םידומיל תביבס רשפאמה ףקיה בחר יתילכת בר זכרמ
 .יוושכע דומיל זכרמכ תשמשמה השידח
 

 
 רטסיגמ ראותל םידומיל
 םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמל הלבקה יאנת
 "בשחמה יעדמב
 ,בשחמה יעדמב ןושאר ראות ירגוב םיטנדוטס ולבקתי הז לולסמל
 ,תורחא תוטלוקפו בשחמה יעדמל םיפתושמה םילולסמה דחאב וא
 לולסמל םידמעומ .תונייטצהב ןושארה ראותה ידומיל תא ומייסש
 המלשה יסרוקב וביוחי ,תורחא תורגסמב ןושאר ראות ומייסש הז
 יבתכמו ישעמ ןויסינ ילעב לש םייעוצקמ םיגשיה .ךרוצה תדימב
 ,ללככ .הלבקה לע ןוידה תעב ןובשחב וחקלי םידמעומה לש הצלמה
 רשואת ללכה ןמ םיאצוי םירקמב .םיימינפ םיטנדוטס קר ולבקתי

  .םינייטצמ םיינוציח םיטנדוטס לש תומלתשה

 

  "םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמל הלבקה יאנת
 תויעדמ תומגמב ןושאר ראות ירגוב םיטנדוטס ולבקתי הז לולסמל
 .תונייטצהב ןושארה ראותה ידומיל תא ומייסש תויסדנה תומגמו
 רבח םע רשק רוציל טנדוטסה לע ,הלא םילולסמל לבקתהל ידכ
 לש םידומילה תינכות .דעוימ החנמ שמשי רשא ,הטלוקפב לגס
 )ךרוצה תדימב( תומלשהה תינכותו הלא םילולסמב םיטנדוטסה
 י"ע ורשואיו ,הדעווה זכרמו דעוימה החנמה םע םואתב ועבקי

 .םימדקתמ םיראתל הדעווה

 

  )רטסיגמל םילולסמה לכב( דומילה תושירד
 רפסמ םייסל טנדוטסה לע רטסיגמה יראתל םידומילה תוינכותב
 ירבחמ החנמ תייחנהב רמג תדובע וא רקחמ תדובע עצבלו םיסרוק
 תודוקנ 40 םילשהל םיבייח םיטנדוטסה .הטלוקפה לש לגסה
 םוחתב תוחמתהל ושדקוי רשא םיסרוקב 18 ןכותמ ראותל דומיל
 סרוקב 'קנ 2 ןכו .החנמה םע םואתב עבקתש תינכות יפל ,רקחמה
 .'קנ 20 לש ףקיהב )הזת( רקחמ תדובע עוציבו "תבחרומ תילגנא"

 םילשהל םיבייח יתנש-תלתה  יללכה לולסמב ןושאר ראות ירגוב
 ,םיסרוקב דומיל תודוקנ 30  ןכותמ ,ראותל דומיל תודוקנ 52
 םניאש בשחמה יעדמ תועוצקמ 6 תוחפל רוחבל םהילע רשאכ
 תוצובק 4 תוחפל ךותמ ,רנימס וא טקיורפ ,םימדקתמ םיאשונ

-עבראה יללכה לולסמה לש תוחמתהה תוצובק 11 ןיבמ תונוש
 הטלוקפב םימדקתמ םיראתל םידומיל גולטקב טרופמכ ,יתנש
 ,המלשה תינכות םהל העבקנ רשא ,םיטנדוטס  .בשחמה יעדמל
 תושרדנה הריבצה תודוקנ 30 ךותמ תודוקנ 6 .האלמל םיבייח
 סרוקב 'קנ 2 ,ףסונב .הכמסה ידומיל תמרב תויהל תולוכי ראותל
 .'קנ 20 לש ףקיהב )הזת( רקחמ תדובע עוציבו "תבחרומ תילגנא"

 

 )236343( תויבושיחה תרותו )236267( םיבשחמ הנבמ תועוצקמה
 תרגסמב םתוא ודמל אל רשא םיטנדוטס .הבוח תועוצקמ םה
 ראותל תומלתשהה  תרגסמב םתוא דומלל םיבייח ןושארה ראותה
 .רטסיגמ

 לגס רבח םע רשק רוציל טנדוטסה לע היהי ,הזתה תייחנה ךרוצל
 לוכי וניא ינוציח םלתשמ .ותוניינעתה יחטשב דקמתמה ,הטלוקפב
 טקיורפ וא יטרואת תויהל לוכי רקחמה .החנמכ הוולנ הרומ רוחבל
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 רמג תדובע תושעל רשפאתי םידחוימ םירקמב .םדקתמ יסדנה
  .תופסונ דומיל תודוקנ 8 רובצל ךרוצ שי הזכ הרקמב .הזת םוקמב

 

 

 
 רוטקוד ראותל םידומיל
 

 הלבקה יאנת
 ינפל .םיאתמ עקר םע ינש ראות ילעב םינייטצמ םיטנדוטס ולבקתי

 רידגהלו ,לגסה ירבח ןיבמ החנמ אוצמל טנדוטסה בייח ותלבק
 ומכ ,טרוטקודל םיטנדוטסה לש םידומילה תינכות .רקחמ םוחת
 יעדמב וניאש םדוק עקר ילעב םיטנדוטסל תומלשהה תינכות םג

 םיראתל הדעווהו החנמה ידי לע תינטרפ הנעבקת ,בשחמה
-הרומ אוהש החנמ רוחבל לוכי וניא ינוציח םלתשמ  .םימדקתמ
 ףקיהב הטלוקפב ימינפ םלתשמ תויהל טנדוטסה לע ,ללככ .הוולנ

  .ותומלתשה תפוקת ךות תוחפל תחא הנש ךשמב אלמ

 
   דומילה תושירד
  :איה הטלוקפב רוטקוד ידימלתל םיסרוקה תשירד

 הכמסה ידומילל םיפתושמ וא( םימדקתמ םיסרוק .1
 12 לש ףקיהב בשחמה יעדמב )םימדקתמ םיראתלו
 .תוחפל תודוקנ

 תודוקנ 6 -ל ושרדי טרוטקודל רישיה לולסמב םיטנדוטס .2
 .רטסיגמל םהלש תודוקנה תשירדמ רתוי

 
 

 ףסונ עדימ
 יעדמל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל םידומיל לש טרופמ גולטק -

 םימדקתמ םיראתל םידומיל תוריכזמב הגשהל ןתינ( בשחמה
 .)הטלוקפה לש טנרטניאה רתאבו הטלוקפב

 םימדקתמ םיראתל םידומיל תוריכזמב םידמעומל עדימ -
  :בשחמה יעדמל הטלוקפב

  04-8294226  'לט ,ןידניג רומיל  'בג

limorg@cs.technion.ac.il 
  :בשחמה יעדמל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא -

https://graduate.cs.technion.ac.il/  

 

 

 

 

 

 


