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 הסדנהל הטלוקפה
 תיתביבסו תיחרזא

 ימדקאה לגסה ירבח
 /הנשמ ירוספורפ
 םיריכב םיצרמ
 ביני ירדא
 יזר ןייטשפא
 ירוי לדנג
 יזח ורסירג
 איגש תוילד
 ןוימס יקסבוטו'ז
 ינור ןפ
 ידע ןאידר
  ידאפ לזיק
 
 
 

 סוטירמא םירוספורפ
 םרוי ךלמינבא
 בקעי ןזוא
 השמ רגרבנזיא
 ןונרא רוטנב
 בקעי רב
 ףולוא רפ ןמטוג
 ילתפנ ילילג
 לכימ ןירג
 סולרק ץרוזוד
 חרי רשטיוד
 ףסוי ןיגה
 דוד יקסבלקני

 בקעי ןממ
 רטיפ ןמוינ
 הואנ סיקרנ

 ודע רניגס
 ישיבא סולופ
 עשוהי גיטסורפ
 המלש ןמדירפ
 ישיבא רדצ
 ירוא שריק
 םחנמ ןוהבר
 הלארשי אניבר
 ללה ןיבור
 רודגיבא גרבנטור
  םהרבא ביבש
 לאכימ ינסאיטש
 קחצי ןמניש
 והילדג ףלש
 ירוא רימש
 קחצי ץיבלומש
 דעיבא אריפש
 
 

 הטלוקפה ןקיד
 רוכב המלש
 

 םירוספורפ
 יבא דלפטסוא
 המלש רוכב
 לאפר סקז
 ןונמא ץכ
 יאחוי למרכ
 ירוא בהל
 הדוהי ןונגע
 ןרע רלדירפ
 דדוע ץיבוניבר
 םיסקמ ינשוש
 םרוי ןטפיש
 

 םירבח םירוספורפ
 דעלג רוצ-ןבא
 דדוע רימא
 דוד יאדורב
 דומחמ ןיראב'ג
 הכסי דלפדלוג
 רימא ינגד
 לעי יקסבובוד
 םהרבא רגיצנד
 ןיטנטסנוק ךולוו

 קא'ג דאדח
 רמות ודלוט
 קרמ קינסלט
 ןרוא ןבל
 ןד ןוזרביל
 לאפר רקניל
 הנירבס יראטפס
 סכלא ןמרופ
 איגש ןיליפ
 קרב ןייבשיפ
 ףסא רלק
 ןיטנטסנוק רלבוק
 איג ןומר
 ירוא טיבש
 

 
 

 דומיל ילולסמ - הכמסה ידומיל
 /https://cee.technion.ac.il :הטלוקפה רתא
 
  תיחרזא הסדנה
 תוכרעמו םינבמ לש עוציבבו ןכתב ,ןונכתב תקסוע תיחרזאה הסדנהה
 בייח תיחרזא הסדנהב טנדוטסה .טרפהו רוביצה ,היישעתה יכרוצל
 הקיזיפ ,הקיטמתמ רקיעב ,םיקיודמה םיעדמל הייטנב ןייטצהל
 תא חתפל תנווכמה םידומילה תינכתמ תלעות קיפהל תנמ לע ,הימיכו
 .הזתניסבו הזילנאב וירושיכ
 ןהב קוסעל םייושע םייחרזאה םיסדנהמהש תוינייפואה תומישמה
 ינבמ ,תומוק יבר םיניינבו םינבמ ןונכת תוללוכ ,תיסדנהה םתדובעב
 היגרנאל םינקתמ ,םילמנ ,הפועת תודש ,םיכרד ,היישעתו רויד
 היגולורדיה ,םימ יבאשמ לוצינ ,םירכס ,םירשג ,תיניערגו תילוארדיה
 היינבה לוהינ לש םיטביהו בויבו םימ תקפסא ,םייגולורדיה םינבמו
 עדמה תודוסיב תואיקבב םינתומ הלא לכ .הביבסה תויתשתו
 םיטביהה תרכה תושרוד ןורתפל תודמועה תויעבה .הסדנההו

 תקינכמו םינבמ תקינכמ ,סוסיבו עקרק ,םירמוח :ןוגכ םיידוסיה
 הבחר תשק ,אופא ,תללוכ םידומילה תינכת .יופימו הדידמ ,םימרוזה
 בושחימ יעצמאב םיבשחמב שומישה תוברל םייסיסב םימוחת לש
 .םימדקתמ
 ,הקיטמתמ ,הקיזיפ( דוסיה תועוצקמ םיללכנ םידומילה תרגסמב
 הקינכמל אובמ :ןוגכ םייסיסב הסדנה תועוצקמ ,)תילגנאו הימיכ
 הקיפרג ,תוכרעמ חותינ ,םיבשחמ תונכת ,םימרוז תקינכמ ,תיסדנה
 תינכת לש היינשה תיצחמב .תישפוח הריחב תועוצקמו תיסדנה
 ,הרובחת ,םינבמ ןכת תונורקע םיטנדוטסה םידמול םידומילה
 םישרדנה הטישהו תונורקעה תאו הקינכטורדיה ,הביבסה תסדנה
 .לוהינבו יסדנה ןכתב ,היינבה יעדמב
 תוחמתה ךרוצל הריחב תורשרש דומלל תורשפא תנתינ םיטנדוטסל
 ,הביבסו םימ יבאשמ תסדנה ,םינבמ תסדנה :םיאבה םימוחתב
 לש היגולונכטו דוקפת םירמוח ,היינבה לוהינ ,הרובחת תסדנה
 .הקינכטואיגו ,)היצמרופניא-ואיגו יופימ( היזדואיג ,היינב
 םיכרדל ,עקרקה תקינכמל תודבעמה תודמוע םיטנדוטסה תושרל
 הסדנהל ,הקילורדיהל ,םינבמל םילדומל ,ןיינב ירמוחל ,טלפסאו

 הירטמרגוטופל ,GIS-ו יתרפס יופימל ,-GPSו תודידמל ,תיתביבס
 .קוחרמ השיחו

 םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמו תיתנש-עברא הנה תינכתה
 ."תיחרזא הסדנהב
  .ךשמהב אבומ ,תוחמתהה ימוחתו תורשרשה לש טרופמ רואת
 םימאתומו תיתנש-דח תנוכתמב םינתינ הטלוקפב םיסרוקה תיברמ
 .ףרוח רטסמסב םידומיל תלחתהל
 :הטלוקפב הכמסה ידומיל תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ

technion.ac.il judith@,  technion.ac.il @yaelly   
  .הטלוקפה רתאבו
 

  םינבמ - תיחרזא הסדנה
 םיחרזא םיסדנהמ רישכהל דעונ םינבמ - תיחרזא הסדנהל לולסמה
 ,םיירוביצ םינבמ ,םירוגמ ינבמ( םינבמ ןכת אוה ירקיעה םקוסיעש
 .)דועו םימ ילדגמ ,תורוגממ ,הנסחאו הישעת ינבמ ,םירשג ,תומלוא
 .תיחרזא הסדנהב בחר סיסב תיינקהב הליחתמ םידומילה תינכת
 םישורדה םילכ תינקה תללוכה תדקוממ הרשכה תנתינ ,ךשמהב
 וסוסיב ,ותוביצי ,הנבמה קזוח ןוגכ ,םינבמ סדנהמ לש וקוסיעל
 ןוכסח ילוקיש ,המדא תודיערו חור ללוכ תונוש תוחרטהב ותדימעו
 םירקחמב קוסיעל סיסב ןתינ ,ןכ-ומכ .עוציב ילוקישו תולעו לקשמב
 םינבמ תוכרעמ חותיפבו םירחא םיחטשמ היינב יפנעל םירושקה
 .תושידח
 ובצמש הטלוקפב טנדוטס לכ ,ףסונב .המשרה לולסמ הניה תינכתה
 .תינכתל ףרטצהל לכוי רבעמה ינוירטירקב דמועו ןיקת ימדקאה
-תיחרזא הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמ תינכתה
 רגובה םושיר רשפאמו םיסדנהמה םשר י"ע רכומ הז ראות  ."םינבמ
 וכרד ךשמהבו םינבמ תסדנה לש םוחתב םיסדנהמה סקנפב
 תוניחב רחאל( םינבמ תסדנה םוחתב ןוישיר תלבק םג תיעוצקמה
    .)םשרה
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 םינבמ תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 sarits@technion.ac.il :הטלוקפבש היינבה לוהינו
 .הטלוקפה רתאבו
  

  היינבו לוהינ - תיחרזא הסדנה
 םיסדנהמ רישכהל דעונ  "היינבו לוהינ - תיחרזא הסדנה"ל לולסמה
 ןונכת ;ןונכתה םואית ;היינב יטקיורפ לוהינ אוה ירקיעה םקוסיעש
 םיטביהה רתיו ;עוציבה לש הרקבו לוהינ ,ןונכת ;ידוקפת ןכתו

  .היינבה לש םייגולונכטה
 תבייחמ םימדקתמ היינב יטקיורפ לש לעופה לא חוכה ןמ האצוה
 םתלכשה רשא ,םינוש םימוחתמ םיריכב םיסדנהמ לש תווצ תדובע
 היינבה לוהינו םינבמ תסדנהל הדיחיה י"ע תינקומ תיסיסבה
 ןכתבו ןונכתב קסועה ,םינבמה סדנהמל ףסונב .הטלוקפב
 םירחא םיסדנהמ היינב טקיורפ לכב םיליעפ ,היצקורטסנוקה
 ,םימדקתמ היינב תויגולונכטו םירמוח ,עוציב ,לוהינב םידקמתמה
  .ויתוכרעמו ןיינבה לש םיידוקפתה םיטביהבו

 ימוחת לכב יסיסבה עקרה דצל תללוכ הלא םיסדנהמ לש םתרשכה
 לוהינ לש םייפיצפסה םימוחתב תודקמתה ,תיחרזאה הסדנהה
 םירמוח ,היינבה תלכלכו יסנניפ לוהינ ,םדא חוכו םיבאשמ
 סוסיב ,עקרקו היינב תודובע לש עוציב תוטיש ,היינב תויגולונכטו
 תוחיטבו ,םוטיא ,םייק ,יטסוקאו ימרת דודיב ,תונורדמ תכימתו

 הבחר תשק תללוכה םידומיל תינכת לע ךכיפל ססובמ לולסמה .שא
 ,םירמוח ;היינבה לוהינ :םימוחתהמ הריחבו הבוח תועוצקמ לש
 עקרו ,הקינכטואיגו ;םינבמ תסדנה ;היינבה לש היגולונכטו דוקפת
 הבוח תועוצקמ סיסב לע( הטלוקפה ימוחת רתיב יסיסב
-ואיגו ;הביבסה תסדנהו םימ יבאשמ ;הרובחת:םימוחתהמ
 .)היצמרופניא
 לוהינ - תיחרזא הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמ תינכתה
  ."היינבו
 רשפאמו םיסדנהמה םשר י"ע רכומ הינבו לוהינב לולסמה רגוב
 .היינבה לוהינ תסדנהל רודמב םיסדנהמה סקנפב רגובה םושיר
 םינבמ תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 sarits@technion.ac.il  :הטלוקפבש היינבה לוהינו
 .הטלוקפה רתאבו
 

  הרובחת  תסדנה - תיחרזא הסדנה
 היהי םקוסיעש םיסדנהמ רישכהל דעונ הרובחת תסדנהב לולסמה
 ןכת ,הרובעת תסדנה ,הרובחת ןונכת :םינושה הרובחתה ימוחתב
 לש תיעוצקמה הרשכהה .םיכרדב תוחיטבו םיכרד הנבמ ןכת ,םיכרד
 ידומל אוה יסיסבה קלחה :םיקלח ינשמ תבכרומ הרובחתה סדנהמ
 ,הרובחתה תועוצקממ בכרומה םדקתמה קלחהו תיחרזא הסדנה
 טנדוטסה דמלי סיסבה ידומיל תורגסמב .םירע יוניבו םיעוציב רקח
 תסדנה ,היינב ירמוח ,היינבה לוהינ ,םינבמ תסדנה םוחתמ תועוצקמ
 ידומיל תרגסמב דמלנה תועוצקמה ןווגמ .םימ יבאשמו הביבסה
 םיעדמה תועוצקמב ,תימוחת-בר תונמוימ תונקהל דעונ הרובחתה
 ןונכתו םיעוצב רקח ,תויתשת ןונכת ,הרבחה יעדמ ,םיקיודמה
 םידומילה תינכת .הרובחתה סדנהמ דוקפתל םישורדה ,ינברוא
 סדנהממ שרדנה תויונמוימה סיסבו םילכה תא קפסל הדעונ תעצומה
 תריצי לע הדפקה תמייק ובש היגולונכט לש הנתשמ םלועב הרובחתה
 .אמייק-תב הביבס
 םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמו תיתנש-עברא הנה תינכתה
 ."הרובחת תסדנה - תיחרזא הסדנהב
 הרובחת תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 transeng@technion.ac.il :הטלוקפבש היצמרופניא-ואיגו
 .הטלוקפה רתאבו

 
  םימ תסדנה - תיחרזא הסדנה
 תסדנה  לש םימוחתב םיסדנהמ רישכהל דעונ םימ תסדנהב לולסמה
 תמירז לש הקיזיפ ,תונופטיש תעינמו זוקינ ,הקפסא תוכרעמ ,םימ
 לש םיטביהב ןכ-ומכו הרקב ,תיעקרק-תתו תיעקרק-לע הביבסב םימ
 םיבושחהמ וניה םימ תויתשת אשונ .םיכפשבו םימב לופיט תוכרעמ
 תסדנהב לולסמה .םלועב תובר תוצראב םגו ילארשיה קשמב רתויב
 .תיחרזא הסדנהב יסיסב עדי םע םימ תסדנה לש תונורקע בלשמ םימ

 לועפתו המקה ,ןונכת ,רקחמ ידיקפתב בלתשהל ולכוי םירגובה
 .תוימואלו תוירוזא ,תוינוריע םימ תוכרעמ
 םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמו תיתנש-עברא הניה תינכתה
 ."םימ תסדנה-תיחרזא תסדנהב
 ,הביבסה תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 kovlerk@technion.ac.il  :הטלוקפבש תואלקחו םימ
 .הטלוקפה רתאבו

 3-ל תפתושמ תינכת( הביבסה תסדנה
  )תוטלוקפ
 תינכתב ןתינ הביבסה תסדנהב ןושאר ראותל ליבומה לולסמ
 הסדנה ,תיתביבסו תיחרזא הסדנהל תוטלוקפל תפתושמ םידומיל
 הטלוקפה ךרד עצבתמ םושירהו היגולונכטויבו ןוזמ תסדנהו ,תימיכ
 הרישכמ תידוחייה םידומילה תינכת .תיתביבסו תיחרזא הסדנהל
 ,רקחמ ימוחתב םיאשונ לש בחר ןווגמב קוסעל ראותה ילבקמ תא
 .תיתביבס הסדנהב חוקיפו לועפת עוציב ,המקה ,ןונכת
 השיגדמו םייסדנהו םייעדמ דוסי תועוצקמב קזח עקר הנקמ תינכתה
 תוכרעמ ,םימ תוכיא תרקב ,םייתביבס םיבאשמ תסדנה יאשונ

 תוכרעמ ,םימ תקפסא ,היגולורדיה ,תימי הביבסו תויאטווקא
 לופיט תויגולונכט ,םיכפשבו םימב לופיט תויגולונכט ,םיכפש
 רוזחמו הבשה תונורקע ,עקרק תוכיא תרקב ,היישעתמ תלוספב
 תוכיא ,תיתביבס היגולונכטויב ,הביבסה תוכיא יניד ,תלוספו םיכפש
 .םיירפסומטא םימוהיז תרקבו ריוואה
 םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמו תיתנש-עברא הניה תינכתה
 ."הביבסה תסדנהב
 ,הביבסה תסדנהל  הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
 רתאב  ,hnion.ac.ilkovlerk@tec :הטלוקפב תואלקחו םימ
 https://sviva.net.technion.ac.il :לולסמה
 .הטלוקפה רתאבו
 

  היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה
 םיסדנהמ רישכהל דעונ היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהל לולסמה
 עדימ לש ותגצהו חותינ ,דוביע ,תשכרהב קסועה םימוחתה ןווגמל
 םיטרפהו ץראה רודכ ינפ רואיתב קסוע םוחתה וסיסבב .יבחרמ-ואיג

 :רתיה ןיב ,םיללוכו םינווגמ דומילה יאשונ .וינפ לעש
 ינונכתו יתביבס עדימ תובכש בוליש – )GIS( יפרגואיג עדימ תוכרעמ
 ןוגכ ,םיימוימוי םישומישב רקיעב תורכומ תוכרעמה .יבחרמ עדימ םע
 ךא ,הבורקה הביבסב יוליבו תוריית ירתא וא העיסנ ילולסמ שופיח
  .םלועבו ץראב לודג ףוג לכב ףקיה תבחר תיתשת םג תוקפסמ
 ןיוול תואמדה ,םימולצת חותינ – רזיילו תיתרפס הירטמרגוטופ
 .םיידממ תלת םילדומ תיינבו םיפוג יוהיז ךרוצל רזייל תוכרעמ ינותנו

 םימדקתמ םייטמתמ םילדומ תועצמאב םישענ לודימהו יוהיזה
 .ךכ םשל םיחתופמה
 תוינייוולו תויעקרק תומלצמ תרזעב םוליצל הטיש – קוחרמ השיח
 תרשפאמ קוחרמ השיח .ןיעהמ םייומסה םימוחתב הנירק תוטלוקה
 ,ןמימ ,ןקנח ומכ םייתביבס םיביכרמ םיארנ ןהב תונומת תריצי
 .תניוזמ-יתלב ןיעב םתוהזל ןתינ אלש ,םירחא םייגולויב םיביכרמו

 לע םיטרפ םוקימ תעיבקב תוקסוע – תויפרגופוטו תויסדנה תודידמ
 עוציבלו ןונכתל סיסב םיווהמ תודידמה ירצות .ץראה-רודכ ינפ
  .תונוש תובכרומ תומרב םייסדנה םיטקיורפ
 יפל .ןיעקרקמב תויוכז םושירו לוהינ – ןיעקרקמ םושירו רטסדק
-ואיגו יופימ לולסמה ירגוב ידי-לע קר תעצובמ ,לארשי תנידמ יקוח
 תוינכות םירצויה ,םוחתב קוסעל יתלשממ ןוישיר ילעב ,היצמרופניא
 .הילעבל תכיישכ עקרקה םושיר יכרצל
 קוידב העונת ןוויכו םוקימ תעיבק – טווינו )GPS( תינייוול היזדואיג

 קר סחייתמ וניא טווינ .GPS-ה יניוול ךרעמ תרזעב ילאמיסקמ
 תוניפס ,םיסוטמ תנווכהל םג שמשמ אוה .םירכומה GPS-ה ירישכמל
  .םיבכר ייצ לוהינו
  

 ןיעקרקמה םוחתב תוחמתהל תורשפא תנתינ לולסמב םיטנדוטסל
 תודידמה םוחתב וא ,יבחרמה עדימהו יופימה םוחתב ,רטסדקהו

 .הריחב תורשרש דומיל תועצמאב תאז תויסדנההו תויטדואיגה
 



 2020/2021 א״פשת םידומיל תינכת / 01 תיתביבסו תיחרזא הסדנה
 
 

 72 

-ואיגו יופימ תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא הנקמ תינכתה
 ."היצמרופניא
 הרובחת  תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
   aliza@tx.technion.ac.il :הטלוקפב היצמרופניא-ואיגו
 .הטלוקפה רתאבו
 

 יתנש-תלת לולסמ - היצמרופניא-ואיגו יופימ
 המוד היצמרופניא-ואיגו יופימב BSc ראותל יתנש-תלתה לולסמה
-ב םכתסמ וב דומילה ףקיה רשאכ ,יתנש עבראה לולסמל והנבמב

 .יתנש עבראה לולסמה דומיל תודוקנ 157 תמועל דומיל תודוקנ 120
 תועוצקמ בור תא ןכו הבוחהו דוסיה תועוצקמ תיברמ תא ללוכ אוה
 תועוצקמ תא ללוכ וניא אוה .יתנש-עבראה לולסמה לש תוחמתהה
 .תיחרזא הסדנהב םייסדנהה עקרה
 םיעדמל ךמסומ" ראותל םידומיל ךשמה שקבל םיאשר םיטנדוטסה
 תודוקנ 36.0 ומילשיש יאנתב ,"היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב
-ואיגו יופימב םיעדמל רגוב" ראותה תא הנקמ תינכתה .תוחפל
 ."היצמרופניא
 .םיסדנהמה סקנפב םשריהל םילוכי םניא הז לולסמ ירגוב
 הרובחת תסדנהל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ תינכתה לע םיטרפ
  aliza@tx.technion.ac.il :הטלוקפב היצמרופניא-ואיגו
 .הטלוקפה רתאבו
 
 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תורשפא תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 ךוניחל הטלוקפב )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל
 הנומשמ תחאב םה ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל
 ,הקיזיפ תארוה ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ
 יעדמ תארוה ,בשחמה יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה
  .למשח-הקינורטקלא תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה
-לע רפס יתבב הארוה ןוישיר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 .תודוקנ 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי
 ןושאר ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע
 ."היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה" קרפב םיטרפ .ףסונ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  תיחרזא הסדנהב םידומילה תינכת
 

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 הבוח תועוצקמ 'קנ   108.5
 תורשרשב הריחב תועוצקמ 'קנ     34.0
 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ       4.5
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ       4.0
 'קנ       6.0

 
 הרשעה תריחב תועוצקמ

 תודוקנ -'קנ ,תיב תודובע - ב"ע ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104003 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2  5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0 23 - 11 14.5   
 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
  014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 104131 'ח/תוליגר .פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 125013 הימיכב הדבעמ - - 1.5 - 0.5
   234128  ןותייפ תפש – בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

22.0 24 3.5 9 17   

 
'קנ ב"ע  'מ  'ת  'ה  3 רטסמס    

 014108   םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 .04 םימרוזה תקינכמ תודוסי 3 2 - 4   014214  
היינב ירמוח 3 1 1 5 3.5  014505  
*הרובחת ןונכת 3 2 1 4 4.5  702014  
  124503   'ב1 תילקיסיפ הימיכ 2 1 - 4 2.5
.52 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 3   314535 

ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0  394800 
21.0 25 2 11 15   

 העונת לש לוהינו הסדנה :תועוצקמה דחא תא דומלל ןיפוליחל ןתינ *
 .)014779( םיכרד לועפתו ןכת וא )014733(

 
'קנ ב"ע  'מ  'ת  'ה  4 רטסמס    

הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0  014003 
תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0  014006 
1 ןוטב ינבמ 3 2 - 4 4.0  350141  
תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0  014405    
תיסדנה הלכלכ 2 1 - 4 2.5  014603 
1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 1 4 3.5    014841 
2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5  114052 
.521  72  1 11 .551    

 
 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014005 תיסדנה הדבעמ 1 - 2 4 1.5
הקילורדיה 2 1 1 5 3.0  014205 
  014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2 1 - 4 2.5
  014322 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי 2 1 - 2 2.5
  014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014618 היינבב תוחיטבו לוהינל אובמ 3 2 - 3 4.0

17.5 23 4 6 13   
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 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0

  הריחב תרשרש ךותמ תועוצקמ     14.0
  הרשעה/תישפוח הריחב תועוצקמ     4.0

21.0       

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 114054 3 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
  הריחב תרשרש ךותמ תועוצקמ     7.0
  םייטלוקפ הריחב תועוצקמ     2.5
  הרשעה/תישפוח הריחב תועוצקמ     4.0
   טקיורפ     2.5

19.5       

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

   טקיורפ     2.5
  םייטלוקפ הריחב תועוצקמ     2.0
   הריחב תרשרש ךותמ תועוצקמ     8.0
  הרשעה/תישפוח הריחב תועוצקמ     2.0

14.5       
 

 תורשרש יפל הריחב תועוצקמ
 הבוח תועוצקמ ,טקיורפ תללוכ תרשרש לכ .תורשרש יתש תחקל שי
 תורשרשהמ תחא לכב תוטרופמה תושירדל םאתהב הריחב תועוצקמו
 .)תורשרשה ןיבמ הריחבל םאתהב תרשרשל תודוקנ 14.5-22.5(
   .לולסמ/תרשרשה זכרמ רושיאב עוצקמ ףילחהל ןתינ
 

 םינבמ תסדנה - 1 תרשרש
 :טקיורפ

 014101 תויצקורטסנוקב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
 014145 2 קזוחה תרות 4 2 - 6 5.0
 014148 םינבמ ןכת ירקיע 1 3 - 4 3.0
 014146 'א תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 3 2 1 4 4.5
 014143 םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש 2 2 - 5 3.0

 
 :האבה הצובקהמ תועוצקמ 2 דועו

 014113 תודוסי 2 1 - 5 2.5
 014150 1 הדלפ ינבמ 3 2 - 5 4.5
 014149 2 ןוטב ינבמ 3 3 - 6 4.5

 םירחא םילולסמ ירגובמ הנושב( דבלב  םינבמל לולסמה ירגוב :הרעה
 םושיר( םינבמ לש ןונכתב קוסעל םיאשר )םינבמ תרשרש ודמל רשא
 .)םינבמ תסדנה רודמב םיסדנהמה םשר לצא יושירו

 הביבסה תסדנה - 2 תרשרש

 :טקיורפ
 014301   תיתביבס הסדנהב טקיורפ - 2 - 5 2.5

 :הבוח תועוצקמ
 014326 הקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט 2 1 - 4 2.5
 014956 עקרקה לש הימיכל אובמ 2 - 2 4 2.5
 014968 םיסדנהמל היגולוקא 2 - 2 4 2.5
 016302 ריוא םוהיז 2 1 - 2 2.5

       
 :האבה הצובקהמ תוחפל תועוצקמ 2 דועו

       
 014327  םימה לש הימיכ 2 1 3 3 3.5
 014977 םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 2 1 - 5 3.0
 016206 תיתביבס םימרוז הקינכמ 2 2 - 1 3.0
 016328 םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה 2 1 1 1 3.0
 016336 ריווא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 2 - - 3 2.0

 הקינכטורדיהו םימ יבאשמ - 3 תרשרש
 :טקיורפ

 014201   1 םימ תסדנהב טקיורפ - 2 - 5 2.5

 :הבוח תועוצקמ
 014977  םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 2 1 - 5 3.0

 016203 1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה 2 1 - 4 2.5
 016206 תיתביבס םימרוז תקינכמ 2 2 - 1 3.0

 
 :האבה הצובקהמ תוחפל תודוקנ 6 דועו

 014325 םיכפשו םימ תוכרעמ ןכת 3 1 - 4 3.5
 016208 תימי הסדנה 2 1 - 5 2.5
  016211 יעקרק לע רגנ לש היגולורדיה 2 1 - 5 2.5
 016210 םימ ילג 2 1 - 4 2.5
 ,המירז :םוהת ימ לש היגולורדיה 3 3 - 3 4.5

 םוקישו םיסמומ תעסה
016223 

 
 היינבו לוהינ - 4 תרשרש
 :טקיורפ

 014601 היינבה לוהינב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
  014609 היינבב ןוכימ 2 1 - - 2.5
  014613 שונא  יבאשמ לוהינ 2 1 - 4 2.5
  014617 היינב יטקיורפ לש הרקבו ןונכת 2 2 - 4 3.0
  014619 היינבב עוציב תוטיש 3 2 - 4 4.0

 
 :האבה הצובקהמ תוחפל תודוקנ 3.5 דועו

 014600 היינבה לוהינב רנימס - 2 - 2 1.5
 014615 יסנניפ לוהינל אובמ 2 1 - 2 2.5
 014630 היינבב םייטפשמ םיטביהל אובמ 3 - - 3 3.0
 014631 תיתשת יטקיורפ לש תויולע ןדמוא 3 - - 3 3.0
 014632 לוהינו תוטיש :תיתשת יטקיורפ 3 - - 3 3.0
 015017 רפע תודובעב תוטישו תוכרעמ דויצ 2 1  2 2.5
  016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 2 - - 4 2.0
  016619 ןוטבל תוספט ןכת 2 - - 3 2.0

 שי .בשחמב אלו תינדי תעצבתמ היינבה לוהינב טקיורפל המשרהה :הרעה
 .שארמ םירטסמס 2 תוחפל םיטקיורפל יארחאה הרומל תונפל
 

 היינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוח - 5 תרשרש
 :טקיורפ

 014501 דוקפתו םירמוחב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
  014506 ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט 1 1 1 4 2.0
  014513 תוכתמב היינב 2 1 - 4 2.5
 014520 םיניינב לש ימילקאו יסיפ דוקפת 3 2 - 4 4.0
  016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 2 - - 4 2.0

 
 :האבה הצובקהמ תוחפל תודוקנ 4.5 דועו

 014512 תיחרזא .נהב הקיטסוקא 2 1 - 2 2.5
 014515 םיבכורמו םייטסלפ םירמוח 2 - 1 6 2.5
 תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא 2 - - 2 2.0

 היינבב
016504 

  016505 ץעב היינב 2 - - 2 2.0
 016514 היינבב רוזחימ 2 - - 3 2.0

 הרובחת תסדנה - 6 תרשרש
 :טקיורפ

 014701 הרובחתב טקייורפ - 2 - 5 2.5

  :הבוח תועוצקמ
 014702 הרובחת ןונכת 3 2 1 8 4.5
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה 3 2 1 4 4.5
 014779 םיכרד לועפתו ןכת 3 1 2 4 4.0
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5
 014731 תועסימ ןכתל אובמ 1 1 - 4 1.5

 
 :האבה המישרהמ תוחפל דחא עוצקמ דועו

 014709 םיכרד תדבעמ          1             -       2                   4 2.0
 016712 תוחישק תועסימ 2 1 - 4 2.5
 014714 הרובעת ינקתמ ןכת 2 1 - 5 2.5
 014734 תירוביצ הרובחת 3 2 - - 4.0
 014717 תיריווא הרובחת 2 1 - - 2.5
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 014725 תיתליסמ הרובחת ןכת 2 1 - 4 2.5
2.5 
2.0 

- 
5 

- 
- 

1 
- 

2 
2 

 הרובחת תויתשת ןונכת
 הירואת –-תילמיטפוא הרקב
 הרובחתב םימושייו

014728 
016713 

 היצמרופניא-ואיגו יופימ - 7 תרשרש
 :טקיורפ

 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקייורפ - 2 - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
 014842  2  יופימה תודוסי 2 2 3 5 4.0
 014814 1 םואת ןובשח 3 2 - 5 4.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 2 2 - 5 3.0

 
 :האבה הצובקהמ תוחפל תודוקנ 4.0 דועו

 014845 בשחוממ יופימל אובמ 2 2 - 4 3.0
 014878  בשחוממ יופימ 2 2 2 5 3.5
 014843 1 הירטמרגוטופ 2 2 3 6 4.0
 014877  ג"ממל אובמו היפרגוטרכ 2 1 2 4 3.0
 014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0

 
 הקינכטואיג – 8 תרשרש
 הבורקה הנשב ןתני אל :טקיורפ
 :הבוח תועוצקמ

 014411  עקרק תסדנה 3 1 - 5 3.5
 016403 עלסה תקינכמל אובמ 2 - 2 2 2.5
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5

 
 תוחפל  תועוצקמ 2  םכותמ  :האבה המישרהמ תוחפל תועוצקמ 3 דועו

 :'א המישרמ
 :'א המישר

 014113 תודוסי 2 1 - 5 2.5
 015902 םייפוס םיטנמלא ישומיש 2 2 - 5 3.0
 ,המירז :םוהת ימ לש היגולורדיה 3 3 - 3 4.5

 םוקישו םיסמומ תעסה
016223 

 016421 הקינכמואיגב הדש תוריקח 2 - - 4 2.0
 014410 תימושיי היגולואיג 2 1 - 3 2.5

       
 :'ב המישר

 014942 םירגאמו תילורדיה הסדנה 3 1 - - 3.0
.53  014941                                                                      זוקינ תסדנה 3 1 - 1 

 014956 עקרקה לש הימיכל אובמ 2 - 2 4 2.5
 

 תויתשתב הקיטובורו היצמוטוא ,הרקב – 9 תרשרש
 :טקיורפ

 014929 הרקבב טקיורפ - - - 5 2.5
 

 :הבוח תועוצקמ
 *014146 'א תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 3 2 1 4 4.5
 014943 הרקבב הדבעמ - - 6 - 2.0
 015019  הרקבל אובמ 3 2 1 4 4.0

 
 :הריחב תועוצקמ

 הירואת –תילמיטפוא הרקב 2 - - 5 2.0
 הרובחתב םימושייו

016713 

         **017004 הרקב תוכרעמ ןכת 2 2 - 4 3.0
 *035001 הקיטובורל אובמ 2 1 - 4 2.5

       
 תרשרשב םידמלנ אלש םימדק שרוד *
 םייתנשב םעפ ןתניי **
 

 

  תיחרזא הסדנה לולסמב תורשרשה רואת

 םינבמ תסדנה
 יפנעב אוה ירקיעה םקוסיעש םיסדנהמ רישכהל דעונ םינבמ תסדנה םוחת
 חור ןוגכ תונוש תוחרטהב ותודימעו ותוביצי ,הנבמה קזוח םהב היינב
 סדנהמ .םיירקיע םימרוג םה ותולעבו ולקשמב ןוכסיחהו המדא תודיערו

 םינבמ ,תומלוא ,םירשג :ןוגכ םינבמ לש דלשה ןונכתב החמתמ םינבמ
 ינבמ ,םימ ילדגמ תורוגממ ,םירוגמ ינבמ ,הנסחאו היישעת ינבמ ,םיירוביצ
 קזוחל החמומכ ףתתשמ םינבמה סדנהמ ףסונב .'וכו ,םהינימל תיתשת
 ידי לע םיעצובמ יתרוצהו ילאנויצקנופה םנונכתש םינבמ לש תוביצילו

 הרובחתב ,םיינכטורדיה םינבמב וחמתהש םיסדנהמו םיטקטיכרא
 ףא תרשפאמ םינבמה סדנהמ לש הפיקמה ותרשכה .הביבסה תסדנהבו
 בכר ילכ ,תוניפס ,םיסוטמ ,םייתפועת םינבמ לש תוביציו קזוחב קוסיע
 םהידומיל וכישמהש ולא רקיעבו ,םינבמ יסדנהמ ןכ ומכ .תונוכמ יקלחו
 ןהו היינבה יפנעל ןה רושקה רקחמב םיקסוע ,םימדקתמ םיימדקא םיראתל
 תויוחתפתהה תארקל תושידח םינבמ תוכרעמ חותיפבו םירחאה םיחטשל
 םייא ,םימל תחתמ יוניב ,קנע ירע לש םינבמ ,םידיינ םינבמ :דיתעב
 .ןוציחה ללחב םינבמו םייתוכאלמ
 לולסמה :הליגר תרשרשו ידוחיי לולסמ םיעצומ םינבמ תסדנה םוחתב
 עדי הנקמו םינבמ תסדנהב דקמתמ םקוסיע םוחתש םירגובל דעוימ ידוחייה
 ךרוצל םיסדנהמה םשר י"ע םירכומ לולסמה ירגוב .םינבמה םוחתב בחרומ
 םילמב .)םשרה תוניחב רחאל( םינבמ יסדנהמכ יושיר םג ךשמהבו םושיר
 הנבמה תוינכת לע םותחל םיאשרה םידיחיה םניה לולסמה ירגוב ,תורחא
 הליגרה תרשרשה ,םינבמ תסדנהב לולסמהמ הנושב .יושירה תלבק רחאל
 רחא םוחתב אלא םינבמב וניא םתוחמתה םוחת רשא םיסדנהמל תדעוימ
 עקר הקינעמ הליגרה תרשרשה ,ךכיפל .םינבמ יסדנהמל ליבקמב םידבועו
 סדנהמכ יושירו םושיר תרשפאמ הניא ךכיפלו( םינבמב יסיסב עדיו יללכ
 ודעונ םייטלוקפה הבוחה ידומילל ךשמהב הריחבה תועוצקמ .)םינבמ
 סדנהמה תדובעל םייחרכהה םיישעמו םיינויע םיאשונב יסיסב עדי תונקהל
 חותיפ לע שגד םשומ .ןכת רשוכ חותיפו תיאמצע הבישח יכרדל ךוניח ,דיתעב
 תויסדנה תויעב ןורתפל השיג תינקהו יסדנהה טופישהו חותינה תלוכי
 לולסמב םיללכנ הז ךרוצל .עוציבה תויורשפאו תושירדה יצוליא תרגסמב
 בשחמ תוטיש ,2 קזוחה תרות :ןוגכ םייטילנא תועוצקמ םינבמ תסדנהב
 :ןוגכ היגולונכט תועוצקמ ,תויטסלאה תרותל אובמו םינבמ תזילנאב
 ןכת תועוצקמו ,ןוטב ירשגו ,ךורד ןוטב ,הדלפ ינבמ ,2 ןוטב ינבמ ,תודוסי
 הקינכמב םימדקתמ תועוצקמ .1 סדנהמה תיינבו ,םינבמ ןכת ירקיע :ןוגכ
 תקימנידב םימדקתמ תועוצקמו ,)םייפוס םיטנמלאל אובמ( תבשחוממ
 םילכה תא סדנהמל םינקמ המדא תודיער תסדנהו תומוק יבר םינינב ,םינבמ
  .המדא תודיערב םינבמ תודימע ןשארבו תובכרומ תויסדנה תויעבב לופיטל
 

 הביבסה תסדנה
 לכב עדי יחרזאה סדנהמל תונקהל הדעונ הביבסה תסדנהב הריחבה תרשרש
 ,םייעבטה םיבאשמהו הביבסה תוכיא לע הנגהב םירושקה םיאשונה םתוא
 תחטבהו םדאה ייח רופיש םשל ,םרוזחימו םיכפשו תולוספב לופיט ןכו

 .דיתעבו הווהב תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהה לומל ומויק
 םייסדנה תונורתפ תאיצמב םידקמתמ יתביבסה סדנהמה לש וידיקפת
 לש ותלועפ םוחתב םילולכה םיירקיעה םיאשונה .הביבסה תוכיא תויעבל
 םיכפש לוצינו רוזחימ ,קוליס ,םימה תורוקמ לוצינ םה יתביבסה סדנהמה
 לכב .רוביצה תואירב לע הנגהו ריוואו םימ תוכיא תרקב ,הקצומ תלוספו

 סדנהמה קסוע ,דחיב םהמ םידחא לש בולישבו וללה םיאשונהמ דחא
 דעו עוציבהו ןונכתה ,ןכתה ךרד ,החוסינו היעבה תרכה בלשמ לחה ,יתביבסה
 .תוכרעמו םינקתמ לש הקזחאו הלעפהל
 ןכתו הזתניס ,הזילנא לש בוליש םיווהמ הריחבה תרשרשב דומילה תועוצקמ
 ןיב הריחב ,לופיטה יכרד תעיבק ,תיתביבסה היעבה חותינל םישורדה
 ןורתפה תרגסמב תונוש תוכרעמ ןונכתו תונוש תויגולונכט תוביטנרטלא
 לש הקזחאו לועפת ,הרקב ,רוטינב עקר סדנהמה לבקמ ףסונב .ילמיטפואה
 םייתביבס םיאשונב חותיפו רקחמב הדובעל סוסיב ןכו תויתביבס תוכרעמ
 הנקומ םיכפשו םימ תוכרעמ תיצזימיטפואו ןכת אשונב עדי ,םייגולונכטויבו
 תוכיאבו םימ תקפסא ןכת ירקעב ןכו ,םיכפשו םימ תייגולונכט תרגסמב
 תועוצקמה תרגסמב םיאבומ ריווא םוהיזל םירושקה םיאשונ .םימ יבאשמ
 .ריווא תוכיאל הדבעמו ריווא םוהיז
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 הקינכטורדיהו םימ יבאשמ
 הקינכטורדיהו םימ יבאשמ לש הריחבה תרשרשב םיעצומה תועוצקמה
 תורושקה תויסדנה תויעבב קוסעל םייחרזא םיסדנהמ תרשכהל םידעוימ
 תיברמב םיבושח הלא םיכילהת .טרפב םימ תמירזו ללכב המירז יכילהתב
 הסדנה ,תוירוביצ תודובע ,תינוריעה הסדנהה ,תיחרזאה הסדנהה יחטש
 תימיכ הסדנה ,תימי הסדנה ,תיתביבס הסדנה ,םיבצחמ תסדנה ,תיאלקח
 עקרק ירגרג ןיב םימ תמירז יכילהתב תורושק ,לשמל ,וסוסב תויעב .דועו

 םיבושיו תונוכש ,הפועת תודש ,םישיבכ ,םירשג תיינב .הנבמה תא םיאשונה
 םימשגה ימ יפדוע תקחרהבו תיעקרק-לעה היגולורדיהב קודה ןפואב הרושק
 קוליסו םימ תקפסאמ לחה ,הביבסה תויעב לכ טעמכ .זוקינ תוכרעמ ידי לע
 לש תידוסיה םתנבה תא תושרוד ,ריוואה םוהיזב הלכו םלוצינו םיכפש
 ,םייעבט תורוקממ םימרוזה תייגרנא לוצינל רשקב םג ,המירזה יכילהת
 תקפומ היגרנאו ,םימרוז ידי לע שמשה תייגרנא תטילק ,חור תונחט :ןוגכ
 תימי הסדנה .ינכטורדיה עדיל םיסדנהמה םיקוקז ,םיימי תורוקממ
 דימתמ חותיפב אצמנה םוחת הווהמ םיפוחו םילמנ תסדנה התרגסמבש
 תוירוביצ תודובע יסדנהמל המיאתמ הריחבה תרשרש .םלועבו ץראב
 תסדנהבו תילורדיה הסדנהב הבוט העידיל םיקוקזה םיינוריע םיסדנהמו
 םיקוקזה עקרק יסדנהמלו ,םינטק םיילוארדיה םינבמ בושיחל ,זוקינ
 הביבסה תויעבב םיקסועה םיסדנהמ .עקרקב םימה תמירזב הבוט העידיל
 ןיבהל םהילעו רחאמ ,םימרוזה תקינכמ יפנע לכב םתלכשה ביחרהל םיבייח
 .עקרקבו בויבב ,םימ תקפסא ינקתמב ,הריפסומטאב המירזה יכילהת תא
 םימרוז תקינכמ ןוגכ םייללכ םיינויע תועוצקמ םיללוכ תרשרשה תועוצקמ
 תועוצקמו ,םוהת ימ לש היגולורדיה :םייסדנה םיינויע תועוצקמ ,תיתביבס
 .תיסדנה היפרגונאיקואו זוקינ תסדנה :ןוגכ םייסדנה הזתניס
 
 היינבה לוהינ
 םירושקה םידיקפתל יחרזאה סדנהמה תא םירישכמ היינבה לוהינ תועוצקמ
 ידיקפתלו ,םזיה דצמו ןלבקה דצמ םייסדנה םיטקיורפ לש םוזיו לוהינב
 לש ינושאר ךבדנ טנדוטסה דמול הז ךרוצל .הרבחה תמרב םינוש לוהינ

 םייגולונכט םיטקפסא ,עדימ תויגולונכטו בושחמ יאשונ ,תוילוהינ תוקינכט
 הבוח תועוצקממ תבכרומ היינבה לוהינב תרשרשה .דועו ,םייסדנהו
 תוטיש" :םיללוכ הבוחה תועוצקמ .הריחב תועוצקמ לש ןווגממו תרשרשל
 לש יסדנהה ןיערגה תא םיווהמה תועוצקמ - "היינבב ןוכימ"ו "היינבב עוציב
 חול ןונכתל םילכ םישכרנ וב ,"הינב יטקיורפ לש הרקבו ןונכת" ,תרשרשה
 שונא יבאשמ לוהינ"ו תוטלחה תלבקו זרכמל תונכה ,בישחת ,םינמזה
 .ודוקפת לועייו ותרשכה ,ותריחב - םדא חוכ לוהינב קסועה ,"היינבב
 ןפב וא ,עוציבה לש יסדנהה ןפב תודקמתה םירשפאמ הריחבה תועוצקמ
 אובמ" ,"תשעותמ היינב" ,רתיה ןיב ,םיללוכ הריחבה תועוצקמ .ילוהינה
 .דועו "היינבב יסנניפ לוהינל
 שולש ךותמ רמג טקיורפב רוחבל טנדוטסה לוכי תרשרשה םויסב
 :תויורשפא
 תושכרנ הז טקיורפב היינב ךילהת לש עוציבה ןונכתו לוהינ טקיורפ     -

 םיחמומה בטימ לש הייחנה תחת עוציב תסדנהו הרקב ,לוהינ תויונמוימ
 טקיורפה .היינב תורבח לש םילהנמו םיטקיורפ ילהנמ ,השעמה םלועמ
 ,םינמז תוחולו עוציבה תומדקתה ןונכת ,עוציב תטיש לש הריחבב קסוע
 רתא ןונכתו היינב דויצ תריחב ,היינב תויולע חותינ ,םיבאשמ תאצקה
 .היינבה

 שוביגב תויונמוימ תושכרנ הז טקיורפב .יסדנה לעפמ לש םוזייב טקיורפ     -
 ,םיקווש רקח ,טקיורפה תופולח לש תינויער הנכה ,תינושאר המרגורפ
 חותינו תויולע ןדמוא ,ןומימ תורוקמ רותיא ,םינמוזמ םירזת תנכה
 .יסדנה טקיורפ לש תויאדכה

 הניחבב קסוע טקיורפה - היינבה ךילהת בושחמו היצמוטואב טקיורפ     -
 תוישעמ תולטמל ןתמאתהו עדיה תיזח תא םויה תווהמה תויגולונכט לש
 בושחמ יאשונ תוללוכ ולא תויגולונכט .תיחרזאה הסדנהה םוחתב
 ,)קוחרמ השיח( םינותנ ףוסיאב היצמוטואו הרקב ,םימדקתמ
 .דועו ,הקיטובור

 
 היינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוח
 םירמוח תריחבב שורדה עדי תונקמ הלא םימוחתב הריחבה תורשרש
 ךמס לע םירחבנ היינבה ירמוח .ןיינבה יטרפ ןונכתבו םיוסמ טקיורפל
 תוסחייתה ךות ,תוילכירדאהו תוידוקפתה ,תויסדנהה םהיתונוכת
 תוינונכת תוטלחה .תוילכלכה םהיתוכלשהו ,היילב ימרוג ינפב םתודימעל
 לש ללוכה דוקפתל תורושקה תושירד לש לולכמל הנעמ תונתונ תויסדנהו

 וייח ךרוא ,הביבסה םע ולש ןילמוגה יסחי ,םינושה ויביכרמו טקיורפה
 .וייח רוזחמ תולעו ותקזחא ,הפוצמה

 ידעי ךמס לע תוגצומ תושירד היפל היינבב תידוקפתה הסיפתה םושיי
 השיג .היינבב תונשדח תורשפאמ תונורתפה תא שארמ ביתכהל ילב טקיורפה
 רופישו ,תושדח היינב תוטישו םירצומ ,םירמוח חותיפ תנברדמ וז

 שאב ,םיסמועב תודימעה ,תוחיטבה לע םתעפשהל רושקה לכב םהיתונוכת
 ,רומיגה תוכיא ,םוטיאה ,יטסוקאהו ימרתה דודיבה ,ריווא יגזמ יאנתבו

 תלזוהו יגולונכטה םודיקה ,הביבסהו היגרנא רומיש ,הקזחאהו םייקה
 .היינבה
 )סבגו דיס ,טנמצה( הטילמה ירמוח תא םיללוכ עדי שכרנ םהב היינבה ירמוח
 םירמוח ןכו ,תיעבט ןבא ,ץע ,םוינימולא ,הדלפ ,ןוטבו טלמ ,םהירצומו

 םירמוח לש תוידוסיה םהיתונוכת תרכה .םהירצומו םירמילופו םיימרק
 םירמוח תריחבל יסדנה סיסב םישמשמ תיעוצקמ הבישח יכרד תיינקהו הלא
 לש טרופמה סובליסב תופקתשמ הלא תורטמ .טקיורפה תושירדל םאתהב
 .םוחתה תורשרשב םילולכה תועוצקמה לכ
 תידוקפתה השיגה לע ססובמ תורשרשה יתשב הבוחה עוצקמ
 תוחיטב לש םיאשונב יסדנהה עדיה תיתשת תא הנקמו ,תירנילפיצסידניבה
 .םימלו ריוואל םוטיאו תיטסוקאו תימרת תוחונ ,שא
 תא םיקימעמו םיביחרמ )"היגולונכטו םירמוח"( 'א תרשרשב תועוצקמה
 יבגל יסיסבה עדיה תא םינקמו ,וירצומו ןוטבה יבגל סדנהמל שורדה עדיה
 ,םהמ םייושעה היינב יביכר לש רוצייה ,םתקפה יכילהת ,םירמוחה רתי

 יכילהת ,םיניינבבו םינבמב םהב שומישב תוררועתמה תודחוימה תויעבה
 םרוזחימו הביבסה לע םירמוחה תעפשה ,םיביכרהו םירמוחה לש היילב
 הנבמה יטרפ לע הלא לכ לש הכלשההו ,תויתיישעת תולוספ לוצינ ,היינבב
 .ןיינבהו

 שורדה עדיה סיסב תא םיביחרמ )"םיניינב דוקפת"( 'ב תרשרשב תועוצקמה
 'ג הצובקב .ותוכיא תחטבה ןפואו ,ויקלחו ןיינבה לש יסיפה ןונכתה יבגל
 םיאשונ רפסמב שורדה עדיה תא םיקימעמו םיביחרמה תועוצקמה םילולכ
 'ה-ו 'ד תוצובקבו .רואמו םייק ,היגולוטמילק ,הקיטסוקא ומכ ,םיידוקפת
 דוקפתה לע היינבה תוטישו היגולונכטה ,םירמוחה תעפשהב םיקסועה הלא
 .היינבה יטרפו
 

 הרובחת תסדנה
 הרובעת ןונכת לש םיאשונב עדי הנקמ הרובחת תסדנהב הריחבה תרשרש
 ;העונת לש לוהינו הסדנה ;הרובחת ןונכת :תועוצקמה תועצמאב הרובחתו

 תוחישקו תושימג תועסימ לש הנבמה ןונכת .תירוביצ הרובחתו םיכרד ןכת
 תועיסמו תושימג תועסימ תועוצקמה תועצמאב דמלנ םינושה ןהירמוח לע
 עוצקמה תועצמאב הנקומ תיריוואה הרובחתה רבעל עדיה תבחרה .תוחישק
 .תיריווא הרובחת
 תודובע ןווכב סדנהמה תוחמתהב ןושאר ךבדנ הווהמ הריחבה תרשרש
 ותובלתשהב ןכו ,הרובעתו הרובחת תסדנה םוחתב ךשמה ידומילב ,תויסדנה
 .םינוש םימוחתמ םיסדנהמ םיפתוש םהב םייתרובחת םיטקיורפ יתווצב
 םהיתמצ לע םיכרד תוכרעמב אוצמל ןתינ םיימוחת ןיב םיטקיורפו תואמגוד
 העונת ירדסהל םינקתמ ,תינומה העסהל תוינוריע תוכרעמ ,םהיפלחמו
 .הפועת תודשב תיתשת יללכמו תירוביצ הרובחת לועפתו ןונכת ,התרקבו
 

 היצמרופניא-ואיגו  יופימ תסדנה
 עקר תתל הדעונ היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב הריחבה תרשרש
 עוציבו ןונכתל תושורדה תויפרגופוטו תויסדנה תודידמ לש םימוחתב
 ,ןיעקרקמ םושירו רטסדק םיללכנ ולא םימוחתב .םייסדנה םיטקיורפ
  .)GIS( יפרגואיג עדימ ירגאמו קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ
 הדידמה ,טווינה ,יופימה ימוחתל יסדנהה סיסבה תא תקפסמ וז תרשרש
 ףשחנ וז תרגסמב .ןיוול תואמדהו ריווא ימולצת ססובמ יופימו תקייודמה
 שומיש תוללוכה תוינרדומ הדידמו יופימ תויגולונכטל טנדוטסה
 תוכרעמ ,קיודמ יטדואיג הדידמ דויצ ,ירטמרגוטופ דוביע תויגולונכטב
 בושחו בחר םוחת לש ימתירוגלאהו יבושחמה סיסבה ללוכ יפרגואיגה עדימה
  .הז

 תא תללוכה ,היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב הריחבה תרשרש
 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ ,1 םואת ןובשח ,2 יופימה תודוסי :תועוצקמה
 יופימ ,בשחוממ יופימל אובמ :הריחב תועוצקמכו ,הבוח תועוצקמכ
 הרקב תותשר ,ג"ממל אובמו היפרגוטרכ ,1 הירטמרגוטופ ,בשחוממ
  .תויטדואיג

 יחרזאה סדנהמל הנקמ היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב הריחבה תרשרש
 סיסב תווהל ןכו םוחתב עדי תושרודה תודובעב בלתשהל תורשפאה תא
 .הז ןוויכב תומלתשה ךשמהל
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 הקינכטואיג
 ססובמ הנבמ לכו רחאמ ,תיחרזא הסדנהב ידוסי דיקפת תאלממ עקרקה
 .)'וכו תורהנמ ,םירכס ,רפע תוללוס( היינב רמוחכ תשמשמ איה ןכו ,הילע
 םימודק םימיב דוע .היינבו סוסיב רמוחכ הסדנהב תערכמ התובישח ,ןכל
 רקיעב ,הבר תיסדנה הבשחמ שרדש םרוג היינבל עקרקב ןוכנה שומישה היה
 םינווכתמ רשאכ ללכ-ךרדב עקרקה לש רדגומ יתלבהו ךבוסמה הייפוא ללגב
 ןוטב ,ץע - היינב ירמוח הריחבל ןנכתמה תושרל םידמוע ,והשלכ הנבמ תונבל
 אוהש יפכ וב שמתשהל םיבייח ונאו רחאמ ,רפעב רבודמשכ רבדה ןכ אל .'דכו

 רתאב קמועבו חטשב תרכינ הדימב הנתשמ רפעה ,ךכל ףסונב .עבטב עיפומ
 ותוגהנתה לע תונתשמה ויתונוכת תעפשהב בשחתהל שיש ךכ ,ומצע היינבה
 השיגב הבר תוחתפתה הלח םינשה ךשמב .וילע ססובמה הנבמה תוגהנתהו
 אובמ :ןוגכ םייסיסב תועוצקמ תרזעב ,יעדמה ןוויכב עקרק יאשונל
 רוביע ץמאמ יכילהת תנבה ,תויטסלפהו תויטסלאה תרות ,תיסדנה הקינכמל
 עקרקב המירזה לש תויעב תנבהל םימרוזה תקינכמ תרזעבו ,עקרק לש
 .הנבמה סמוע תחת התוגהנתה יבגל היתואצותו

 הנבהל תודוסיה תא טנדוטסל קפסל הננכות הקינכטואיגב תרשרשה
 לכב ,יחרזא סדנהמכ שוגפי אוהש תוצופנה הקינכטואיגה תויעבב לופיטלו

 ,םינבמ סוסיב לש תונורקעה תא םיגיצמ תרשרשה תועוצקמ .אוהש חטש
 לש תינכמה תוגהנתהל אובמו תונורדמ תוביצי בושיח ,םיכמות םינבמ ןונכת
 םניה תועוצקמה .ץראה יאנתל תיפיצפס תוסחייתה םע הלא לכו ,םיעלס
 .יטרואית סיסבל ףסונב ןונכת ילכ טנדוטסל תונקהל הרטמב ,םיימושיי
 

 תויתשתב הקיטובורו היצמוטוא ,הרקב
 הסדנהב "תויתשתב הקיטובורו היצמוטוא ,הרקב" םידומילה תרשרש
 םירושקה םיאשונב םילשמ עדי םיטנדוטסל תונקהל הדעונ תיחרזא
 תרשרשה .תויתשתב היצמוטואו הרקב ,םינשייח תוריתע תוינכמ תוכרעמל
 תסדנה ןוגכ םימוחת םע בוליש רשפאי רשא יחרזאה סדנהמל עקר הנקמ
 תוכרעמ ןונכת םשל םימ יבאשמו הרובחת תסדנה ,היינבה לוהינ ,םינבמ
 ,הרקבה ימוחתל יסדנהה סיסבה תא תקפסמ וז תרשרש .תונובנ תויתשת
 .םיטובור לש הקינכמו הקימנידו ,היצזימיטפוא
 .הרקבה םוחתב קזח יעדמ סיסב םיקפסמ תרשרשב הבוחה תועוצקמ
 הרקבה םוחתב תוחמתהלו קמעתהל ךישמהל םירשפאמ הריחבה תועוצקמ
 ,טקיורפה תרטמ . הקיטובורה םוחתב יסיסב עדי שוכרל וא היצזימיטפואהו
 ןוגכ תויחרזא תויתשתב שומישל דמלנה רמוחה לש היצרגטניא רשפאל
  .הינבב היצמוטוא וא םימ תכרעמ תרקב
 
 

  םידומילה תינכת
  םינבמ  תסדנה-תיחרזא הסדנהב

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 156.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 

 םייטלוקפו םינוינכט - הבוח תועוצקמ 'קנ     99.0
 הריחבה לולסמ תועוצקמ 'קנ     39.5
                                                  לולסמב הריחב תועוצקמ 'קנ       8.0
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ       4.0
  הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ       6.0

 'קנ   156.5               כ"הס
 

 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104003 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2  5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5 23 - 12 14.5   
 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 125013 הימיכב הדבעמ - - 1.5 - 0.5
   *314535  םירמוח תסדנהל אובמ 2 1   3 2.5
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.5 23 3.5 8 17   
 1 קזוחה תרותל ליבקמב דומיל לע דיפקהל שי *

 
'קנ  3 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 

 014145 2 קזוחה תרות 4 2 - 6 5.0
 014108  םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014211 םימרוז תקינכמ 2 2 - 4 3.0
   014505 היינב ירמוח 3 1 1 5 3.5
 104131 'ח/תוליגר .פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5

20.5 28 1 9 16   
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 4 4.0
 014213 היגולורדיהו הקילורדיהל אובמ 3 1 - 4 3.5
   014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
2.5 
3.5 

4 
4 

- 
1 

1 
2 

2 
2 

 תיסדנה הלכלכ
 1 הדידמהו יופימה תודוסי

014603 
014841 

21.5 27  2 11 15.5   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014005 תיסדנה הדבעמ 1 - 2         4 1.5
 014149 2 ןוטב ינבמ 3 3 -  6 4.5
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5  4.0
4.0 
2.5 
3.0 
3.0 

3 
4 
4 
5 

- 
- 
- 
- 

2 
1 
2 
2 

3 
2 
2 
2 

 היינבב תוחיטבו לוהינל אובמ
 הרובחת תסדנהל אובמ

 תוכרעמ חותינ
 םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש

014618 
014730 
014004 
014143 

22.5 31     3 11 16   



 2020/2021 א״פשת םידומיל תינכת / 01 תיתביבסו תיחרזא הסדנה
 

 77 

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

3.0 
4.5 
4.5 

4 
5 
4 

- 
- 
1 

3 
2 
2 

1 
3 
3 

 םינבמ ןכת ירקיע
 1 הדלפ ינבמ
 תסדנהו םינבמ תקימנידל אובמ
 המדא תודיער

014148 
014150 
014146 

2.5 
1.5 

3 
4 

- 
- 

2 
1 

2 
1 

 הביבסה תסדנהל אובמ
 תועסימ ןכתל אובמ

014316 
014731 

3.5 
1.0 

5 
- 

- 
- 

1 
2 

3 
- 

 עקרק תסדנה
 ינפוג ךוניח

014411 
394800 

20.5 25 1 12 13   
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
2.5 
4.0 

5 
5 

- 
- 

1 
3 

2 
2 

 תודוסי
 סדנהמה תיינב

014113 
014147 

  'ב+ 'א  תוצובקמ תועוצקמ     3.0
  תישפוח הריחב תועוצקמ     5.0
14.5                                                

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 

5.0 
 

10 
 
- 

 
4 

 
- 

 םינבמב תסדנהב בחרומ טקיורפ
                                              'ב+'א קלח

ּ014131ּ 
ּ014132ּּּּּ 

  'ב+ 'א  תוצובקמ תועוצקמ     5.0
  תישפוח הריחב תועוצקמ     5.0

15.0       
 

 הריחב תועוצקמ
 

 תודוקנה ךסש דבלבו ,המישרה ךותמ םיסרוק ינש תוחפל :'א הצובק
 8 -מ תחפי אל 'בו 'א תוצובקמ
 

 2.5  תויטסלאה תרותל אובמ 014107
 3.0 ךורד ןוטב 016111
 3.0 םייבחרמ םינבמ 016124
 3.0 3 ןוטב 016143
 3.0 םייפוס םיטנמלאל אובמ 016144
 3.0 המדא תודיער תסדנה 016142

 
 תודוקנה ךסש דבלבו ,*המישרה ךותמ דחא סרוק תוחפל :'ב הצובק
 .8 -מ תחפי אל 'בו 'א תוצובקמ
 :סרוקה תא תחקל לוכי םינבמ לולסמב ןייטצמ טנדוטס *

 2.5 םינייטצמל םינבמ תסדנהב ישיא אשונ 014151
 .'ב הצובקמ סרוק םוקמב
   

 2.0 ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט 014506
 4.0 םיניינב לש ימילקאו יסיפ דוקפת 014520
 4.0 היינבב עוציב תוטיש 014619
 2.5 תוכתמב היינב 014513
 2.5 היינבב ןוכימ 014609
 2.5 היינבב יסנניפ לוהינל אובמ 014615
 2.0 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 016503
 2.0 היינבב תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא 016504
 2.5 עלסה תקינכמל אובמ 016403
016712 
014710 
016619 

 תוחישק תועסימ
 תושימג תועסימ
 ןוטבל תוספט ןכת

2.5 
2.5 
2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  םידומילה תינכת
 היינבו לוהינ - תיחרזא הסדנהב

 :אבה טורפה יפל תודוקנ 156.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 

  םינוינכט הבוחו דוסי תועוצקמ 'קנ     41.0
 "תיחרזא הסדנה"ב הבוח תועוצקמ 'קנ     51.5
 רחבנה םידומילה לולסמב תועוצקמ 'קנ     49.0
 הינבה לוהינב טקיורפ 'קנ       2.5
 הנבמ וא ,םירמוח וא ,םינבמ( הריחב יפל ףסונ טקיורפ 'קנ       2.5

 )ךרד
 תישפוח  הריחב תועוצקמ 'קנ       4.0
 הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ       6.0

 'קנ   156.5
    

  כ"הס

 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104003 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2 - 5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.5 23 - 12 14.5   
 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 104131 'ח/תוליגר 'פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 125013 הימיכב הדבעמ - - 1.5 - 0.5
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.5 24 3.5 8 17   
 

 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014211 םימרוז תקינכמ 2 2 - 4 3.0
 014108  םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
3.5 
4.0 

5 
3 

1 
- 

1 
2 

3 
3 

 היינב ירמוח
 היינבב תוחיטבו לוהינל אובמ

014505 
014618  

 014841 1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 1 4 3.5
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5

22.5 28 2 12 16   
 

 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014005 תיסדנה הדבעמ 1 - 2 4 1.5
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 4 4.0
   014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
4.0 
2.5 

4 
4 

- 
- 

2 
1 

3 
2 

 היינבב עוציב תוטיש
 תיסדנה הלכלכ

014619 
014603 

  014213 היגולורדיהו הקילורדיהל אובמ 3 1 -   4 3.5
20.5 27 2 9 15.5   

 
 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
3.0 
2.5 
5.0 

 
3.5 

4 
3 
3 
 
4 

- 
- 
- 
 
- 

2 
1 
3 
 
1 

2 
2 
3 
 
3 

 היינב יטקיורפ לש הרקבו ןונכת
 הרובחת תסדנהל אובמ
 תסדנהב םינבמ ןכת תונורקע
 עוציב
 2 הקיסיפ

014617 
014730 
014620 
114052 

21.0 23 1 10 15   
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 םיווהמה םיפסונ הריחב תועוצקמ דומלל םג ץלמומ הז רטסמסמ לחה
 תמישר העיפומ םירטסמס יפל תינכתה םויסב .רחבנה טקיורפל םדק
 ידכ םינתינ םה םהב רטסמסל בל םישל שי .םהילא םדקה יסרוקו םיטקייורפה
 .םינורחאה םירטסמסב םיטקייורפל םושירל םיאנתב הדימע חיטבהל
 

 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014411  עקרק תסדנה 3 1 - 5 3.5
  016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק 2 - - 4 2.0
2.5 
4.0 

2 
4 

- 
- 

1 
2 

2 
3 

  היינבב  ןוכימ
 םיניינב לש ימילקאו יסיפ דוקפת

014609  
014520 

 014316 הביבסה תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5  
 014731 תועסימ ןכתל אובמ 1 1 - 4 1.5  

16.0 22  - 6 13   
        
 .'קנ 20.0 כ"הס ,'קנ 4.0 -כ לש ףקיהב הריחב תועוצקמ ןכו
 

 7 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
2.0 2 - 

 
 תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא  2 

 היינבב
 016504 

 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
 014503 טקייורפ ירחובל - 2 - 5 *0.0
   2 4 וא 2 -  7 וא 2 3.0

 
  .'קנ 20.0 כ"הס .'קנ 17.0 -כ לש ףקיהב הריחב תועוצקמ ןכו
 

 8 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014601 היינבה לוהינב טקייורפ - 2 - 5 2.5
2.5 
 וא

4.0 

 וא ,014501 וא ,014101 : הריחב יפל טקיורפ - 2 - 5
 רטסמסב 014503 טקייורפ יעצבמל וא ,014724

  014504 טקייורפ :םדוקה
5.0 
 וא
5.6  

13 - 
 
 

5 2   

  'קנ 11.0 -כ כ"הס .'קנ 6 -כ לש ףקיהב הריחב תועוצקמ ןכו
 .לולסמב םיטנדוטסה לכל הבוח אוה ,014601 ,היינבה לוהינב טקיורפה
 .בשחמב אלו תינדי תעצבתמ 014601 היינבה לוהינב טקיורפל המשרהה :הרעה
 .שארמ םירטסמס 2 תוחפל םיטקייורפל יארחאה הרומל תונפל שי
 

 :םיטקיורפה תועוצקמ
 2.5 היינבה לוהינב טקיורפ 014601

  :םיטקיורפה תועוצקמ העבראמ דחא דועו
 2.5 היינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוחב טקיורפ 014501
  +)1( היינב ירמוחב  יתדבעמ טקיורפ 014504 + 014503

 4.0 )2(  היינב ירמוחב יתדבעמ טקיורפו 
014101 
014724 

 תויצקורטסנוקב טקיורפ
       ךרד הנבמב טקיורפ

2.5 
2.5 

 עוצקמב( ןושארה רטסמסב הנקמ אוה .ילאירטסמס-וד אוה הז טקיורפ+
 .תודוקנ 4.0 :) 014504 עוצקמ םויסב( ינשה רטסמסבו ,תודוקנ 0  )014503

 
 

 ךרד ינבמ וא םירמוח ,םינבמב םיטקייורפל םדקה תועוצקמ תמישר ןלהל
 :םינתינ םה םהב רטסמסהו

 תויצקורטסנוקב טקייורפ – 014101
 :םדקה תועוצקמ

 ףרוח רטסמס – 2 קזוח – 014145
 ביבא רטסמס – המדא תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ – 014146
 ףרוח רטסמס – םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש – 014143

 
 דוקפתו םירמוחב טקייורפ – 014501

 :םדקה תועוצקמ
 ביבא + ףרוח רטסמס – ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט – 014506

 
 ךרד ינבמב טקייורפ – 014724

 :םדקה תועוצקמ
 ביבא + ףרוח רטסמס – םיכרד תדבעמ – 014709
 ףרוח רטסמס – תושימג תועסימ – 014710

 
 
 
 
 
 

 :ןלהלכ ,תואבה תוצובקה עבראמ תועוצקמ רוחבל טנדוטסה  לע
 

 היינבה לוהינ :'א 'בק
 :תוחפל תועוצקמ השולש וז הצובקמ תחקל ךירצ לולסמב טנדוטס לכ

 1.5 היינבה לוהינב ןוירנימס 014600
 2.5 היינבב שונא  יבאשמ לוהינ 014613
 2.5 היינבב יסנניפ לוהינל אובמ 014615
 2.5 םיטקיורפ עוציבב תוגיהנמו לוהינ 014616
 2.5 רפע תודובעב תוטישו תוכרעמ דויצ 015017
 2.0 ןוטבל תוספט ןכת 016619
 2.5                                םיניינבב תוילמשחו תוינכמ תוכרעמ 016620
 3.0 היינבב םייטפשמ םיטביהל אובמ 014630
 3.0 תיתשת יטקיורפ לש תויולע ןדמוא 014631
 3.0 לוהינו תוטיש :תיתשת יטקיורפ 014632

 
 היינב לש היגולונכטו ,דוקפת ,םירמוח :'ב 'בק
 יתדבעמ טקיורפ וא ,)014501( דוקפתו םירמוחב טקיורפ עצבמה טנדוטס
 השולש וז הצובקמ תחקל ךירצ ,)014503+014504(  היינב ירמוחב
 ;תוחפל תועוצקמ
 ינש וז הצובקמ תחקל ךירצ ,וללה םיטקיורפה דחא תא עצבמ אלש טנדוטס
 :תוחפל תועוצקמ

 2.0 ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט 014506
 2.5                                              תיחרזא הסדנהב הקיטסוקא 014512
 2.5 היגולונכטו םירמוח – תוכתמב היינב 014513
 2.0 היגולונכטו םירמוח – ץעב היינב 016505
 2.0 היינבב רוזחימ  016514

 
 םינבמ :'ג 'בק
 הצובקמ תחקל ךירצ ,)014101( תויצקורטסנוקב טקיורפ עצבמה טנדוטס
 :ןלהלכ תועוצקמ העברא תוחפל וז

 :םיאבה תועוצקמה תשולש תא
 5.0 2 קזוחה תרות 014145
 4.5 המדא תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 014146
 3.0 םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש 014143

 :םיאבה תועוצקמה ינש ןיבמ תוחפל דחא עוצקמ דועו
   4.5  1 הדלפ ינבמ 014150
 4.5 2 ןוטב ינבמ      014149

 
 תועוצקמ תחקל לוכי ,תויצקורטסנוקב טקיורפ עצבמ אלש טנדוטס
 :וז הצובקמ

 4.5 המדא תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 014146
 3.0  ךורד ןוטב 016111
 4.5 1 הדלפ ינבמ 014150
 4.5 2 ןוטב ינבמ 014149
 5.0 2 קזוחה תרות 014145

 
 םיכרדו עקרק :'ד 'בק
 ינש וז הצובקמ תחקל ךירצ ,)014724( ךרד הנבמב טקיורפ עצבמה טנדוטס
 :ןלהלכ תועוצקמ

 2.0 םיכרד תדבעמ 014709
 2.5 תושימג תועסימ 014710

 עוצקמ וז הצובקמ תחקל ךירצ ,ךרד הנבמב טקיורפ עצבמ אלש טנדוטס
 :תוחפל דחא

 2.5 תימושיי היגולואיג 014410
 2.0 םיכרד תדבעמ 014709
 2.5 תושימג תועסימ 014710
 2.5 תיתליסמ הרובחתל אובמ 014725
 2.5 תוחישק תועסימ 016712
 2.5 עלסה תקינכמל אובמ 016403
 2.0 הקינכמואיגב הדש תוריקח  016421
 3.0 לוהינו תוטיש :תיתשת יטקיורפ *014632

 
   'א 'בקב רבכ דמלנ אלש דבלבו *
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 םידומילה תינכת
 הרובחת תסדנה - תיחרזא הסדנהב
 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157.0 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

   םינוינכט דוסי תועוצקמ – הבוח תועוצקמ 'קנ     41.5
 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ 'קנ     56.5
 לולסמב הבוח תועוצקמ 'קנ     26.0
 'קנ     18.0
 'קנ       5.0

 לולסמב הריחב תועוצקמ
 לולסמב םיטקיורפ

 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ       4.0
 הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ       6.0

 כ"הס 'קנ   157.0
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104003 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2 - 5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0 23 - 11 14.5   
 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 104131 'ח/תוליגר 'פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 125013 הימיכב הדבעמ - - 1.5 - 0.5
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

22.0 24 3.5 9 17   

 
 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014108 םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014214 םימרוזה תקינכמ תודוסי 3 2 - 4 4.0
   014505 היינב ירמוח 3 1 1 5 3.5
 014702 הרובחת ןונכת 3 2 1 8 4.5
 014841 1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 1 4 3.5
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5

21.0 29 3 10 17   

 
 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014006  תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 4 4.0
   014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
 014779 םיכרד לועפתו ןכת 3 1 2  4 4.0
 014603 תיסדנה הלכלכ 2 1 - 4 2.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 -  - 1.0

19.5 27 2 11 15.5   

 
'קנ  5 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 

   014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014618 היינבב תוחיטבו  לוהינל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה 3 2 1 4 4.5
 094591 הלכלכל אובמ 3 1 - - 3.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5

22.5 21 4 8 17   

 

 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 *014213 היגולורדיהו הקילורדיהל אובמ 3 1 - 4 3.5
 014316 הביבסה תסדנהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014731 תועסמ ןכתל אובמ 1 1 - 4 1.5
 014845 בשחוממ יופימל אובמ 2 2  4 3.0
 015019 הרקבל אובמ 3 2 1 4 4.0

14.5 20 1 7 11   
 אובמ + )014205( הקילורדיה םיסרוקה תא תחקל ותינ ןיפוליחל *
 הריחבה ןובשח לע ויהי תופדועה תודקנה .)014212( תיסדנה היגולורדיהל
 לולסמב

 
 7 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014709 םיכרד תדבעמ 1 - 2 4 2.0
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5
  טקיורפ - 2 - 2 2.5
7.0 10 2 3 3   

 
 8 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  טקיורפ - 2 - 2 2.5
2.5 2 - 2 -   

 
  הריחב תועוצקמ
 תוחפל תודוקנ 18.0  כ"הס -ןלהל המישרהמ תועוצקמ רוחבל שי
 

 014005 תיסדנה הדבעמ 1.5
 014411  עקרק תסדנה 3.5
 014617 הינב יטקיורפ לש הרקבו ןונכת 2.5
 014631 תיתשת יטקיורפ תויולע 3.0
 014632 לוהינו תוטיש :תיתשת יטקיורפ 3.0
 014714 הרובעת ינקתמ ןכת 2.5
 014717 תיריווא הרובחת 2.5
 014725 תיתליסמ הרובחתל אובמ 2.5
 014728 הרובחת תויתשת ןונכת 2.5
 014734 תירוביצ הרובחת 4.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 3.0
 014872 סדנהמל יפרגואג עדימ תוכרעמל אובמ 3.0
 014878  בשחוממ יופימ 3.5
 014943 הרקבל הדבעמ 2.0
 014941 יעקרק תתו יליע זוקינ תסדנה 3.5
 015017 רפע תודובעב תוטישו תוכרעמ דויצ 2.5
2.5 
2.5 
2.0 
2.0 
2.5 
2.0 

 ריוא םוהיז
 עלסה תקינכמל אובמ
 היינבב תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא
 ירוזיאו ינוריע ןונכת
 תוחישק תועסימ
 הרובחתב םימושייו הירואת – תילמיטפוא הרקב

016302 
016403 
016504 
016709 
016712 
016713 

 017006  תויעבט תוכרעמב השיח תונורקע 2.5
 017034 םיעוציבו תוכרעמ בכר תסדנה 3.0
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס םילדומ 3.5
 094323 תויראיניל תוימניד תוכרעמ 3.5
 094503 1 הלכלכ ורקימ 3.5
 094513 הלכלכ ורקאמ 3.5
 207806 םייטפשמ םיטביהל אובמ 3.0

 
 :הרובחת תסדנהב םיטקיורפ תריחב
 םדקה תועוצקמ יולימל ףופכ( םיאבה םיטקיורפה 4 ןיבמ 2-ב רוחבל שי

 :)םייטנוולרה
 2.5 הרובחת ןונכתב טקיורפ 014721
014722 
014723 
014724 

 הרובעתב טקיורפ
 םיכרד לועפתו ןכתב טקיורפ
 ךרד הנבמב טקיורפ

2.5 
2.5 
2.5 

 
 :יפל )םיקלחה ינש(  בחרומ טקיורפב רוחבל ןתינ ןיפוליחל

 
 

 2.5 'א קלח – הרובחתב בחרומ טקיורפ 014719
 2.5 'ב קלח – הרובחתב בחרומ טקיורפ 014720
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  םידומילה תינכת
 םימ תסדנה-תיחרזא הסדנהב

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157  רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 ילולסמ ,ינוינכט-הבוח תועוצקמ 'קנ      120.5
 תוחמתהב הריחב תועוצקמ 'קנ     26.5
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ       4.0
 הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ       6.0

 כ"הס 'קנ    157.0
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 1 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 104003 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 104019 'מ  תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3 4.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2  5 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

20.0 23 - 11 14.5   
 

 תא דומלל םילוכי םניא "1 הקיזיפ תומלשה" ירסח םיטנדוטס :הרעה
 ."תיסדנה הקינכמל אובמ" עוצקמה
 

 2 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 104131 'ח/תוליגר 'פיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 324033  םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0

21.5 24 2 9 17   
       

 
 3 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014214 םימרוזה תקינכמ תודוסי 3 2 - 4 4.0
 014841 1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 1 4 3.5
  014730 הרובחת תסדנהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - 4 2.5
 314535 םירמוח תסדנהל אובמ 2 1 - 3 2.5

21.5 27 1 10 16.0   
 

 4 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
  104228  'מ תויקלח .פיד תואוושמ 2 2 - - 3.0
 014603 תיסדנה הלכלכ 2 1 - 4 2.5
 014327 םימה לש הימיכ 2 1 3 3 3.5
 015019 הרקבל אובמ 3 2 1 4 4.0
  הריחב תועוצקמ     2.0

20.0 18 4 9 12.5   
 

 5 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014205 הקילורדיה 2 2 - 5 3.0
 014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014322 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי 2 1 - 2 2.5
 014505 הינב ירמוח 3 1 1 5 3.5
 םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 2 1 - 5 3.0

 עקרקב
014977 

 394800 ינפוג ךוניח     1.0
  הריחב תועוצקמ     2.0

21.5 26 2 7 14   

 
 6 רטסמס  'ה 'ת 'מ  ב"ע 'קנ

 014004                                     תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014325 םיכפשו םימ תוכרעמ ןכת 3 1 - 4 3.5
 014935 הדידמ תוטיש 1 - 3 5 2.0

  הריחב תועוצקמ     11.5
20.0 13 3 3 6   

 
 7 רטסמס  'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014108 1 םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014201 1 םימ תסדנהב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 114054 3 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 016203         1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה 2 1 - 4 2.5
  הריחב תועוצקמ     9.0

20.5 18 -  6 7   
 
    8 רטסמס

 הריחב תועוצקמ     12.0
 

  תוחמתהב הריחב תועוצקמ
  .'א המישרמ תודוקנ 18 תוחפל רוחבל שי

  .'ב וא 'א המישרמ םיסרוק םע םילשהל שי תודוקנה רתי תא
 

 'א המישר
 * 014411 עקרק תסדנה     3.5
 * 014153 1 ןוטב ינבמ     4.0
 * 016206 תיתביבס םימרוז תקינכמ     3.0
 014941 זוקינ תסדנה     3.5
 014942 םירגאמו תילורדיה הסדנה     3.5
 014956 עקרקה לש הימיכל אובמ     2.5
 014972                הביאש תוכרעמו תובאשמ     2.5
 016210 םימ ילג     2.5
 016211 יעקרק-לע רגנ לש היגולורדיה     2.5
 ,המירז :םוהת ימ לש היגולורדיה     4.5

 םוקישו םיסמומ תעסה
016223 

       
 תוחמתה תבוח יסרוק 3 ךותמ 2 רוחבל שי *
 

 'ב המישר
       

 014202 2 םימ תסדנהב טקיורפ     2.5
 014305 םיכפשו םימב לופיטל הדבעמ     2.5
 014940 רבעמ תועפות     3.0
 **014943 הרקבל הדבעמ     2.0
 014952 עדימ תוכרעמו תועקרק רקס     2.5
 **014958 1 היקשה תסדנה     3.5
 **016209 םיפוחו םילמנ תסדנה     2.5
 016208   תימי הסדנה     2.5
 016328 םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה     3.0
 **017012 תיבובקנ הביבס לש הקיזיפ     2.5
 017036 תקיידמ תואלקח     3.0

       
 םייתנשב םעפ ןתניי **
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  הביבסה תסדנהב םידומילה תינכת
  
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ   116.0  ילולסמ ,ינוינכט -  הבוח תועוצקמ
  'קנ     31.5 הריחב תועוצקמ
 'קנ      4.0 תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ      6.0 הרשעה תריחב תועוצקמ
 'קנ  157.5 

 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 5.0 6 - 2 4 1 א"ודח 104003
 4.5 3 - 2 3.5 'מ תיראניל הרבגלא 104019
 5.0 - - 2 4 הימיכה תודוסי 124120
 3.0 - - - 3  1 היגולויב 134058
 2.5 4 - 1 2 1 הקיזיפ  114051

  16.5 7 - 13 20.0 
 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 2 רטסמס

 4.0 5 - 2 3 תימושיי הקינכמ 015007
  3.5 6 - 2 2 תימיכויבו תימיכ הסדנהל אובמ 054135
 5.0 7 - 2 4 2 א"ודח 104004
 3.0 - - - 4 םימדקתמל תינכט תילגנא 324033
 5.0 6 - 2 4  תינגרוא הימיכ 125801

  17 8 - 24 20.5 
       

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 3 רטסמס
 4.0 4 - 2 3   םימרוזה תקינכמ תודוסי 014214
       וא

 4.0 4 - 2 3 'מ1 תימיכ הסדנה תונורקע *054203
 2.5 - 2 - 2 םיסדנהמל היגולוקא 014968
 2.5 4 - 1 2 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 104131
 4.0 4 2 2 2 ןותייפ תפשל אובמ 234128
 2.5 3 - 1 2  היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 134019
 3.5 4 2 2 2 םדקתמ 'א הקימנידומרת 054316
 1.0 - - 2 -  ינפוג ךוניח 394800

  13 10 6 19 20.0 
     דבלב ביבא רטסמסב ןתינ *

 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס

 3.0 4 - 2 2 הקיטסיטטס 014003
 3.5 3 3 1 2 םימה לש הימיכ 014327
 2.5 4 2 - 2 עקרקה לש הימיכל אובמ 014956
 3.0 - - 2 2 'מ  תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104228
 3.0 4 - - 3 תיללכ היגולויבורקימ 064419
 3.0 5 - 2 2 תוירמונ תוטישל אובמ 014006

       וא
 3.0 4 - 2 2 תוירמונ תוטישב םיכילהת תזילנא 054374
 3.5 4 - 1 3 2 הקיזיפ 114052

  16 8 5 24 21.5 

 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה  5 רטסמס

 3.0 5 - 2 2 הקילורדיה 014205
 3.0 5 - 1 2 עקרקב םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 014977
 2.5 4 - 1 2 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 014212
 3.0 4 - 2 3 'כויבו  תימיכ 'נהב 1 הדרפה יכילהת 054323
 2.5 2 - 1 2 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי 014322
 3.0 - - 2 2 תויעבט תוכרעמב רבעמ תועפות 014940
 2.0 - - - 2 תיתביבס היגולוקיסקוט 014321

  15 9 - 20 19.0 
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס
 2.5 - - 1 2 הקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט 014326
 2.5 4 - 1 2                       תיסדנה הלכלכ *014603
 2.5 - - 1 2 ריוא םוהיז 016302

      וא

 2.5 3 - 1 2 ריוא םוהיז -  תויתביבס תויעב **054452
 1.0 - - 2 -  ינפוג ךוניח 394800

 12.0     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 
  6 5 - 4 20.5 

 דומלל רשואמ דבלב הביבסה תסדנהל .תוכרעמ חותינ סרוקל םדק*
 ליבקמב
 דבלב ףרוחב ןתינ**
 

 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה   7 רטסמס
 .דנהב םייגולויב םיכילהת 017022

 תיתביבס
2 1 - 4 2.5 

 תיתביבס היגלויבורקימ 014313
  היגולוימדיפאו

2 - 3 - 3.0 

 15.5     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 
  4 1 3 4 21.0 

 
 'קנ ב"ע 'מ 'ת 'ה 8 רטסמס

 1.5 2 - 2 - הביבס תסדנהב רנימס 014300
 2.5 5 - - - הביבס תסדנהב טקיורפ *014301

 11.0     תוחמתה תועוצקמ\הריחב 
  4 1 3 4 15.0 

  )הריחב תועוצקמ ח"ע 'קנ 2.5( תודיחי 5 לש ףקיהל ביחרהל ןתינ
 .7 רטסמסב ליחתהל שי זאו 

 
  .תודוקנ 31.5 כ"הס :תוחמתה תועוצקמ
 .הב םיעיפומה םיסרוקה לכ ללוכ – תואבה תויוחמתההמ תחא רוחבל שי

 וא/ו תורחאה תויוחמתההמ תחא לכמ רוחבל ןתינ תורתונה תודוקנה תא
 םיפסונ םיאשונ תמישרמ
 

 החותפה הביבסה- 1 תוחמתה
 3.5 הריפסומטא לש הקיזיפל אובמ 014954
 3.0 תיתביבס םימרוז תקינכמ 016206
 3.5 הביבסב םינגופורתנא םימהזמ לרוג 016339
 4.5 םוקישו םיסמומ  תעסה ,המירז:םוהת ימ לש היגולודיה 016223

 
 

 הביבס תסדנהב תויגולונכט- 2 תוחמתה
 2.5 םיכפשו םימב לופיטל הדבעמ 014305
 2.5 םיכפשו םימ תויגולונכט 014309
 2.0                                                   הדידמ תוטיש 014935
 2.0 ריוא תוכיאל הדבעמ 016303
 3.0   םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה *016328
 2.0 ריווא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 016336

 
 .תונרבממ י"ע הדרפה יכילהת 056142 סרוקב לכומ *

 
  םיפסונ םיאשונ

 3.0            יסדנה יפרג עדימ     014008
 2.5  םינייטצמל הביבסו םימ .נהב ישיא רקחמ       014324
 3.5   םיכפשו םימ תוכרעמ ןכת       014325
 2.0    תיסדנה היגולואיג      014405
 3.0    תוכרעמ חותינ  014004
 4.0  קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ   014890
 3.5                        זוקינ תסדנה 014941
 3.5   םירגאמו תילורדיה הסדנה 014942
 2.5   עדימ תוכרעמו תועקרק רקס       014952
 3.5     1 היקשה תסדנה    *014958
 2.5   הביאש תוכרעמו תובאשמ      014972
 2.0    םיחמצו הביבס   *015001
 2.5   1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה  016203
 2.5    תימי הסדנה  016208
   2.5     םימ ילג  016210
  2.5   יעקרק לע רגנ לש היגולורדיה  016211
 2.0       תילקיזיפ היפרגוניקואב םיאשונ  **016220

  2.5  הרפסומטאה לש תמדקתמ הקיסיפ     *016304
 2.0    היגולויבורדיה  016329
 3.0    תיתביבס הימיכורטקלא       016337
 2.0    הינבב רוזחמ  ***016514
 3.0    תויגולוקא תוכרעמ   *017001
 2.5   תויעבט תוכרעמב השיח תונורקע *017006
 2.5   תיבובקנ הביבס לש הקיזיפ *017012
 3.0    תקיידמ תואלקחל אובמ  017036
 3.0  'מ םיכילהת תרקבלו הקימנידל אובמ  054314
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 2.5  תימיכה היישעתב תוחיטבו יתביבס ןוכיס 054371
 3.5    'מ םילעפמ ןוכית 054410
 2.5  תונרבממ י"ע רוהיטו הדרפה יכילהת ****056142
 2.0   תונרבממ יכילהתל הדבעמ 056379
 2.5   1 תימיכ הסדנהל הדבעמ  054310
 2.5   2 תימיכ הסדנהל הדבעמ 054400
 4.0   םיכילהת תרקבל תוכרעמ ןכת 054414
 2.5  תימיכ הסדנהב םייטמתמ םילדומ 054451
 2.5                     הביבסה תלכלכ 096553
  3.0  תליא ץרפמב תיגולוקאה תכרעמה תרכה    **134076

 
 םייתנשב םעפ ןתינ סרוק    *
  .תליא יאטיסרבינואניבה ןוכמב ןתינ  **
 .םדקה סרוקמ םירוטפ הביבסה תסדנהמ םיטנדוטס ***
 םיכפשב לופיטב תילנרבממ הדרפה 016328 סרוקב לכומ ****
 

   םידומילה תינכת
                               היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב
 יתנש-עברא  לולסמב

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 157 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

  הבוח תועוצקמ 'קנ            97.5
 תרשרשב הבוח תועוצקמ 'קנ   16.5-20.5
 הריחב תועוצקמ 'קנ   29.0-33.0

 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ              4.0
 הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ              6.0

 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ
 )ףרוח( 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 104003 1 א"ודח 4 2 - 6 5.0
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 - 4 3.0
 104019 'מ תיראניל הרבגלא 3 2 - 3 4.5
 125001 תיללכ הימיכ 2 2 - 5 3.0
 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0

 394800 ינפוג ךוניח - 2 -  - 1.0  
20.5 22 2 12 13   

 
 )ביבא( 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014881 'ג1 הדידמהו  יופימה תודוסי 2 2 2 4 3.5
 014845 בשחוממ יופימל אובמ 2 2 - 4 3.0
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 015007 1 תימושיי הקינכמ 3 2 - 5 4.0
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 324033 'ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
21.0 24 2 9 17   

 
 )ףרוח( 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 014842 2 הדידמהו  יופימה תודוסי 2 2 3 5 4.0
 014848 היזדואיגל אובמ 3 2 - 5 4.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 2 2 - 5 3.0
 104131 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
21.0 27 3 12 14   

 
 )ביבא( 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014603 תיסדנה הלכלכ 2 1 - 4 2.5
 014814 1 םואת ןובשח 3 2 - 5 4.0
 014877 ג"ממל אובמו היפרגוטרכ 2 1 2 4 3.0
 014878  בשחוממ יופימ 2 2 2 5 3.5

 014849 תיטמתמ היזדואיג 3 2 -                  5  4.0  
 *014863 1 תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
22.0 28 10 10 14   

 ץיק רטסמס תליחתב םייעובש - 1 תודידמ הנחמ *
 

 )ףרוח( 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014829 הדידמה תקיחת 2 - - 2 2.0
 014843 1 הירטמרגוטופ 2 2 3 6 4.0

 ףסונבו )תודידמ תרשרשל(     
 +014851 תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0

 וא )יופימ תרשרשל(     
 014855 יופימ יכרצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 

  תודידמ תרשרשל כ"הס     13.0
  יופימ תרשרשל כ"הס     16.0
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 )ביבא( 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014888 1 רטסדק 2 2 3 6 4.0

       
 ףסונבו )תודידמ תרשרשל(     

 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 +*014864 2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5

 וא )יופימ תרשרשל(     
 014856 חטשה ינפ לש םייתרפס םילדומ 2 2 - 4 3.0
 014857 1 ג"ג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5

 וא )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     
 **014886 תוילרטסדק תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0

  תודידמ תרשרשל כ"הס     12.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     13.5
  לוהינו רטסדק תרשרשל כ"הס     6.0

 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +
 ץיק רטסמסב יצחו םייעובש - 2 תודידמ הנחמ  *
 ץיק רטסמס ךלהמב םייעובש – תוילרטסדק תודידמ הנחמ **
 

 )ףרוח( 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  הריחב תועוצקמ     
 ףסונבו )תודידמ תרשרשל(     

1 היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5   014867* 
 וא )יופימ תרשרשל(     

 **014869 1 יתרפס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 וא )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     

 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
  תודידמ תרשרשל כ"הס     2.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     2.5
  לוהינו רטסדק תרשרשל כ"הס     7.5

 ךא )014875( תודידמו היזדואיגב הישעתב טקיורפ תחקל ןתינ ןיפוליחל *
 ראותב טקייורפ תודיחי 5-מ רתוי תחקל ןתינ אל
 אל ךא )014876( יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ תחקל ןתינ ןיפוליחל **
 ראותב טקייורפ תודיחי 5-מ רתוי תחקל ןתינ
 

 )ביבא( 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014866 היצמרופניא ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5

  הריחב תועוצקמ     
  )ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל(     

 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 207804 םיננכתמל תילכלכ הבישח 2 2 - 6 3.0
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
  תודידמ תרשרשל כ"הס     1.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     1.5
  ןיעקרקמו רטסדק תרשרשל כ"הס     7.0

 
 תויסדנהו תויטדואיג תודידמ תרשרש

 +014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 +014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרפניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 *014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5

16.5       
 אל )014857(תודידמו היזדואיגב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 ראותב טקייורפ תודוקנ 5-מ רתוי תחקל ןתינ

 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +
 

 יבחרמ עדימו יופימ תרשרש
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 014856 חטשה ינפ לש םייתרפס םילדומ 2 2 - 4 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 014890 קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 *014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5

20.5       

 ןתינ אל )014876(יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 ראותב טקייורפ תודוקנ 5-מ רתוי תחקל
 

 ןיעקרקמ לוהינו רטסדק תרשרש
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 014886 תוילרטסדק תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 207804 םיננכתמל תילכלכ הבישח 2 2 - 6 3.0

16.5       
 

  הריחב תועוצקמ

 'ג-ו 'ב תומישרמ הרתיה תאו ,'א המישרמ תועוצקמ 5 תוחפל רוחבל שי
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה תועוצקמ - 'א המישר
 

      *  014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 3 4 1.0
 + 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 + 014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - - 2 5 2.5
 + 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 + 014856  חטשה ינפ לש םייתרפס םילדומ 2 2 - 4 3.0
 + 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 * 014886 תוילרטסדק תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
 *# 014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 # GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 # 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014859 ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 014879 יאשונ יופימ 2 1 2 4 3.0
 014862 תוימונורטסא תודידמ 2 1 2 3 3.0
 *# 014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 # 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - - 2 5 2.5
-ואיגו יופימב םדקתמ טקיורפ - 2 - 5 2.5

 היצמרופניא
014868 

 014875 תודידמו היזדואגב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014876 יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014880 תשרומ ירתא דועיתב הנדס 1 1 3 - 2.5
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 + 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 + 014890 קוחרמ השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016815 תיתרפס הירטמרגוטופ 2 - 2 6 2.5
 016819 םדקתמ ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 016830 ידממ תלת יפרג יופימ 2 2 - 4 3.0
 016832 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 2 1 - 4 2.5
 016835 םימולצת ןורתפב םיירמונ םיטביה 2 2 - 3 3.0

 יבחרמ עדימו יופימ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע   #
 תויסדנה תויטדואיג תודידמ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע  +
 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל  *
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה/םיכמסומ תועוצקמ - 'ב המישר
 

 016801 2 םואת ןובשח 2 1 - 3 2.5
 016816 1 תיזיפ היזדואיג 2 2 - 5 3.0
 016817 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 2 1 - 4 2.5
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 016820 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 2 - 2 3 2.5
 016831 2 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 1 - 3 2.5
 016833 םוקמ יססובמ םיתוריש 2 - 2 4 2.5
 016834 ג"ממב חותיפב אנדס 2 - 2 4  2.5

 
 םיפסונ הכמסה תועוצקמ - 'ג המישר

   'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 014108  םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014114 םינבמ ןכת ירקיע 1 3 - 4 2.5
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 6 4.0
 014211 םימרוז תקינכמ 2 1 - - 3.0
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 014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014205 הקילורדיה 2 1 1 5 3.0
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
 014406 עקרקה תקינכמב הדבעמ 1 - 2 4 2.0
 014505 היינב ירמוח 3 3 1 6 3.5
 014618 היינבב תוחיטבו  לוהינל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014730 הרובחת תסדנה ל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014731 תועסמ ןכתל אובמ 1 1 -               1.5
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה 3 2 1 4 4.5
 014779 םיכרד לועפתו ןכת 3 1 2 4 4.0
 014709 םיכרד תדבעמ 1 - 2 2 2.0
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5
 014714 הרובעת ינקתמ ןכת 2 1 - 5 2.5
 014717 תיריווא הרובחת 2 1 - 5 2.5
 016213 תילורדיה הסדנה 2 1 - - 2.5
 094219 הנכות תסדנה 3 - 2 - 3.5
 094313 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד 'דומ 3 1 - - 3.5
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס 'דומ 3 1 - - 3.5
 094323 תויראניל תוימניד תוכרעמ 3 1 - - 3.5
 234247Ä 1 םימתירוגלא 2 1 - 6 3.0
 207804Å םיננכתמל תילכלכ הבישח 2 2 - 6 3.0

  הטלוקפה רושיאו תושירדה יולימב הנתומ תועוצקמל םושירה �
 בשחמה יעדמל
 תושירדה יולימב הנתומ הרוטקטיכראל הטלוקפהמ תועוצקמל םושיר �

 הרוטקטיכראל הטלוקפה רושיאו

  םידומילה תינכת
  היצמרופניא-ואיגו יופימב
 יתנש-תלת לולסמב

 
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 120 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע

  הבוח תועוצקמ 'קנ           85.0
 תרשרשב הבוח תועוצקמ 'קנ  16.5-20.5
6.5-10.5      

 'קנ
  הריחב תועוצקמ

 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ             2.0
 הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ             6.0

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוח תועוצקמ

 )ףרוח( 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 104003 1 א"ודח 4 2 -  6 5.0   
 104019 'מ תיראיניל הרבגלא 3.5 2 - 3  4.5   
 014008 יסדנה יפרג עדימ 2 2 -   4    3.0   

 234128 ןותייפ תפש - בשחמל אובמ 2 2 2 4 4.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - -   1.0  

17.5 17 2 10 11.5   
 

 )ביבא( 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014881 'ג1 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 2 4 3.5
 014845 בשחוממ יופימל אובמ 2 2 - 4 3.0
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - 4 2.5
 104004 2 א"ודח 4 2 - 7 5.0
 324033 'ב םימדקתמ -תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

18.0 19 2 9 14   
 

 )ףרוח( 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014003 הקיטסיטטס 2 2 - 4 3.0
 014842 2 הדידמהו יופימה תודוסי 2 2 3 5 4.0
 014848 היזדואיגל אובמ 3 2 - 5 4.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 2 2 - 5 3.0
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 104131 'ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ 2 1 - 4 2.5

20.0 27 3 10 14   
 

 )ביבא( 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014006 תוירמונ תוטישל אובמ 2 2 - 5 3.0
 014814 1 םואת ןובשח 3 2 - 5 4.0
 014877 ג"ממל אובמו היפרגוטרכ 2 1 2 4 3.0
 014878  בשחוממ יופימ 2 2 2 5 3.5
 014849 תיטמתמ היזדואיג 3 2 - 5 4.0
 *014863 1 תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0

19.5 24 10 9 12   
 ץיק רטסמס תליחתב םייעובש - 1 תודידמ הנחמ*

 
 )ףרוח( 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 014829 הדידמה תקיחת 2 - - 2 2.0
 014843                       1 הירטמרגוטופ 2 2 3 6 4.0

 ףסונבו )תודידמ תרשרשל(     
 +014851 תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0

 וא )יופימ תרשרשל(     
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דוביע 2 2 - 4 3.0
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 

  תודידמ תרשרשל כ"הס     10.0
  יופימ תרשרשל כ"הס     13.0
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 )ביבא( 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014888 1 רטסדק 2 2 3 6 4.0

 ףסונבו )תודידמ תרשרשל(     
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 **014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 +*014864 2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5

 וא )יופימ תרשרשל(     
 014856 חטשה ינפ לש םייתרפס םילדומ 2 2 - 4 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 ***014869  1 יתרפס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5

  תודידמ תרשרשל כ"הס     16.5
  יופימ תרשרשל כ"הס     17.0

 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +
 ץיק רטסמס תליחתב יצחו םייעובש - 2 תודידמ הנחמ*
 ךא )014875( תודידמו היזדואיגב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ**
 ראותב טקייורפ 'קנ 5-מ רתוי תחקל ןתינ אל
 אל ךא )014876( יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ***
 ראותב טקייורפ 'קנ 5-מ רתוי תחקל ןתינ

 
 תויסדנהו תויטדואיג תודידמ תרשרש

 +014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 +014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 * 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - 2 - 5 2.5

16.5       
 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל +
 )014875( תודידמו היזדואיגב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 

 יבחרמ עדימו יופימ תרשרש
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 014856 חטשה ינפ לש םייתרפס םילדומ 2 2 - 4 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 

 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 *014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - 2 - 5 2.5

20.5       
 )014876(יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ ןיפוליחל תחקל ןתינ*
 

 ןיעקרקמ לוהינו רטסדק תרשרש
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 014886 תוילרטסדק תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 207804 םיננכתמל תילכלכ הבישח 2 2 - 6 3.0

16.5       
 

 הריחב תועוצקמ
 'ג-ו 'ב תומישרמ הרתיה תאו ,'א המישרמ תועוצקמ 3 תוחפל רוחבל שי
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה תועוצקמ - 'א המישר
       *   014831 רטסדקב היזדואיג הנחמ - - 3 4 1.0
 #+ 014866 היצמרופניא-ואיגו יופימב רנימס - 2 - 2 1.5
 + 014869 1 יתרפיס יופימב טקיורפ - - 2 5 2.5
 + 014855 יופימ יכרוצל הנומת דובע 2 2 - 4 3.0
 + 014856 חטשה ינפ לש םייתרפס םילדומ 2 2 - 4 3.0
 + 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 2 2 - 4 3.0
 * 014886 תוילרטסדק תודידמ הנחמ - - 6 - 2.0
 *# 014851  תויטדואיג הרקב תותשר 2 2 3 5 4.0
 # GPS 014852 תודידמ 1 2 3 4 3.0
 014853 תודחוימ תויסדנה תודידמ 2 2 - 4 3.0
 014859 ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 014879 יאשונ יופימ 2 1 2 4 3.0

 014862 תוימונורטסא תודידמ 2 1 2 3 3.0
 *# 014864  2 תודידמ הנחמ - - 8 - 2.5
 # 014867 1 תודידמו היזדואיגב טקיורפ - - 2 5 2.5
-ואיגו יופימב םדקתמ טקיורפ - 2 - 5 2.5

 היצמרופניא
014868 

 014875 'דמו היזדואגב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014876 יתרפס יופימב היישעתב טקיורפ - - 4 5 5.0
 014880 תשרומ ירתא דועיתב הנדס 1 1 3 - 2.5
 014885 2 רטסדק 3 1 - 4 3.5
 014882 ןיעקרקמ לוהינ 2 - - 2 2.0
 + 014889 2 הירטמרגוטופ 2 2 2 3 3.5
 השיחו היפוקסורטקפסל אובמ 3 2 - 4 4.0

 קוחרמ
014890 + 

 016828 ןיעקרקמ יווש תכרעהב תונורקע 3 2 - 2 4.0
 016829 ןיעקרקמ יווש תכרעהב הנדס 2 - - 5 2.0
 016815 תיתרפס הירטמרגוטופ 2 - 2 6 2.5
 016819 םדקתמ ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 016830 ידממ תלת יפרג יופימ 2 2 - 4 3.0
 016832 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 2 1 - 4 2.5
 016835 םימולצת ןורתפב םיירמונ םיטביה 2 2 - 3 3.0

 
 יבחרמ עדימו יופימ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע   #
 תויסדנה תויטדואיג תודידמ תרשרשב ורחבש םיטנדוטס רובע  +
 )'זטס( תונמאתה רושיאל יאנת אוה הלא תועוצקמ דומיל  *
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב הכמסה/םיכמסומ תועוצקמ - 'ב המישר
 016801 2 םואת ןובשח 2 1 - 3 2.5
 016817 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 2 1 - 4 2.5
 016818 ינרדומ רטסדקב םיטביה 2 2 - 4 3.0
 016819 םדקתמ ימי יופימ 2 2 - 4 3.0
 016820 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 2 - 2 3 2.5
 016831 2 יפרגואג עדימ תוכרעמ 2 1 - 3 2.5
 016833 םוקמ יססובמ םיתוריש 2 - 2 4 2.5
 016834 ג"ממ חותיפב אנדס 2 - 2 4 2.5

 
 םיפסונ הכמסה תועוצקמ - 'ג המישר

   'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 014004 תוכרעמ חותינ 2 2 - 4 3.0
 014103 תיסדנה הקינכמל אובמ 3 2 - 5 4.0
 014104 1 קזוחה תרות 3 2 - 5 4.0
 014108  םינבמ תקיטטס 2 2 - 5 3.0
 014114 םינבמ ןכת ירקיע 1 3 - 4 2.5
 014153 1 ןוטב ינבמ 3 2 - 6 4.0
 014211 םימרוז תקינכמ 2 1 - - 3.0
 014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014205 הקילורדיה 2 1 1 5 3.0
 014409 הקינכמואיג 3 1 1 5 4.0
 014405 תיסדנה היגולואיג 1.5 1 - 2 2.0
 014406 עקרקה תקינכמב הדבעמ 1 - 2 4 2.0
 014505 היינב ירמוח 3 3 1 6 3.5
 014618 היינבב תוחיטבו  לוהינל אובמ 3 2 - 4 4.0
 014730 הרובחת תסדנה ל אובמ 2 1 - 4 2.5
 014731 תועסמ ןכתל אובמ 1 1 -               1.5
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה 3 2 1 4 4.5
 014779 םיכרד לועפתו ןכת 3 1 2 4 4.0
 014709 םיכרד תדבעמ 1 - 2 2 2.0
 014710 תושימג תועסימ 2 1 - 4 2.5
 014714 הרובעת ינקתמ ןכת 2 1 - 5 2.5
 014717 תיריווא הרובחת 2 1 - 5 2.5
 016213 תילורדיה הסדנה 2 1 - - 2.5
 094219 הנכות תסדנה 3 - 2 - 3.5
 094313 םיעוציב רקחב םיטסינימרטד 'דומ 3 1 - - 3.5
 094314 םיעוציב רקחב םייטסכוטס 'דומ 3 1 - - 3.5
 094323 תויראניל תוימניד תוכרעמ 3 1 - - 3.5
 234247Ä 1 םימתירוגלא 2 1 - 6 3.0
 205252Å םירע ןונכתל אובמ 2 1 - - 2.5
 205253Å )אובמ( ירוזא ןונכת 2 1 - 3 2.5
 205301Å ןונכתה תקיחת 2 1 - - 2.5
 205302Å ןונכתה דסמימ 2 1 - 6 2.5
 207804Å םיננכתמל תילכלכ הבישח 2 2 - 6 3.0
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 םירשפאמ תיתביבסו תיחרזא הסדנהל הטלוקפב םימדקתמ םיראת
 רפסמב .רוטקודו רטסיגמ םיראתה תארקל םלתשהל םיטנדוטסל
 תרגסמב םיעצומהו  תיחרזא הסדנה ירגובל םידעוימה םילולסמ
 תסדנה ,םימ יבאשמו הקימנידורדיה ,םינבמ תסדנה :תומגמה
 םיטנדוטסל ל"נה תומגמב קנעומה ינשה ראותה .םיכרדו הרובחת
 רטסיגמ" :וניה תיחרזא הסדנהב יתנש-עברא ןושאר ראות ירגוב
 תומגמב קנעומה ראותה .")המגמה םש( תיחרזא הסדנהב םיעדמל
 ושרדנ רשאו ,תיחרזא הסדנה ירגוב םניאש םיטנדוטסל ל"נה
 האר( *דבלב "םיעדמל רטסיגמ" :וניה ,תויטנוולר תומלשהב
 םיעצומה םיפסונ םילולסמ רפסמב םלתשהל ןתינ ,ףסונב .)ךשמהב
 הסדנה ,היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה :תומגמה תרגסמב
 תומגמב קנעומה ראותה .)ךשמהב האר( תיאלקח הסדנהו ,תיתביבס
 קנעומ ףסונב .")המגמה םש( ...ב םיעדמל רטסיגמ" :וניה ל"נה
 תומייק ותרגסמב "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותה
 :םיאבה םימוחתב תויוחמתה שולש

 הינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוח ,הקינכטואיג

 הינבה לוהינ

 םוחת תא ןייציש המולפידל חפסנ ףרוצי הלא םילולסמ ירגובל
 .תוחמתהה

 :םיאבה םיראתה וקנעוי יתנש תלת ןושאר ראות ירגוב םיטנדוטסל

 יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ,"הרובחתה יעדמב םיעדמל רטסיגמ"
 תוכיא יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ,"היצמרופניא-ואיגהו יופימה
 ."תיאלקחה הסדנהה יעדמב םיעדמל רטסיגמ"-ו "הביבסה
 )ירקחמ( רטסיגמ ראותל דמול טנדוטס רשאכ ,םידחוימ םירקמב*
 וניא אוהו ,ןושאר ראותל וידומילמ יתוהמ ןפואב הנושה םוחתב
 רומא אוה וב םוחתב ןושאר ראותל ול רסחה תא םילשהל שרדנ
 ,)וידומיל ךשמהל תוינויח תומלשה דבלמ( רטסיגמה ראות תא לבקל
 ראותה תא לבקי אוה יכ וידומיל תליחתב עובקל הדעווה תיאשר
 .ףסונ טוריפ אלל "םיעדמל רטסיגמ"

 :ןוגכ ,םימוחת רפסמב עצומה הזת אלל תומלתשה ביתנ םג םייק
 - ,תיתביבס הסדנה ,היצמרופניא-ואיג ,םיכרדו הרובחת ,םינבמ
 הסדנהב ןושאר ראות לעב טנדוטסל קנעויש ראותה .ךשמהב םיטרפ
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" היהי הזת אלל לולסמ םייסש תיחרזא
 ןושאר ראות לעב טנדוטסל קנעויש ראותה  .")המגמה םש( תיחרזא
 ."הסדנהל רטסיגמ" היהי תיחרזא הסדנהמ הנוש ךא הסדנהב
 רטסיגמ" ראותה קנעוי תיתביבס הסדנהב הזת אלל לולסמב
-ואיגו יופימ תסדנהב הזת אלל לולסמב ."תיתביבס הסדנהל
-ואיגו יופימ תסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותה קנעוי היצמרופניא
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותה קנעומ ףסונב ."היצמרופניא
  :םיאבה םימוחתב תויוחמתה שולש תומייק ותרגסמב "תיחרזא

 הקינכטואיג

 הינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוח

 הינבה לוהינ

 םוחתה תא ןייציש המולפידל חפסנ ףרוצי הלא םילולסמ ירגובל
 .תוחמתהה
 

 לולסמ ףסונב םייק היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהל לולסמב
-ואיגו יופימב רטסיגמ" :ראותה תארקל הזת אלל תומלתשה
 יתנש-תלת ןושאר ראות ירגובל דעוימ לולסמה ."היצמרופניא
 .םייעדמ תועוצקמב
 הזת אלל תומלתשה לולסמ םייק "תיאלקח הסדנה"ל לולסמב
 תיתדיחי-ןיבה תינכתה תרגסמב "הסדנהל רטסיגמ" ראותה תארקל
 גולטקב יללכ ME לע קרפב םיפסונ םיטרפ .יללכ ME-ל ןוינכטה לש
    .הז

   .PhD "היפוסוליפל רוטקוד" אוה םילולסמה לכב רוטקוד ראותה

    .הז גולטקב עיפומ הטלוקפב םיקנעומה םיראתה טוריפ
 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבק יאנת
 רבעמה יאנת ןכו )הטלוקפב םילולסמהמ דחא לכל( הלבקה יאנת
 יאנת טוריפב ךשמהב םיעיפומ ,ירקחמ ביתנל הזת אלל ביתנמ
 )תוחפל םינש רשעכ( בר יטנוולר ןויסינ לעב דמעומ  .תודיחיב הלבקה
 השקב שיגהל לכוי ,ירקחמ ביתנל הלבק רשפאמ וניא וינויצ עצוממש
 םוקממ תוצלמה יתשו םייח תורוק ףוריצב תטרופמו תקמונמ
 )מ"ל תדעו( תיתדיחיה םימדקתמ םיראתל הדעווהש רחאל .ותדובע
 ,םיקפסמ םייעוצקמה ויגשיהו ונויסינ יכ אצמתו אשונה תא לוקשת
 וא טקיורפ/רקחמ ביתנל לבקתהל מ"ל תדעו לוקישל םאתהב לכוי
 .רמג תדובע

 יטנוולר עקר ילעב םיעדמב יתנש-תלת ןושאר ראות לעב דמעומ
 דומלל ביוחי ,תשקובמה תימדקאה הדיחיב םידמלנה םימוחתל
 תועוצקמ" דומילב שרדי ףסונבו רקחמ ביתנב תודוקנ 30.0 תוחפל
 דומילמ רוטפ .לולסמ לכ רובע ועבקנש )םדק תועוצקמ( "הביל
 ראותב םיהז/םימוד תועוצקמ דומיל בקע ולא הביל תו/עוצקמ
 לבקתי טנדוטסה .יטנוולרה לולסמה לש מ"ל תדעוו י"ע ןתני ןושארה
 םיעדמל רטסיגמ ראותה תארקל )ןיינמה ןמ אל( "םילשמ" דמעמב
 רובעיו ,)הסדנהב אל( םיעדמב ראות םיקינעמה םילולסמהמ דחאב
 תועוצקמ" לש דומילה תושירדב דומעיש רחאל "ןיינמה ןמ" דמעמל
 ראותה תארקל תומלתשהל לבקתהל ידכ תשרדנה המרב "הבילה
  .רטסיגמ

 ביתנ תריחב
 :רטסיגמ ראותל םיביתנ השולש םימייק
 טקיורפ וא רקחמ תדובע עוציבו םימדקתמ תודוקנ 20.0 דומיל .1
  .םדקתמ יסדנה
 .רמג תדובע עוציבו םימדקתמ תודוקנ 28.0 דומיל .2
 .הזת אלל ביתנב םימדקתמ תודוקנ 40.0 דומיל .3

 

 דומילה תושירד
 לכב תויפיצפסה תושירדל ףסונב רמג תדובע/טקיורפ/רקחמ ביתנב
 ,םיפסונ תועוצקמו םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש דומלל שי לולסמ
 םע תוצעייתהבו ,הטלוקפב תמסרפתמה םידומילה תינכתל םאתהב
  .עובק/יעראה החנמה

 יפל תוחפל םימדקתמ תודוקנ 40.0 דומלל שי )ME( הזת אלל ביתנב
 עוצקמב תודוקנ 5.0 , ,םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש :ןלהלש טורפה
 םיפסונ תועוצקמו ,תומלתשהה םוחתמ אשונב "םדקתמ רנימס"
 םע תוצעייתהבו ,הטלוקפב תמסרפתמה םידומילה תינכתל םאתהב
 .עובק/יעראה החנמה

 םימדקתמ םיראת תוריכזמב םידומילה תוינכת טוריפ תא לבקל ןתינ
 תוימדקא - תופסונ תויללכ תושירד .הטלוקפב תונושה תודיחיב
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקתל םאתהב - תוילהנמו

 :םייטלוקפה הבוחה תועוצקמ תמישר
   'קנ

 019001 םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי  3.0
 019002 תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואוושמ  3.0
 019003 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש  3.0
 019004 ףצרה תקינכמ  3.0
 019006 לוהינו הסדנה תוכרעמל תויתומכ תוטיש  3.0
 019007 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ  3.0

 
 
 

 םינבמ תסדנהל הדיחי"ב דומילה ילולסמ
   "הינבה לוהינו
 

 :הלבקה יאנת
 ןושאר ראות ילעב םידמעומ ולבקתי )הזית םע ביתנ( M.Sc ראותל
 82 לש ללקושמ יללכ עצוממ ילעב רחא םוחתב וא תיחרזא הסדנהב
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 רקחמל החנמ שארמ אוצמל םישרדנ הז ביתנל םידמעומה  .הלעמו
 .םידומילל םתלבקל יאנתכ הדיחיב לגסה ירבח ןיבמ
 

 ןושאר ראות ירגוב םידמעומ ולבקתי )הזית אלל ביתנ( ME ראותל
 םיאתמ גרדמו הלעמו 80 לש ללקושמ עצוממ םע תיחרזא הסדנהב
 .הלבק ןויארב ודמע רשא
 

 םינש 3 לש יטנוולר ןויסנו הלעמו 75 עצוממב תיחרזא הסדנה ירגוב
 ילעב תיחרזא הסדנה הניאש הסדנה וא תולכירדא ירגוב וא ,הלעמו

 םילוכי ,יטנוולר ןויסנ תונש 5 ילעבו הלעמו 80 לש ללקושמ עצוממ
 הצלמה יבתכמ ינש ףוריצב ME ידומילל לבקתהל השקב שיגהל
 .הלבק ןויארב הדימעו
 

 ינש רחאל טנדוטסה יגשיה םא :M.Sc לולסמל ME לולסממ רבעמ
 השיש וא תוחפל ז"נ 12.0 לש הריבצ( םיהובג ויהי םירטסמס
 תוחפל 82.0 רבטצמ עצוממב ,םימדקתמ תועוצקמב תוחפל תועוצקמ
 הדעוה לכות ,)דדוב עוצקמב 80.0 ןויצמ תוחפ אלו ,ולא תועוצקמב
 ביתנל ותרבעה רשאל לוקשל םימדקתמ םיראתל
 רקחמ אשונ שיו החנמ אצמש יאנתב ,רמג תדובע/טקיורפ/רקחמ
 .השגהל החנמה י"ע רשואמ
 
 

 הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 ")םינבמ תסדנה( תיחרזא
 ,הדלפמ םינבמ לש היצזימיטפואו ןכת ,הזילנא :תומלתשהה יאשונ

 ,םיבכורמ םינבמ לשו ,םורט ןוטבמ ,ךורד ןוטבמ ,ןיוזמ ןוטבמ
 תסדנה ,םינבמ לש הקימנידו תוביצי ,םימושייו בשחמ תוטיש
 .המדא תודיער

 :םדק תועוצקמ
   'קנ

 014006 תוירמונ תוטישל אובמ  3.0
 014104 1 קזוחה תרות  4.0
 014105 2 קזוחה תרות  4.0

 :וא  
 014145 2 קזוחה תרות 5.0
 014106 םינבמ תקימנידל אובמ 3.0

 :וא  
 014146 המדא תודיערו םינבמ תקימנידל אובמ 4.5
 014108  םינבמ תקיטטס  3.0
 014110 1 סדנהמה תינב  3.0

 :וא  
 014147 1 סדנהמה תיינב 4.0
3.5  

 
4.0 

 1 ןוטב ינבמ
 

 1 ןוטב ינבמ

014123 
 :וא

014153 
 014141 2 ןוטב ינבמ  3.5

 :וא  
 014149 2 ןוטב ינבמ 4.5

 014143 םינבמ תקיטטסב בשחמ תוטיש 3.0 

 טנדוטסה שרדיי , 65-מ   ךומנ םדק עוצקמב  ןושאר ראותב ןויצה םא 
 .עוצקמה לש רזוח דומילב

 

 םיביתנה לכב

 :םייטלוקפ הבוח תועוצקמ .א
 :ןלהלש הבוחה תועוצקמ תמישר ךותמ תועוצקמ ינש

 019001 םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי  3.0
 019002 תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואוושמ  3.0
 019003 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש  3.0
3.0  
3.0 

 ףצרה תקינכמ
 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ

019004 
019007 

 

 :ןלהלש המישרה יפל תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ .ב
 018121 םינבמ לש תוביציה תונורקע  2.0
    019128 תמדקתמ םינבמ תקינכמ  2.0
    019141 1 םינבמ לש הקימניד  2.0

 016144 םייפוס םיטנמלאל אובמ 3.0 

 :)םיביתנה לכבש תושירדל ףסונב( דבלב הזת אלל ביתנב
 ךותמ ,תומלתשהה םוחתב ,תוחפל םיפסונ הבוח תועוצקמ העברא .א

 :ןלהלש המישרה

 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.0 

 
 ךורד ןוטב
 םייבחרמ םינבמ
 המדא תודיער תסדנה
 3 ןוטב
 םייפוס םיטנמלאל אובמ
 ןייוזמ ןוטבמ םיימורט םינבמ

 
016111 
016124 
016142 
016143 
016144 
018126 

 018127 בשחמב ןורתפל םינבמ תקינכמב תויעב חוסינ  3.0
 018140 הדלפ ינבמב םירחבנ םיאשונ  2.0
 018101 1 תומוק יבר םינינב ןכת  2.0
 018116 ךורד ןוטבמ םינבמ  2.0
 019136 םינבמ לש ילמיטפוא ןכת  2.0
 019143 המדא תודיערל םינבמ ןונכת  2.0
 019145 ןיוזמ ןוטבב םירחבנ םיאשונ  2.0
 018138 ןוטב ירשג  2.0
 018117 םייראניל אל םינבמ ןכתו הזילנא  2.0
2.0  
2.0 

 םינבמ ןכתל תנווכמ הזילנא
 םינבמ לש הזילנאב םייפוס םיטנמלא

019137 
019140 

 018141 םיימניד םיסמוע תחת םינבמ תרקב 2.0
2.0 
2.0 

 םיכר םירמוח לש הקינכמ
 תמדקתמ םירשג תסדנה

019149 
019150 

       

 רנימס ןכו ,ןלהלש המישרה ךותמ ,םירחא םימוחתמ תועוצקמ השולש   .ב
   :* םדקתמ

 019430 סוסיב  2.0
 018418 םיכמות םינבמ  2.0
 018600 םייסדנה םיטקיורפ תויאדכ תניחבו םוזיי  3.0
 018601 הינב תרבח לוהינ  2.5
 018602 הינבה לוהינב בשחמ תוטיש  2.5
 018504 םורט ןוטבמ הינב לש היגולונכט  2.0
 019513 ןוטבה תרותב םירחבנ םיקרפ 2.0
 019517 םיבכורמ הינב ירמוח 2.0

  ןכו 
 018130 )*( םינבמ תסדנהב םדקתמ רנימס  5.0

 לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 ,םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל טנדוטסה
 הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה תועוצקמל המודבש
 .יעדמ חוודו תורפס רקס ,תימצע

  .שרדנכ תודוקנ 40.0 תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ   .ג

 .הריחבה תועוצקמל םדק תועוצקמ קודבל שי  :הרעה

 

 
 "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :ראותל לולסמ
 םע "תיחרזא הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :ראותל וא
   )*( הקינכטואיגב תוחמתה
 "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :אוה קנעומה ראותה םש )*(
 "תיחרזא הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :וא ,רמג תדובע/רקחמ ביתנב
 .תוחמתהה םוחת לע חפסנ הוולתי הדועתל .הזית אלל ביתנב

 חותינ ,הנבמ-עקרק ןילמוג יסחי ,םינבמ סוסיב  :תומלתשהה יאשונ
 ,עקרקה לש תוינכמ תונוכת ,םיכמות םינבמ בושיח ,תונורדמ תוביצי

 בושיחל תויטרואית תוטיש תניחב ,הדשב הדידמו הריקח תוטיש
 .סרה יבצמ

 :םדק תועוצקמ
 014409 הקינכמואיג  4.0
 014411 עקרק תסדנה 3.5

 טנדוטסה שרדיי , 65-מ ךומנ םדק עוצקמב  ןושאר ראותב ןויצה םא
 .עוצקמה לש רזוח דומילב
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  :)ז"נ 6 תוחפל( םייטלוקפ הבוח תועוצקמ
 019003 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש  3.0

  .םייטלוקפה הבוחה תועוצקמ תמישר ךותמ ףסונ דחא עוצקמ דועו

 :הקינכטואיגב תוחמתהה םוחתב הבוח תועוצקמ

  תועוצקמ דועו ןלהל תועוצקמהמ  ז"נ 7 תוחפל רמג תדובע /רקחמ ביתנב .א
 תמלשהל החנמה רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו תיחרזא הסדנהב

 :ראותל )רמג דובע ביתנב( ז"נ 28 וא ,)רקחמ ביתנב( ז"נ 20
   'קנ

 018420 תמדקתמ עקרק תקינכמ  3.0
 018417 תונורדמ תוביציו לוחלח  2.0
 019427 הקינכמואיגב םייביטוטיטסנוק םיקוח  2.0
 019430 סוסיב  2.0

 ךותמ תופסונ ז"נ 5 , ליעלש תועוצקמהמ ז"נ 7  - הזת אלל  ביתנב .ב
 רנימס ,)תומלתשהה םוחתב ז"נ 12 תוחפל תמלשהל(  ןלהלש המישרה
 וא/ו תיתביבסו תיחרזא הסדנהב תועוצקמ דועו עקרק תסדנהב םדקתמ
 :ראותל ז"נ 40 תמלשהל החנמה רושיאב םיפסונ םיסרוק

 :הקינכמואיגב תומלתשהה םוחתמ תועוצקמ
 018416 עקרקה תקימנידל אובמ  2.0
 018418 םיכמות םינבמ  2.0
 016421 הקינכמואיגב הדש תוריקח  2.0
 019424 המדא תודיער לש םיינכטואיג םיטקפסא  2.0
 019425 עקרקה תקינכמב תויטסלפה תרות  2.0
 019429 תונורדמ בוצייו עקרק רופיש  2.0
 016403 עלסה תקינכמל אובמ  2.5
 019908 תמדקתמ תיסדנה היגולואיג  2.0

   
 018423 )*( עקרק תסדנהב םדקתמ רנימס  5.0

 לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 ,םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל טנדוטסה
 הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה תועוצקמל המודבש
 .יעדמ חוודו תורפס רקס ,תימצע

 
 

 הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :ראותל לולסמ
 הסדנהל רטסיגמ" :ראותל וא "תיחרזא
 ,םירמוחב תוחמתה םע "תיחרזא הסדנהב
   )*( הינבה לש היגולונכטו דוקפת

 "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :אוה קנעומה ראותה םש )*(
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :וא ,רמג תדובע/רקחמ ביתנב
 םוחת לע חפסנ הוולתי הדועתל .הזית אלל ביתנב "תיחרזא
 .תוחמתהה
 
 םייק ,םיניינב לש יסיפ  דוקפת ,הינבה ירמוח  :תומלתשהה יאשונ
 רוזחמ ,םיניינבב שא תוחיטב ,היינבב תוכיא תחטבא ,הקזחאו
 .םיניינבב היגרנא ,היינבב רומישו

 :םדק תועוצקמ
 014505 היינב ירמוח  3.5

 :האבה המישרה ךותמ תוחפל תועוצקמ ינש ןכו
 014506 ןוטב לש תמדקתמ היגולונכט  2.0
2.5  

 
4.0 

 םיניינב לש יסיפ דוקפת
 

 םיניינב לש ימילקאו יסיפ דוקפת

014508 
 :וא

014520 
 014513 תוכתמב היינב  2.5
 016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק  2.0

 
 שרדיי ,65-מ ךומנ םדק עוצקמב  ןושאר ראותב ןויצה םא
 .עוצקמה לש רזוח דומילב טנדוטסה
 

 תועוצקמ תמישר  ךותמ תועוצקמ ינש :םייטלוקפ הבוח תועוצקמ
 .)ז"נ 6( םייטלוקפה הבוחה
 

 :תוחמתהה םוחתב הבוח תועוצקמ
 דועו ,ןלהל המישרה ךותמ ז"נ 7 תוחפל ,רמג תדובע וא רקחמ ביתנב .א
 החנמה רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו תיחרזא הסדנהב תועוצקמ
 .ראותל )רמג תדובע ביתנב( ז"נ 28 וא )רקחמ ביתנב( ז"נ 20 תמלשהל

 םדקתמ רנימס ,ןלהל המישרה ךותמ ז"נ 12 תוחפל   - הזת אלל ביתנב .ב
 תיחרזא הסדנהב תועוצקמ דועו ,)*( הינבה לש היגולונכטו דוקפת ,םירמוחב
  ראותל  ז"נ 40 תמלשהל החנמה רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו

  

 לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 ,םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל טנדוטסה
 הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה תועוצקמל המודבש
 .יעדמ חוודו תורפס רקס ,תימצע

 

 
 לש היגולנכטו דוקפת םירמוחב תומלתשהה םוחתמ תועוצקמה תמישר
 :הינבה
 'קנ      

 016501 היינבה לש היגולוטמילקה תודוסי  2.0
 016503 םינבמו היינב ירמוח לש םייק  2.0
 016504 היינבב תוכיא תרקבו תוכיא תחטבא  2.0
 016505 היגולונכטו םירמוח - ץעב היינב  2.0
 016514 היינבב רוזחמ  2.0
2.5 
2.5 

 
2.0 
3.0 

 םיניינבב הנירק תוחיטב
 תיחרזא הסדנה תוכרעמב םייח רוזחמ תכרעה
 תיתביבסו
 םיניינבב תוביטר תויעב
 הינב ירמוחב תומדקתמ יוסינ תוטיש

018500 
018501 

 
018502 
018503 

 018504 םורט ןוטבמ היינב לש היגולונכט  2.0
 018506 ןוטב תודובע לש היגולונכטו עוציב  2.0
 018508 םיניינבב שא תודימע  2.0
 019512 תויטנמצ תוכרעמב םימדקתמ םיקרפ  2.0
 019513   ןוטבה תרותב םירחבנ םיקרפ  2.0
 019516 היינבב םייטסלפ םירמוח  2.0
 019517 םיבכורמ היינב ירמוח  2.0
 019520 היינבה יעדמב םימדקתמ םיאשונ  2.0
 019523 םיניינבב היגרנא 2.0
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 הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :ראותל לולסמ
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :ראותל וא תיחרזא
  )*( הינבה לוהינב תוחמתה םע "תיחרזא
 "תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" :אוה קנעומה ראותה םש)*( 
 הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" :וא ,רמג תדובע/רקחמ ביתנב
 םוחת לע חפסנ הוולתי הדועתל .הזית אלל ביתנב "תיחרזא
 .תוחמתהה
 
 םוזיי ,הינב תרבח לוהינ  ,הינב טקיורפ לוהינ  :תומלתשהה יאשונ
 שועית ,הינבב םדא חוכ לוהינ  ,הינב יטקיורפ לש תויאדכ תקידבו
 ,הינב יטקיורפ תרקב ,הינבב ךרעו תוכיא לוהינ ,הינבב היצמוטואו

 .עוציב תסדנה
  םדק תועוצקמ

 :ןוינכטה לש תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ילעבל .א
 014003 הקיטסיטטס  3.0
 014603 תיסדנה הלכלכ  2.5
3.0  

 
4.0 

 הינבה לוהינל אובמ
 

 הינבב תוחיטבו לוהינל אובמ

014606 
 :וא

014618 
2.5 

 
4.0 

 הינבב עוציב תוטיש
 

 הינבב עוציב תוטיש
 

014610 
 :וא

014619 

 :םיאבה תועוצקמה 3 ךותמ תועוצקמ 2 ןכו
 014609 הינבב ןוכימ  2.5
 014617 הינב יטקייורפ לש הרקבו ןונכת 3.0
 014615 יסנניפ לוהינל אובמ  2.5

   

 דומילב טנדוטסה שרדיי , 65-מ ךומנ םדק עוצקמב  ןושאר ראותב ןויצה םא
 .עוצקמה לש רזוח

 ירגובלו ,תיחרזא הסדנהמ הנושה הסדנהב  ןושאר ראות ילעבל .ב
 :םירחא םיימדקא תודסומב  תיחרזא הסדנה
 .דמעומה לש יעוצקמה ןויסינהו ימדקאה עקרה סיסב לע ועבקיי תושירדה
 

 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ
 :ןלהלש תועוצקמה 3 ךותמ ז"נ 6 תוחפל 

 019006 לוהינו הסדנה תוכרעמב תויתומכ תוטיש  3.0
 019007 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ  3.0
 018603 הינבב יסנניפ לוהינ 3.0

   

  תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ

 דועו ,ןלהל המישרה ךותמ ז"נ 7 תוחפל  ,רמג תדובע וא רקחמ ביתנב
 רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו תיתביבסו תיחרזא הסדנהב תועוצקמ
 )רמג תדובע ביתנב( ז"נ 28 וא )רקחמ ביתנב( ז"נ 20 תמלשהל החנמה
 .ראותל

 רנימס  ,ןלהל המישרה ךותמ ז"נ 12 תוחפל   ,הזית אלל ביתנב
 תיתביבסו תיחרזא הסדנהב תועוצקמ ןכו ,הינבה לוהינב םדקתמ
 .ראותל ז"נ 40 תמלשהל החנמה רושיאב םיפסונ םיסרוק וא/ו

 )*( 018623 הינבה לוהינב םדקתמ רנימס  5.0

 טנדוטסה לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 תועוצקמל המודבש ,םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל
 חוודו תורפס רקס ,תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה
 .יעדמ

 

 הינבה לוהינב תומלתשהה םוחתמ תועוצקמה תמישר
   'קנ

 016619 ןוטבל תוספט ןכת 2.0
2.0 
3.0 
3.0 

 םיניינבב תוילמשחו תוינכמ תוכרעמ
 "לדנה קושב תועקשה חותינל אובמ
 ן"לדנב תימואלניב  תומזי

016620 
016630 
016631 

 016827 ןיעקרקמ יוסימ 3.0
 018600 םייסדנה םיטקיורפ תויאדכ תקידבו םוזיי 3.0
 018601 הינב תרבח לוהינ 2.5
 018603 הינב תרבחב יסנניפ לוהינ 3.0
 018604 הינבב ךרעו תוכיא לוהינ 2.0
 018616 הינבב םייטפשמ םיטקפסא 2.0
 018617 םייעקרק תת םיטקיורפ לש עוציבו לוהינ 2.0
 018625 הינבה לוהינב ימואלניב הלועפ ףותיש 2.0
 019606 םיירוביצ םיטקיורפ לש ילכלכ חותינ 2.0
 019615 תשעותמ הינב תוכרעמ 2.0
 019619 הינבו ןכתב רוצייה לוהינ-הזר הינב 2.0
 019621 הינבה לוהינב םימדקתמ םיאשונ 2.0
 019623 םיטקיורפה םלועב םילהנמו עדי חותיפ 2.0
 019624 םוזייה בלשב הינב יטקיורפ לוהינ 2.0
 019625 תימניד הביבסב םיטקיורפ לוהינ 3.0
 019626 הינב טקיורפ הגמ לוהינב תיתכרעמ השיג 2.0
 019627 םדקתמ ןיינב עדימ לודימ 3.0

 לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפהמ םיסרוק 
 )החנמה םע םואיתב(

**** 

 הרוטקטיכראל הטלוקפהמ םיסרוק 
 )החנמה םע םואיתב(

**** 
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 תסדנהל הדיחי"ב דומילה ילולסמ
   "היצמרופניא-ואיגו הרובחת

 
 :הלבקה יאנת
 וא תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ילעב םידמעומ לש םתלבק לקשת 

 ילעב יטנוולר יתנש תלת ןושאר ראות ירגוב וא רחא יסדנה םוחתב
 הרובחת תסדנה לולסמב( הלעמו  84 לש ללקושמ יללכ עצוממ
 .)היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה לולסמב( הלעמו 80 לשו, )םיכרדו

 תוכזה תא המצעל תרמוש הדיחיב םימדקתמ םיראתל הדעווה
 ונמזלו דמעומה לש גורידה  םג ללוכ םיפסונ םינותנל סחייתהל
 .ישיא ןויארל
 

 הלעמו 77 ללקושמ עצוממ םע הסדנהב ןושאר ראות רגוב דמעומ
 הלעמו 75 ללקושמ עצוממו ,)םיכרדו הרובחת תסדנה לולסמב(
 אלל ביתנל לבקתהל לכוי )היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנה לולסמב(

 12.0 לש הריבצ( םיהובג ויהי םירטסמס ינש רחאל ויגשיה םא .הזת
 עצוממב ,םיכמסומ תועוצקמב תוחפל תועוצקמ השיש וא תוחפל ז"נ

 עוצקמב 80.0 ןויצמ תוחפ אלו ,ולא תועוצקמב תוחפל  84.0   רבטצמ
 ביתנל ותרבעה רשאל לוקשל םימדקתמ םיראתל הדעוה לכות ,)דדוב
 .רקחמ אשונו החנמ אצמש יאנתב ,רמג תדובע/טקייורפ/רקחמ
 
 

 תיחרזא הסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 ")םיכרדו הרובחת תסדנה(
 תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ילעבל רמג תדובע וא רקחמ םע לולסמ
 דבלב
 

 "הרובחתה יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 הסדנהב אלש ןושאר ראות ילעבל רמג תדובע וא רקחמ םע לולסמ
 ,יטנוולר יתנש תלת ראות ילעבל וא/ו ,תיחרזא

 

 תיחרזא הסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותל לולסמ
   ")םיכרדו הרובחת תסדנה(
 דבלב תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ילעבל הזית אלל לולסמ

 

 ,םיכרד לועפתו םיכרד לש ירטמואיג ןכת  :תומלתשהה יאשונ
 ,הרובעת תסדנה ,םירמוחו םיכרד הנבמ ןכת ,םיפלחמו םיתמצ
 תמירז ,העונת לועפת ,תיריווא הרובחת ,הרקבו רוזמר תוכרעמ
 תלכלכ ,םיכרדב תוחיטב ,הרקבו רוזמיר תכרעמ ,הינייפאמו העונת
 ןונכת ,הרובחת ןונכת ,םייתרובחת םיטקייורפ תכרעהו הרובחת
 .תירוביצ הרובחת לועפתו

 תושירדהו ,םיכרדו הרובחת תמגמב תוחמתה ינוויכ ינש םימייק
  :ןוויכ לכ רובע תונוש ןה תועוצקמ דומילל
 

 :הבילו םדק תועוצקמ
 

 :הביל  'קנ
 014003 הקיטסיטטס 3.0
 104003 1 א"ודח 5.0

  וא      
 104019 'מ תיראניל הרבגלא 4.5

  :ןלהל םיסרוקה ךותמ ףסונ דחא סרוק ןכו 
 014004 תוכרעמ חותינ 3.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 3.0
 096420 םייוסינ ןונכתו היסרגר 3.0

 
 

 :הרובחת לש תוחמתה ןוויכב םדק 'קנ
 :םיאבה תועוצקמה תשולש ךותמ םיינש 

 014702 הרובחת ןונכת 4.5
 014733 העונת לש לוהינו הסדנה  4.5
4.0 

 
 םיכרד  לועפתו ןכת
 

014708 

 
 :םיכרד לש תוחמתה ןוויכב םדק 'קנ

 014731 תועסמ ןכתל אובמ 1.5
 014710 תושימג תועסימ  2.5
 םיכרד תדבעמ  2.0

 
014709 

 
 

 תועוצקמ דומיל בקע ולא תועוצקמ לכ וא קלח דומילמ רוטפ
 .לולסמה לש מ"ל תדעוו י"ע ונתני ןושארה ראותב םיהז/םימוד
 

 לכ ,תופסונ תושירד ושרדיי םיאתמ עקר לכ אלל םיטנדוטס רובע
 תומלתשה תינכות עבקתו תיתדיחיה מ"ל תדעווב דרפנב ןודיי הרקמ
 .תישיא
  

 תועוצקמ אולמ תמלשהל דע "םילשמ" דמעמב  לבקתי טנדוטסה
 ראותל תומלתשהל לבקתהל ידכ תשרדנה המרב םדקהו הבילה
 75 ןויצמ תוחפ אלו תוחפל 84.0   רבטצמ עצוממ שרדנ .רטסיגמ
 .)דדוב עוצקמב
 

 םייטלוקפ הבוח תועוצקמ
 :הרובחת לש תוחמתה ןוויכב

 019006 לוהינו הסדנה תוכרעמב תויתומכ תוטיש  3.0
 019007 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ  3.0

  :םיכרד לש תוחמתה ןוויכב
 .םייטלוקפה הבוחה תועוצקמ  תמישר ךותמ תועוצקמ ינש

 תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ
 הרובחת לש תוחמתה ןוויכב
 הזית אלל ביתנב .המישרהמ תוחפל תועוצקמ 4 ,רמג תדובע וא רקחמ ביתנב
 :המישרהמ תוחפל תועוצקמ 7

 019709 הרובחת תותשר חותינ   2.0
 019710 םישוקיב חותינל םילדומ  2.0
 019713 הרובעת תסדנהב םירחבנ םיקרפ  2.0
 019714 תמדקתמ הרובעת תסדנה  2.0
 019717 הרובעתה תכרעמב תוחיטב  2.0
2.0  
2.0 

 העונת תרקב
 הרובעתה תכרעמב שונא תסדנה

019718   
019719    

 019721 הרובחת תלכלכ  2.0
 019722 העונת תמירז לש םינייפאמו םילדומ  2.0
         018704 תירוביצ הרובחתב תומדקתמ תוכרעמ    2.0
 018706 תויוליעפ ססובמ הרובחת ןונכת 2.0
 018707 םייתרובחת םיטקייורפ תכרעה 2.0
 018708 םישוקיב חותינל םימדקתמ םילדומ 2.0
 018709 הרובעת תיצלומיסב םילדומ 2.0
2.0 
2.0 

 ירוזאו ינוריע ןונכת
 הרובחתב םימושייו הירואית-תילמיטפוא הרקב

016709 
016713 

   

 :עוצקמה ,הזת אלל ביתנב
 018703 הרובחת תסדנהב םדקתמ רנימס 5.0

 
 טנדוטסה לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 תועוצקמל המודבש םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל
 .יעדמ חוודו תורפס רקס ,תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה
 

 לולסמב תושרדנה תודוקנה רפסמ תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ

 
 םיכרד לש תוחמתה ןוויכב
 

 :המישרהמ תועוצקמ 3 ,רמג תדובעו רקחמ ביתנב
 019702 תופיפכ תועסימ לש םדקתמ ןכת  2.0
 019704 1 םיכרד הנבמל הדבעמ  2.0
 019705 2 םיכרד הנבמל הדבעמ  2.0
 019707 תועסימ תלילסב תומדקתמ תויגולונכט  2.0

 :המישרה ךותמ תועוצקמ 5 ,הזת אלל ביתנב
   'קנ

 019702 תופיפכ תועסימ לש םדקתמ ןכת  2.0
 019704 1 םיכרד הנבמל הדבעמ  2.0
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 019705 2 םיכרד הנבמל הדבעמ  2.0
 019707 תועסימ תלילסב תומדקתמ תויגולונכט  2.0
  019721 הרובחת תלכלכ  2.0
 018420 תמדקתמ עקרק תקינכמ  3.0
 019427 הקינכטואגב םיביטוטיטסנוק םירשק  2.0
 019430 סוסיב  2.0
 019140  םינבמ לש הזילנאב םייפוס םיטנמלא  2.0

 
 

 :עוצקמל םשרהל שי ,הזית אלל ביתנב
 018703 הרובחת תסדנהב םדקתמ רנימס 5.0

 
 טנדוטסה לכוי ,םימדקתמ םיראתל הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב )*(
 תועוצקמל המודבש םירחא תועוצקמ ינש דומיל י"ע םג וז השירד אלמל
 .יעדמ חוודו תורפס רקס ,תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ ןוירנימסה

לולסמב תושרדנה תודוקנה רפסמ תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ
  

 
 :םייתנש תלת םילולסמ ירגובל דומיל תושירד
 

 ביתנב 'קנ 30.0 תוחפל דומלל וביוחי םייתנש תלת םילולסמ ירגוב
 .)םימדקתמ 'קנ 20.0 תוחפלו הכמסה 'וקנ 10.0 דע ןכותמשכ( רקחמ
 םא ,לולסמב םידומילל םדקה תועוצקמ וללכי ולא תודוקנ תרגסמב
 .הבילה תועוצקמ דומילב ושרדי ףסונב .ושרדי
 

 לכ ,תופסונ תושירד ושרדיי םיאתמ עקר לכ אלל םיטנדוטס רובע
 תומלתשה תינכות עבקתו תיתדיחיה מ"ל תדעווב דרפנב ןודיי הרקמ
 .תישיא
  

 תועוצקמ" אולמ תמלשהל דע "םילשמ" דמעמב  לבקתי טנדוטסה
  .רטסיגמ ראותל תומלתשהל לבקתהל ידכ תשרדנה המרב "הבילה
 .)דדוב עוצקמב 75  ןויצמ תוחפ אלו תוחפל 80 רבטצמ עצוממ שרדנ(
 

 תמייק "הרובחתה יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ראותה תארקל לולסמב
 ."םיכרדב תוחיטב"ב  תוחמתה לש  תורשפא
 

 ,וחמתיש ההובג המרב עוצקמ ישנא רישכהל הדעונ וז תינכת
 תסדנה לש םייטנוולר תועוצקמב ,ינש ראות ידומיל תרגסמב
   .םיכרדב תוחיטבו הרובחת
 

 ,הרובחתה יעדמב םייקה לולסמל וינייפאמב המוד תוחמתהה דלש
 .הריחבהו הבוחה תועוצקמב ינוש םייק םלוא
 

 יעדמב לולסמה לש דעיה להקל ןורקעב המוד תינכתה לש דעיה להק
 ןכו ,םירחא הסדנה תועוצקמו תיחרזא הסדנה ירגוב :הרובחתה
 .הרוטקטיכראו היגולוכיספ  ,היפרגואיג ,הקיטסיטטס ,הלכלכ ירגוב
 
 

 תסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "היצמרופניא-ואיגו יופימ

 הסדנה/היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב ןושאר ראות ילעבל(
 )תיטדואיג
 תוכרעמ ,בשחוממ יופימ ,היזדואיגו תודידמ  :תומלתשהה יאשונ

 .קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ,יפרגואיג עדימ
 :אבה טוריפה יפל דומיל תודוקנ 20.0 -  רקחמ ביתנ
 

 :האבה המישרה ךותמ םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש .א
 3.0   םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי 019001
  3.0  תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואוושמ 019002
 3.0   םיסדנהמל תוירמונ תוטיש 019003
 3.0    ףצרה תקינכמ 019004
 3.0  לוהינו הסדנה תוכרעמל תויתומכ תוטיש 019006
 3.0   הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ 019007

 
 לולסמב הבוח עוצקמ  .ב

 2.5     2 םואת ןובשח 016801
 

 :םיאבה םיסרוקה ינשמ דחא  .ג
 2.5   יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
       2.5   תיתרפס הירטמרגוטופ 016815

 
 :םיאבה םיסרוקה ינשמ דחא  .ד

  3.0    תיתרפס היפרגוטרכ 018824
  3.0   יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817

 
 .לולסמה תועוצקממ ףסונ דחא עוצקמ תוחפל.ה
 
 הריחב תועוצקמ .ו

 םיעצומה תועוצקמה ללכ ךותמ 'וקנ 20.0 תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ
 תדובע ביתנ .ןוינכטב םימדקתמ םיראת תרגסמב וא הטלוקפב ,לולסמב
 :אבה טוריפה יפל דומיל תודוקנ 28.0  - רמג

 .)רקחמ ביתנב העיפומה המישרה י"פע( םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש .א

 לולסמב הבוח תועוצקמ .ב
 2.5    2 םואת ןובשח  016801

 :םיאבה םיסרוקה ינשמ דחא .ג
 2.5   יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
  2.5   תיתרפס הירטמרגוטופ 016815

 :םיאבה םיסרוקה ינשמ דחא .ד
  3.0     תיתרפס היפרגוטרכ  018824
 3.0    יבחרמ-ואיג עדימ דוביע  018817

 .לולסמה תועוצקממ םיפסונ תועוצקמ 4 תוחפל  .ה

 הריחב תועוצקמ .ו
 םיעצומה תועוצקמה ללכ ךותמ 'וקנ 28.0 תמלשהל םיפסונ הריחב תועוצקמ
  .ןוינכטב םימדקתמ םיראת תרגסמב וא הטלוקפב ,לולסמב
 
 

 תסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "היצמרופניא-ואיגו יופימ

  ) יתנש 4 ןושאר ראות ילעב םיסדנהמל( 

 תשגה ללוכ וניאו דבלב דומיל תודוקנ תריבצ לע ססובמ הז ראות
 תועוצקמב ןושאר ראות ילעבל רשפאל תדעוימ תינכתה  .)הזת( רוביח
 היצמרופניא-ואיגהו יופימה תסדנה ימוחתב תוחמתהל םייסדנה
 יופימ תסדנה ירגוב דדועל ןכו ,ימושיי יסדנה שגד םע םיאשונ ןווגמב
 רפסמ ירחא םידומילל רוזחל תיטדואיג הסדנה/היצמרופניא-ואיגו

 םישדח םיאשונו םיחטשב תוחמתה ךרוצל ,היישעתב םינש
 לוכי לולסמב םלתשמה  .םהידומיל תא ומייסש זאמ וחתפתהש
 ;היזדואיג :תוחמתהה ילולסמ תשולשמ דחאב תוחמתהל
 .GIS -ו תיתרפס היפרגוטרכ ;קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ

 תוכרעמ ,בשחוממ יופימ ,היזדואיגו תודידמ  :תומלתשהה יאשונ
 .קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ,יפרגואיג עדימ

 :אבה טוריפה יפל דומיל תודוקנ 40.0 תריבצ תללוכ תינכתה

 'וקנ  13.0-14.0                                             הבוח תועוצקמ
 'וקנ  21.0-22.0                                              הריחב תועוצקמ
 'וקנ            5.0   היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס
 'וקנ           40.0 כ"הס
 הבוח תועוצקמ
 

 יפל דומיל 'וקנ 14.0 דע 13.0 לש ףקיהב תועוצקמ השימח כ"הס
 :ןלהל טוריפה
 

 :האבה המישרה ךותמ םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש .א
 'וקנ 3.0 םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי    019001
 'וקנ 3.0 תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואושמ   019002
 'וקנ 3.0 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש   019003
   'וקנ 3.0 ףצרה תקינכמ   019004
 'וקנ 3.0  לוהינו הסדנה תוכרעמל תויתומכ תוטיש   019006
 'וקנ 3.0 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ   019007

 
 'וקנ 2.5  2 םואת ןובשח – 016801 סרוקה .ב
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 וא/ו 'א המישר ךותמ דחא ,תועוצקמ ינש תוחפל רוחבל שי .ג
 :ןלהל 'ג המישר ךותמ דחא וא/ו 'ב המישר ךותמ דחא    
 

 'א המישר
 'וקנ 2.5    יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
 'וקנ 2.5     תיתרפס הירטמרגוטופ   016815

 
 'ב המישר

 'וקנ 3.0     תיתרפס היפרגוטרכ 018824
 'וקנ 3.0    יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817

 
 'ג המישר

 'וקנ 3.0     1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
 'וקנ 2.0    תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814

 
 

 הריחב תועוצקמ
 לס ךותמ דומיל תודוקנ 21.0-22.0 לש ללוכ ףקיהב תועוצקמ
 תועוצקמ לש הריחב  וא , לולסמה תרגסמב םיעצומה תועוצקמה
 החנמה רושיאב ,הל הצוחמ וא הטלוקפה תרגסמב םיעצומה םירחא
 .מ"ל זכרמו
 
 תשולשמ דחאב תוחמתהל םלתשמה לע הבוח ,ראותה תמלשה םשל(

 ;קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ;היזדואיג :תוחמתהה ילולסמ
 ילולסמ תשולשמ דחאב דומללו ; GIS -ו תיתרפס היפרגוטרכ
 .)םיסרוק העברא תוחפל וללה תוחמתהה
 
 :לולסמ לכ רובע תועוצקמה טוריפ ןלהל
 

 :היזדואיג לולסמ
 

 1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
 2 תילקיסיפ היזדואיג 019816
 תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814
 תיניוול היזדואיג 018823
 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 018815

 
 :קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ לולסמ
 

 תיתרפס הירטמרגוטופ 016815
 תיטילנא הירטמרגוטופב םימדקתמ םימושיי 019814
 תיתרפס הירטמרגוטופב םימידקתמ םימושיי 019815
 םירוסנס לש םייטמתמ םילדומ 019817
 תונומת תשכרהל תומדקתמ תוטיש 018818
 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
 תידמימ בר קוחרמ השיח 018819

 
   GIS -ו  תיתרפס היפרגוטרכ לולסמ
 

 תיתרפס היפרגוטרכ 018824
 תיפרגופוט הזילנא 018816
 תיתרפס היפרגוטרכב םיינרדומ םיאשונ 018820
 יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817
  GIS – ב תימושיי אנדס 018821

 
-ואיגו יופימ תסדנהל לולסמב םיעצומ ,לולסמ לכב תועוצקמל ףסונב
 :םיאבה תועוצקמה םג היצמרופניא
 

 2 םואת ןובשח 016801
 3 םואת ןובשח 018812
 היזדואיגב ילארטקפס חותינ 018813
 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 016817
 יופימל יבחרמ םינותנ הנבמ 018822
 ינרדומ רטסדקב םיטביה 016818
 םדקתמ יופימ 016819
 קוחרמ השיחו יופימ לש היצרגטניא 018811
 היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 019813

 
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס
 

 : סרוקה תא דומלל  טנדוטסה לע ,ראותה תמלשה םשל
   תודוקנ 5.0 – "היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס" 
 
 

-ואיגו יופימב רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "היצמרופניא

  )םייעדמ תועוצקמב  יתנש 3 ןושאר ראות ירגובל( 

 ללוכ וניאו דבלב דומיל תודוקנ תריבצ לע ססובמה ,הזית אלל ראות
 ןושאר ראות ילעבל רשפאל תדעוימ תינכתה  .)הזת( רוביח תשגה
-ואיגב דומילה יאשונל םימודו םיקשונה ולאכ וא םייעדמ תועוצקמב
 ןווגמב היצמרופניא-ואיגהו יופימה ימוחתב תוחמתהל היצמרופניא
 ילולסמ תשולשמ דחאב תוחמתהל לוכי לולסמב םלתשמה .םיאשונ

 בשחוממ יופימ ;קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ;היזדואיג :תוחמתהה
  .GIS-ו

 תסדנהב הסדנהל רטסיגמ ראותל לולסמה האר :תומלתשהה יאשונ
 .היצמרופניא-ואיגו יופימ

 תמלשהב ובייוחי תינכותל םימשרנה :תומלתשהה תינכות טוריפ
 אובמו תיראניל הרבגלא ,1 א"ודח( הביל תועוצקמ לש תודוקנ 13.0

 יופימה יעדמב םיעדמל רטסיגמ ראות שרדנכ ,C תפש בשחמל
 תוחפל 'וקנ 10.0 תמלשהל ףסונב .)רקחמ ביתנב היצמרופניא-ואיגהו

 המלשהה תועוצקמ .דמעומה לש עקרל םאתהב הכמסה  ידומילמ
 .םימדקתמ םיראתל תיתדיחיה הלבקה תדעו ידי לע ועבקי  םפקיהו

 

 םדקתמ רנימס דועו םימדקתמ 'וקנ 35.0-מ תבכרומ תינכותה
  - מ תבכרומ תינכותה  .'וקנ 5.0 לש ףקיהב תומלתשהה םוחתב
 'וקנ  13.0-14.0                                             הבוח תועוצקמ
 'וקנ  21.0-22.0                                              הריחב תועוצקמ
 'וקנ            5.0   היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס
                                                                                   _____ 

 'וקנ           40.0 כ"הס
 

 הבוח תועוצקמ
 

 יפל דומיל 'וקנ 14.0 דע 13.0 לש ףקיהב תועוצקמ השימח כ"הס
 :ןלהל טוריפה
 

 :האבה המישרה ךותמ םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ינש .א
 'וקנ 3.0 םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי    019001
 'וקנ 3.0 תויסדנה תויעבו תוילאיצנרפיד תואושמ   019002
 'וקנ 3.0 םיסדנהמל תוירמונ תוטיש   019003
   'וקנ 3.0 ףצרה תקינכמ   019004
 'וקנ 3.0  לוהינו הסדנה תוכרעמל תויתומכ תוטיש   019006
 'וקנ 3.0 הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ   019007

 
 'וקנ 2.5  2 םואת ןובשח – 016801 סרוקה .ב
 

 םניאש 'ג וא 'ב 'א המישר ךותמ ,תועוצקמ ינש תוחפל רוחבל שי .ג
 דחא וא/ו 'ב המישר ךותמ דחא וא/ו 'א המישר ךותמ דחא( הצובק התואמ
 'ג המישר ךותמ
     
 

 'א המישר
 'וקנ 2.5    יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
 'וקנ 2.5     תיתרפס הירטמרגוטופ   016815

 
 'ב המישר

 'וקנ 3.0     תיתרפס היפרגוטרכ 018824
 'וקנ 3.0    יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817

 
 'ג המישר

 'וקנ 3.0     1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
 'וקנ 2.0    תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814

 
 הריחב תועוצקמ
 

 לס ךותמ דומיל תודוקנ 21.0-22.0 לש ללוכ ףקיהב תועוצקמ
 החנמה רושיא רחאל  וא , לולסמה תרגסמב םיעצומה תועוצקמה
   .הל הצוחמ וא הטלוקפב םיעצומה תועוצקמה ןמ םג ,מ"ל ןקיד ןגסו
 
 תשולשמ דחאב תוחמתהל םלתשמה לע הבוח ,ראותה תמלשה םשל(

 ;קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ;היזדואיג :תוחמתהה ילולסמ
 ילולסמ תשולשמ דחאב דומללו ; GIS -ו תיתרפס היפרגוטרכ
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 תעברא תריפס ןיינמב  .)םיסרוק העברא תוחפל וללה תוחמתהה
 .הבוחה יסרוק םג ןובשחב וחקליי םיסרוקה
 
 :לולסמ לכ רובע תועוצקמה טוריפ ןלהל
 

 :היזדואיג לולסמ
 

 1 תילקיסיפ היזדואיג 016816
 2 תילקיסיפ היזדואיג 019816
 תויטדואיג תותשר לש הזילנא 018814
 תיניוול היזדואיג 018823
 תוילאיצרניא תוכרעמו טווינ 018815

 
 :קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ לולסמ

 

 תיתרפס הירטמרגוטופ 016815
 תיטילנא הירטמרגוטופב םימדקתמ םימושיי 019814
 תיתרפס הירטמרגוטופב םימידקתמ םימושיי 019815
 םירוסנס לש םייטמתמ םילדומ 019817
 תונומת תשכרהל תומדקתמ תוטיש 018818
 יתביבס יופימל קוחרמ השיח 016820
 תידמימ בר קוחרמ השיח 018819

 
   GIS -ו  תיתרפס היפרגוטרכ לולסמ

 

 תיתרפס היפרגוטרכ 018824
 תיפרגופוט הזילנא 018816
 תיתרפס היפרגוטרכב םיינרדומ םיאשונ 018820
 יבחרמ-ואיג עדימ דוביע 018817
  GIS – ב תימושיי אנדס 018821

 
-ואיגו יופימ לולסמב םיעצומ ,דומיל לולסמ לכב תועוצקמל ףסונב
 :םיאבה תועוצקמה םג היצמרופניא

 

 3 םואת ןובשח 018812
 היזדואיגב ילארטקפס חותינ 018813
 יופימל םדקתמ הנומת דוביע 016817
 יופימל יבחרמ םינותנ הנבמ 018822
 ינרדומ רטסדקב םיטביה 016818
 םדקתמ יופימ 016819
 קוחרמ השיחו יופימ לש היצרגטניא 018811
 היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב םימדקתמ םיאשונ 019813

 
 

 היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס
 

 : סרוקה תא דומלל  טנדוטסה לע ,ראותה תמלשה םשל
   תודוקנ 5.0 – "היצמרופניא-ואיגו יופימב םדקתמ רנימס" 
 
 

 יעדמב םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "היצמרופניא-ואיגהו יופימה

 תוכרעמ ,בשחוממ יופימ ,היזדואיגו תודידמ :תומלתשהה יאשונ
 .קוחרמ השיחו הירטמרגוטופ ,יפרגואיג עדימ

 
 :הסדנהב ראות ילעבל םדק תועוצקמ
 םדק תועוצקמ תמישר ךותמו ,דמעומה לש עקרל םאתהב ועבקיי

 ןושאר ראות ירגוב  .הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמב תאצמנה
 ובייוחי ,)היזדואיג אל( הסדנהה יעדמב וא ,עבטה יעדמב יתנש עברא
   .תוחפל ז"נ 12.0 תמלשהב
 רחאל( רמג תדובע ביתנב וא רקחמ ביתנב םידומילל תושירדה
 ראותל לולסמב תוטרופמה ולאל תוהז )םדקה תועוצקמ תמלשה
 "היצמרופניא-ואיגו יופימ תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 
 :םייתנש תלת םילולסמ ירגובל דומיל תושירד
 ביתנב 'וקנ 30.0 תוחפל דומלל וביוחי םייתנש תלת םילולסמ ירגוב
 )םימדקתמ 'וקנ 20.0 תוחפלו הכמסה 'וקנ 10.0 דע ןכותמשכ( רקחמ
 "הביל תועוצקמ" דומילב ושרדי ףסונבו
 

   :הביל תועוצקמ
 

 104003 1 א"ודח 5.0
 104006 תיראניל הרבגלא 4.0
 c 234112 בשחמ 4.0

   

 םיהז/םימוד תועוצקמ דומיל בקע ולא תו/עוצקמ דומילמ רוטפ
 .לולסמה לש מ"ל תדעוו י"ע ונתני ןושארה ראותב
 

 תועוצקמ אולמ תמלשהל דע "םילשמ" דמעמב  לבקתי טנדוטסה
  .רטסיגמ ראותל תומלתשהל לבקתהל ידכ תשרדנה המרב "הבילה
 .)דדוב עוצקמב 75 ןויצמ תוחפ אלו תוחפל 80 רבטצמ עצוממ שרדנ(
 
 

 יתנש תלת ירגובל םימדקתמ םיראת תרגסמב תועוצקמ
 יופימב וא היזדואיגב יתנש תלת ןושאר ראות רגובל
 .היצמרופניא-ואיגו

 הכמסה 'וקנ 10.0 דע ןכותמ ,רקחמ ביתנב תופסונ דומיל 'וקנ 30.0
 .םימדקתמ 'וקנ 20.0 תוחפלו

 

 יופימב וא היזדואיגב אל יתנש תלת ןושאר ראות רגובל
 היצמרופניא-ואיגו

 הכמסה 'וקנ 10.0 דע ןכותמ ,רקחמ ביתנב תופסונ דומיל 'וקנ 30.0
 .םימדקתמ 'וקנ 20.0 תוחפלו )ןלהל טוריפה יפל(

 היזדואיגב אל יתנש תלת רגובל הכמסה 'וקנ 10.0 רובע טוריפ ןלהל
 :היצמרופניא-ואיגו יופימב וא

 ךותמ תוחפל הכמסה תועוצקמ השולש דומילב בייח טנדוטסה
 לש 'וקנה ךסו הדימב  .רחבש דומילה םוחת יפ לע ןלהל המישרה
 תועוצקמ טנדוטסה רחבי ,'וקנ 10.0-מ ןטק הכמסהה תועוצקמ
 ,לולסמב םיעצומה תועוצקמה ללכ ךותמ 'וקנ 10.0 תמלשהל םיפסונ
 .ןוינכטב םימדקתמ םיראת תרגסמב וא הטלוקפב

 היזדואיגו תודידמ
 014814 1 םואת ןובשח 4.0
 014848 היזדואיגל אובמ 4.0
 014849 תיטמתמ היזדואיג 4.0
 014851 תויטדואיג הרקב תותשר 4.0
 014853 תודחוימ ויסדנה תודידמ  3.0

 
 תויפרגואיג עדימ תוכרעמו יופימ

 014845 היזדואיגב בשחמ ימושייל אובמ 3.0
 014846 םייבחרמ-ואיג םינותנ ידסמ 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 3.0

   
 

 הירטמרגוטופ
 014843 הירטמרגוטופל אובמ 4.0
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דוביע 3.0
 014858 ירטמרגוטופ יופימב םימושיי 3.0
 014856 חטשה ינפ לש םייתרפס םילדומ 3.0

 
 קוחרמ השיח

 014841 1 הדידמהו יופימה תודוסי 3.5
 014855 יופימ יכרוצל הנומת דוביע 3.0
 014857 1 יפרגואיג עדימ תוכרעמ 3.0
 014874 קוחרמ השיחל אובמ 3.0

 
 רטסדק

 014842 2 הדידמהו יופימה תודוסי 4.0
 014829 הדידמה תקיחת 2.0
 014850 ןיעקרקמ לוהינו רטסדק 3.5
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 הדיחיב דומילה ילולסמ
  תואלקחו םימ ,הביבסה תסדנהל
 

 רטסיגמ יראת העיצמ תואלקחו םימ ,הביבסה תסדנהל הדיחיה
 :םימוחת השולשב

 םימ יבאשמ 
 הביבסה תסדנה 
 תיאלקח הסדנה 

 
 :הלבקה יאנת
 ןושאר ראות ירגוב וא הסדנהב ןושאר ראות ילעב םידמעומ ולבקתי

 .הלעמו 82 לש ללקושמ יללכ עוצממ ילעב יתנש-תלת
 אוצמל (M.Sc) הזית םע לולסמל לבקתהל םישקבמה םידמעומה לע
 םתלבקל יאנתכ ,הדיחיב לגסה ירבח ןיבמ רקחמל החנמ שארמ
 .הז דומיל לולסמל
 ,הלעמו 75 ללקושמ עצוממ םע הסדנהב ןושאר ראות רגוב דמעומ
 רחאל .תיתביבס הסדנהל לולסמב הזת אלל ביתנל לבקתהל לכוי
 עוצקמב 80 ןויצמ תוחפ אלו ,הלעמו 87 עצוממב דומיל ז"נ 15 תריבצ
 ביתנל ותרבעה רשאל לוקשל םימדקתמ םיראתל הדעוה לכות ,דדוב
 .רקחמ אשונו החנמ אצמש יאנתב ,רמג תדובע/טקייורפ/רקחמ
 .םידומילה לולסמל םאתהב םישרדנ םדק תועוצקמ
 

 תומלתשהה תינכת
 דומיל תועוצקמב ז"נ 20.0 לש דומיל שרדיי טקייורפ/רקחמ ביתנב
  .םדקתמ יסדנה טקיורפ וא רקחמ תדובע עוציב ןכו ,םימדקתמ

 דומיל תועוצקמב ז"נ 28.0 לש דומיל שרדיי רמג תדובע ביתנב
 .ז"נ 12.0 ףקיהב רמג תדובע עוציב ןכו םימדקתמ
 

 ובייוחיו "םילשמ" דמעמב ולבקתי םייתנש-תלת םילולסמ ירגוב
 הכמסה 'קנ 10 תוחפל ןכותמשכ ,רקחמ ביתנב 'קנ 30 תוחפל דומלל
 הביל תועוצקמ דומילב ושרדיי ףסונב .םימדקתמ םידומיל 'קנ 20-ו
 ןתניי הבילה תועוצקמ דומילמ רוטפ .דמעומה לש עקרל םאתהב
 תועוצקמ דומיל בקע םימדקתמ םיראתל הדעווה תטלחהל םאתהב
 .ןושארה ראותב םיהז/םימוד
 

 תועוצקמב ז"נ 40.0 לש דומיל שרדיי ,(ME) הזית אלל ביתנב
 ירגובל חותפ הז ביתנ .ז"נ 5.0 ףקיהב רמג תדובע ללוכ ,םימדקתמ
 .דבלב יסדנה ןושאר ראות
 

 םימ יבאשמב םיראתל םילולסמ
 

 םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
 ")םימ יבאשמו הקימנידורדיה( תיחרזא הסדנהב
 דבלב תיחרזא הסדנהב ןושאר ראות ירגובל דעוימ
 

 םיעדמל רטסיגמ" ראותל לולסמ
  "םימ יבאשמ לוהינו הסדנהב
 תיחרזא הסדנהב אלש יסדנה ןושאר ראות ירגובל דעוימ
 
 רגנ לש היגולורדיה ,הקילורדיה ,הקימנידורדיה :תומלתשהה יאשונ
 הסדנהו םיפוח תסדנה ,זוקינו היקשה ,םוהת ימ לשו יעקרק-לע
 היגרנא ,םימ יבאשמ לוהינ ,םימ תוכרעמ םוהיזו םימ תוכיא ,תימי
 .תוחור תסדנה ,הביבסבו םיניינבב הסמו םוח רבעמו

  םדק תועוצקמ

 'וקנ      

 4.0   םימרוז תקינכמ תודוסי 014214
 המישרהמ דחא סרוק רוחבל טנדוטסה לע ,ףסונבו 

 :ןלהלש
     

 014205 הקילורדיה  3.0
 014212 תיסדנה היגולורדיהל אובמ 2.5
 014325 םימ תקפסא תוכרעמ ןכת 3.5

 
 

 :הביבסה תסדנהב םיראתל םילולסמ
 

 "תיתביבס הסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 יתנש-עברא יסדנה ןושאר ראות ילעבל דעוימ
 

 "הביבסה תוכיא יעדמב םיעדמל רטסיגמ"
 יתנש-שולש ןושאר ראות ילעבל דעוימ

 ,םייעבט םימ תורוקמ םוהיז תעינמ ,םימ תוכיא :תומלתשהה יאשונ
 קוליס ,לופיט ,ףוסיא תכרעמ  ,םימב לופיט לש היגולונכטו תונורקע
 תעינמ ,ריווא תוכיא ,הליער תלוספ קוליסו לופיט ,םיכפש תבשהו
 ,עקרק םוהיז תעינמ ,הקצומ תלוספ דוביעו ףוסיא ,ריווא םוהיז

  .תויתביבס תוכרעמב השיח ,GIS-ו תויגולוקא תוכרעמ ,היגולוקא

 

 "תיתביבס הסדנהל רטסיגמ"
 דבלב הסדנהב ןושאר ראות ילעבל דעוימ ,הזת אלל

                
 :)ןלהלש המישרהמ דחא סרוק( םדק תועוצקמ

  'קנ
 םיכפשו םימב לופיטה תודוסי    014322 2.5
 ריוא םוהיז    016302 2.5
 הקצומ תלוספב לופיט תויגולונכט    014326 2.5
3.0 

 
 עקרקב םוהיזו המירזל אובמ    014977

 .דמעומה לש עקרל םאתהב ,ךרוצה תדימב םיפסונ תועוצקמ ןכו

 

 תיאלקח הסדנהב םיראתל םילולסמ
 

  הסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 "הביבסו עקרק ,םימה יעדמ,תואלקח-תיחרזא
 יתנש-עברא יסדנה ןושאר ראות ילעבל דעוימ 
 

 "תיאלקחה הסדנהה יעדמב םיעדמל רטסיגמ"
 יתנש-שולש ןושאר ראות ילעבל דעוימ
 
 :תומלתשהה יאשונ
 תויגולויב ,תויאלקח תוכרעמב הקינכמ ,היקשהו םימ ,עקרק תסדנה
 ,תנכוממו תרקובמ תואלקח ,החותפה הביבסה תוכיא ,תויתביבסו

 לוהינ,תויתביבסו תויגולויב ,תויאלקח תוכרעמב הרקבו השיח
  תויגולוקא תוכרעמ,םייעבט םיבאשמו תויאלקח תוכרעמ
 

 :)ןלהלש המישרהמ דחא סרוק( םדק תועוצקמ
 'קנ      

  2.5       עקרקה לש הימיכל אובמ 014956
  3.0 עקרקב םוהיזו המירז יכילהתל אובמ 014977
 4.0   1 תימושיי הקינכמ 015007

 
  דומילה תושירד
 תמרב תוחפל תודוקנ 16 ןכותמ ,דומיל תודוקנ 20 תוחפל ושרדיי

 םלתשמ  .רמג תדובע/ טקיורפ/רקחמ תדובע ןכו ,םימדקתמ םיראת
 תועוצקמב דומיל תודוקנ 28 רובצל שרדיי רמג תדובע ביתנב רחובה
 .םימדקתמ

 
 :M.Sc רקחמה ילולסמל םידומילה תינכת
 הביבסה תוכיא יעדמ/תיתביבס הסדנה
 םימ יבאשמ לוהינו הסדנה/םימ יבאשמו הקימנידורדיה
 .תיאלקחה הסדנהה יעדמ/תיאלקח הסדנה
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 התואמ םניאש םיסרוק 2 תוחפל רוחבל שי( םייטלוקפ הבוח יסרוק
 םיראת זכרמו החנמה רושיאב ם/יליקש םי/סרוק וא הירוגטק
 .)םימדקתמ
 :םייטמתמ םיסרוק

 3.0   םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי 019001
 3.0    ףצרה תקינכמ 019004

 
 :םייטסיטטס םיסרוק

 3.0   הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ 019007
 

 :םיירמונ םייסרוק
 3.0   םיסדנהמל תוירמונ תוטיש 019003

 
 :יתקלחמ הבוח סרוק

 1.0   הביבסה תוכיאב רנימס 019315
 

 דחא סרוק תוחפל דומלל שי :תומלתשהה םוחתב תועוצקמ
 םידומילה לולסמל םאתהב תואבה תומישרהמ
 

 :םימ יבאשמ לוהינו הסדנה/םימ יבאשמו הקימנידורדיה
 3.0   תיתביבס םימרוז תקינכמ 016206

    
 2.5     םימ ילג 016210

 
 :הביבסה תוכיא יעדמ/תיתביבס הסדנה

 3.0   םימב םדקתמ לופיטל תוטיש 019309
 3.0  םיכפשב םדקתמ לופיטל תוטיש 019310
 2.0  ריוא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 019336
 3.0    הביבסה לש הימיכ 019318
 3.0   הביבסה לש היגולויבורקימ 019319

 
 תיאלקחה הסדנהה יעדמ/תיאלקח הסדנה

 3.0    תקיידמ תואלקח 017036
 3.0  תויעבט תוכרעמ לש היצלומיסו םילדומ 019062
 2.5    הירטמומכל אובמ 017033
 2.5   תיבובקנ הביבס לש הקיסיפ 017012

 
 תומלתשהה םוחתל םאתהב םידומיל תינכת שיגהל טנדוטסה לע
 .וידומילל ןושארה רטסמסה םות דע החנמה רושיאבו
 

 רטסיגמ" ראותל )הזת אלל( ME םידומילה תינכת
 )דבלב הסדנהב ןושאר ראות ילעבל( תיתביבס הסדנהל
 

 )4-מ 1( םדק תועוצקמ
 2.5   םיכפשו םימב לופיטה תודוסי  014322
 2.5    ריוא םוהיז 016302
 2.5    הקצומ תלוספ 014326
 3.0   עקרקב םוהיזו המירזל אובמ 014977

 
 )'קנ 6 תוחפל( םייטלוקפ הבוח תועוצקמ

 3.0   םיסדנהמל םייטמתמ תודוסי 019001
 3.0   םיסדנהמל תוירמונ תוטיש 019003
 3.0   הקיטסיטטסב םירחבנ םיקרפ 019007

 
 תומלתשהה םוחתב הבוח תועוצקמ

 3.0   םימב לופיטל תוטיש 019309
 3.0    הביבסה לש הימיכ 019318
 3.0   הביבסה לש היגולויבורקימ 019319
 2.0  ריוא יבאשמ לוהינל תויגולונכט 016336
 4.5  תעסה ,המירז :םוהת ימ לש היגולורדיה 016223

      םוקישו םיסמומ 
 3.0   תיתביבס םימרוז תקינכמ 016206
 5.0  םימו הביבס תסדנהב םדקתמ רנימס 018310

 

 וא 'ב ,'א( תוצובקה שולשמ תחאמ 'קנ 8 תוחפל דומלל שי ,ןכ ומכ
 )'ג

 'א הצובק
 2.0  םייתביבס םיכילהת לש הימיכ 019330
 2.5  תיתביבס הסדנהב םייגולויב םיכילהת 017022
 3.0   םיכפשב םדקתמ לופיט 019310
 3.0    תילנרבממ הדרפה 016328
 3.0   תיתביבס הימיכורטקלא 016337

 
 המירזו עקרק – 'ב הצובק

 2.5   תיבובקנ הביבס לש הקיסיפ 017012
 3.0    תקיידמ תואלקח 017036
 2.5   יעקרק לע רגנ לש היגולורדיה 016211
 2.5   1 םימ יבאשמ תוכרעמ תסדנה 016203
 3.5  הביבסב םינגופורתנא םימהזמ לרוג 016339

 
     היגולוקאו ריוא – 'ג הצובק

 2.0   ריוא תוכיאל הדבעמ 016303
 2.5  הריפסומטאה לש תמדקתמ הקיסיפ 016304
 2.0   הריפסומטאב םילוסוריא 019335
 2.5    ריוא םוהיז 016302
 3.0   תויגולוקא תוכרעמ קשממ 017001

 
 

 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 

 הלבק יאנת
 םיראתל רפסה תיב תונקתב תוטרופמה הלבקה תושירד דבלמ
 82.0 – ןושאר ראותב רבטצמ עצוממב דמעומה שרדנ ,םימדקתמ
 תוחפל 85.0 ינש ראותב רבטצמ עצוממבו ,)בור יפ לע( תוחפל
 דמעומה שיגי ותמשרה םע .הזיתב תוחפל 85.0 ןויצבו ,םינויצב
 ריינ - תימדקימ רקחמ תעצה הטלוקפב םימדקתמ םיראתל הדעוול
 .דעוימה החנמה םע תוצעייתהב ןיכהש )םידומע השימחכ( הדובע
 רקס ,הייעבה רואתו יללכ עקר ,ריצקת ,אשונה םש :לולכת העצהה
 ,רקחמה תורטמ ,אשונב ינכדעה עדיל סחייתמה םצמוצמ תורפס
 ,עצומה רקחמה לש תיסדנהה וא/ו תיעדמה המורתה ,עוציב תוטיש
 רמוח .םצמוצמה תורפסה רקסל םאתהב תינכדע תורוקמ תמישרו
 ןוידל ושמשי ,ינשהו ןושארה ראותב ויגשיה לע תודועתה םע דחי ,הז
 מ"ל תדעו לש הלוקישל םאתהבו ,ךרוצה תדימב .דמעומה תלבקב
 מ"ל תדעו תיאשר ,ןכ ומכ .הלבק ןויארל דמעומה ןמזוי ,תיטלוקפה
 ינשה ראותב םהיגשיה רשא םידמעומ )א( :ןויארל ןמזל תיטלוקפ
 רבטצמ עצוממ( תיסחי םיכומנ ןושארה ראותב םהיגשיה ךא םיהובג

 ימדקא דסומב םתומלתשה ומייס רשא םידמעומ )ב( ;)80.0-מ ךומנה
  .רחא

 דומילה תושירד
 תמרב דומיל תודוקנ 6.0 תוחפל לש םידומילל השירד תמייק
 תעב ,ךרוצה יפל ,םיפסונ םידומיל טנדוטסה לע ולטוי ןכו ,םימדקתמ
 ןתיי ותומלתשה ךשמב .תודמעומה תניחב רחאל וא הלבקה
 ןתנית הנושארה האצרהה :תוינוירנימס תואצרה יתש טנרוטקודה
 תניחב תארקל םינחובה תדעו תעצהו יתיצמתה רואיתה תשגה ינפל
 ןתנית היינשה האצרהה ;תיטלוקפה מ"ל תדעו רושיאל תודמעומה
 תדעו רושיאל ,רמגה תניחב תארקל םינחובה תדעו תעצה תשגה ינפל
 הדימעו יתיצמת רואית תשגה ןוגכ ,תושירדה ראש .תיטלוקפה מ"ל
 תיב תונקתל םאתהב - הרז הפשל השירדה ןכו ,תודמעומה תניחבב
 רקחמה תעצה( יתיצמתה רואיתה תשגה .םימדקתמ םיראתל רפסה
 אצמנה תויחנה ףד יפ לע השעית )תודמעומה תניחב תארקל
 .הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמב
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 ףסונ עדימ
 

  הטלוקפב תישאר םימדקתמ םיראת תוריכזמ
 04-8293135 'סקפ ,04-8292565 'לט
 

 הינבה לוהינו םינבמ תסדנהל הדיחיה
 :הדיחיב מ"ל תוריכזמ
 04-8295697 'סקפ ,04-8292322 'לט
 

 היצמרופניא-ואיגו הרובחת תסדנהל הדיחיה
 :הדיחיב מ"ל תוריכזמ
 04-8295706 'סקפ ,04-8292366 'לט
 

 תואלקחו םימ ,הביבסה תסדנהל הדיחיה
 :הדיחיב מ"ל תוריכזמ
 04-8228898 'סקפ 04-8292343 'לט
 
 

  :תיתביבסו תיחרזא הסדנהל הטלוקפה רתא
http://cee.technion.ac.il 

 

 
 


