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 הדיחיה רואית
 הירעש תא החתפ ןוינכטב ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה
 דוד רמ ,הנידמה לש ןושארה הלשממה שארש רחאל ,1954 תנשב
 הביבסב תילארשי תיריווא תונוילע ןכתית אלש ןיבה ,ןוירוג-ןב
 ,תיגולונכטו תיעדמ תונוילע אלל הנידמה המקוה הב תניועה
 החתפל שי אלא ,ףדמה ןמ השיכרל תנתינ אל תאזכ תונוילעשו
 רחאל הנש 60 -מ הלעמל ,םויכ םג .המינפ "תיבב" הקזחלו

 ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הדיחיה הטלוקפה תאז ,הדסוויה
 לש תורוד ךוניח לש הדבכה תוירחאב תאשונ איהו ,הנידמב
 חותיפהו הסדנהה יגרד לכב םיבלושמה ללחו הקיטונוריוא יסדנהמ
 .לארשיב ללח-ריוואה תוישעתב

 לש ןתוחתפתהל ליבקמב ,תוריהמב החתפתהו הבחרתה הטלוקפה
 .לארשיב עדיה תוריתע תוישעתהו תויטונוריואה תוישעתה
 רחאל תיתועמשמ הצאוה ,רקחמבו הארוהב ,הטלוקפה תובחרתה
 תוליעפה ףקיהב תרכינה הבחרהה תובקעב םימיה תשש תמחלמ
 היישעתב תוסטומ תוכרעמ רוצייבו חותפב תיטונוריוא הסדנהב
 ןדיע תליחת םעו ,תוינוחטיבה תוישעתבו לאפרב ,תיריוואה
 ,תיריוואה היישעתב ןבל-לוחכ םיסוטמ לש רוצייהו חותיפה
 עוציבב ךרוצלו םייטונוריוא םיסדנהמל שוקיבה תלדגהל ואיבהש
 .םיבר תיתשת יחותיפו םירקחמ

 ,חותיפב םיברועמ ,הטלוקפה ירגוב ,לארשיב ללח-וריואה יסדנהמ
 תוכרעמ לש הקוזחתבו הסיט תרקבב ,הלעפהב רוצייב ,ןוכיתב
 סייט ילכ ,םיקוסמו םיסוטמ :ןוגכ ,ללחבו הריפסומטאב ,תוסטומ
 הענה יעצמא ,םיליט רוגישל תוכרעמו םיליט ,םישיואמ יתלב
 חותיפב ןכו ,םינייוולו תוסטומ קשנ תוכרעמ ,םייטקרו םיינוליס
 תודוה .הסדנהה יעדממ קלחכ ללחהו הפועתה יעדמ לש תיתשתה
 ימלוע הדימ הנקב המצעמ םויכ איה לארשי ,הטלוקפה ירגובל
 לש םלועב 1 'סמ ןאוציה איה( םישיואמ-יתלבה סייטה ילכ םוחתב
 לע תינמנ איהו ,)תורחא תומצעמו ב"הרא ינפל ,ולא תוכרעמ
 םינייוול תורגשמו ,תונוב ,תוחתפמה תונידמ לש םצמוצמ ןודעומ
 .תרושקת ינייוול דעו ןויב ינייוולמ ,םימושיי לש בחר ןווגמ רובע
 תוכרעמ תא תוללוכה ,הנידמב תוחתופמה תויליטה תוכרעמה
 ומכ ,"םימסק טיברש" -ו ,"לזרב תפיכ" ,"ץח" םיליט דגנ םיליטה
 ,םלועב רבד םשל וכפה ,םגוסב םימדקתמהמ ריוא-ריוא יליט םג
 םיבוטה םילהנמה יסוטמ תא הנובו תחתפמ תיריוואה היישעתהו
 אל םיפסונ םיברו ולא םיאלפומ םיגשיה .םהלש הירוגטקב םלועב
 לע ורוד ינבו ןוירוג ןב לש הצימא הטלחה התוא אלול םיירשפא ויה
 .תיטונוריוא הסדנהל )הקלחמ – זא( הטלוקפה תמקה

 תרשפאמ ללח-ריוואב תנווגמהו הבחרה תויוליעפה תרגסמ
 םויכ .תוישיאה ויתויטנל יוטיב ןתניי ובש םוחת רוחבל סדנהמל
 יוסינ תודובעב קסוע ללחהו הקיטונוריואה יסדנהממ קלח
 ;םייטונוריוא םיכרצל בשחמ תונכות םיחתפמ םירחא ;תודבעמב
 שיו ללחהו הפועתה יעדמב תיטמתמו תינויע הדובעב םיקסועה שי

 לש םימוחתה דחאב טקייורפ םילהנמ וא תוכרעמ םיננכתמה
 רגוב לבקמש ,בחרה עדיהש ןייצל בושח .ללחו הקיטונוריוא תסדנה
 ול םיקפסמ ,ודוסימ יתכרעמהו ידוחייה ךוניחה םג ומכ ,הטלוקפה
 הסדנהו היגולונכט ,עדמ ימוחתב בלתשהל תלוכיה תאו םילכה תא
 ימוחתב הטילשה .ללחו הקיטונוריוא תסדנהב קר אל – םיבר
 םימוחתב םג דובעל רגובל תרשפאמ םינווגמו םינוש תוליעפ
 רוחבל בוט סדנהמ תויהל הצורש ימל ץלמומ ךכיפלו ,םיפסונ
 ולש קוסיעל רשק אלל םג – ולש ןושארה ראותה ידומילל הטלוקפב
 .הריירקה ךשמהב

 קסעומ םקלח .תונווגמו תונוש הקוסעת תויורשפא לולסמה ירגובל
 טיבלא ,הילעפמ לכ לע ,תיריוואה היישעתה ןוגכ םילודג םיפוג י"ע
 היישעתה ,ריוואה ליח( ןוחטיבה תכרעמו לאפר ,תוכרעמ
 לארשיב ללחהו הקיטונוריואה יסדנהממ םיבר .)תיאבצה
 ,תוירוביצו תויטרפ ,תונוש עדי תוריתע תורבח י"ע םג םיקסעומ
 תויגולונכט חותיפלו ללחלו הריפסומטאל סייט ילכ חותיפל
 תכרעמ יסדנהמכ םירגובהמ לודג קלח אוצמל ןתינ .תושידח
 הנבה תושרודה תוריכב לוהינ תודמעבו תונוש תוישעתב
 .תימוחת-בר תואצמתהו

  ועדיו תומישמה ןווגמב וקסעיש םיסדנהמ רישכהל תנמ לע
 תינכות ,םהינפב ביצמ עוצקמהש םירגתאה םע דדומתהל
 עקר םיטנדוטסל הנקתש ךכ הננכות הטלוקפה לש םידומילה
 חתפתהל םהל רשפאל תנמ לע ,רשפאה לככ בחר ייוסינו יטרואית
 לש םיחותיפ םיליבומה תכרעמ יסדנהמ תויהל םגו םדקתהלו
 תינכת .ללח-וריואה תוישעתב םילהנמו םיבכרומ םיטקיורפ
 םייסיסבה םיעדמב תויונמוימו עדי תשיכרמ תבכרומ םידומילה
 :ללחהו הקיטונוריואה ימוחת לכ לש תודוסיבו ,הסדנהה יעדמבו

 ,ללח תסדנה ;היחנהו טווינ ,הרקב ;הענה ;םינבמ ;הקימנידוריווא
 םידומילל םינורחאה םירטסמסב .סייט ילכ לש רוצייו ןכתו

 עדי הנקומו טנדוטסה תריחב יפל םינוש םימוחתב עדיה קמעומ
 הנורחאה םידומילה תנשב .םייללכ םייתכרעמ תועוצקמב
 תכרעמ תחתופמ וב טקייורפ ,םתריחב יפל ,םיעצבמ םיטנדוטסה
 ןיוול ,ליט ,סוטמ( ללחה וא הקיטונוריואה ימוחתמ תבכרומ
 םע תימואלניב תורחתב הטלוקפה תפתתשמ הנש ידמ .)המודכו

 סייט אלל ריעז סוטמ ללכ ךרדב – ולאה םיטקיורפה ןמ דחא
 תורחתב הגישמו – תובתכומ תומישמ עצבמה ימונוטוא )ט"לזמ(
 .תודבוכמ תואצות תאז

 ראותל הליבומו תיתנש-עברא הניה הטלוקפה לש םידומילה תינכת
 םיניינועמל ."ללחו הקיטונוריוא תסדנהב םיעדמל ךמסומ"
 תדדועמו תרשפאמ הטלוקפה ,יעדמה רקעב ,עדיה תקמעהב
 .רוטקוד ראותלו ,הזת אללו םע ,)רטסיגמ( ינש ראותל םידומיל
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 תדחוימ םידומיל תינכותב ללכיהל םילוכי םינייטצמ םיטנדוטס
 תונש שמחב הזת אלל ינש ראות םייסל ולכוי התרגסמב רשא
 היורקה תדחוימ תינכת הנורחאל הטלוקפה החתפ ןכ ומכ .דומיל
 תינכתה .הכמסה ידומילב םילועמ םיטנדוטס רובע "םיהבג"
 רקחמ תארקל םתוא םדקלו הטלוקפה ינייטצמ תא חפטל תדעוימ
 םייוצמ תאז תינכת לע םיטרפ .ןושארה ראותה ידומיל ךלהמב רבכ
 .הטלוקפה לש טנרטניאה רתאב

 

 הארוה תדועת ללוכה ףסונ ןושאר ראות תארקל םידומיל
 תמייק ,הטלוקפב ןושאר ראות תארקל םידומילל ליבקמב
 )הארוה תדועת ללוכה( ףסונ ןושאר ראות ידומילל תורשפא
 ףסונה ןושארה ראותה ידומיל .היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפב
 ,הקיטמתמ תארוה :תואבה תוחמתהה תומגמ הנומשמ תחאב םה
 יעדמ תארוה ,היגולויב תארוה ,הימיכ תארוה ,הקיסיפ תארוה
 תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה
 .למשח-הקינורטקלא

 רפס יתבב הארוה ןוישיר הז ראות ילבקמל קינעמ ךוניחה דרשמ
 36 תוחפל לש ףקיהב םידומילה .תוחמתהה םוחתב םיידוסי לע
 ראות יבגל תוינוינכטה תונקתה לכ תולח הלא םידומיל לע .תודוקנ
 ."היגולונכטו עדמל ךוניחל הטלוקפה" קרפב םיטרפ .ףסונ ןושאר

 

 

 
 
 
 

 םידומילה תינכות
 

 יפל תוחפל תודוקנ 160 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה

            'קנ                  99.5   הבוח תועוצקמ
 'קנ           18 וא 17  םייטלוקפ הרירב תועוצקמ
 'קנ    32.5  וא 33.5 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
  :תישפוח הריחב תועוצקמ
 הרשעה 'קנ 6
 תישפוח הריחב 'קנ 4

 'קנ                     10

 
 תודוקנ -'קנ ,הדבעמ -'מ ,ליגרת -'ת ,האצרה -'ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה – הבוחה תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  1 רטסמס
 5.0 - 2 4 'מ1  א"ודח 104018
 4.5 - 2 4 מ תיראניל הרבגלא 104019
 2.5 - 1 2 1 הקיסיפ 114051
 4.0 2 2 2 ןותייפ  תפש-בשחמל אובמ 234128
 3.0 - 2 2   תיללכ הימיכ 125001
 3.0 - - 4 ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 324033

  18 9 2 22.0 
 

   

 'קנ 'מ 'ת 'ה  2 רטסמס
 5.0 - 2 4 'מ2 א"ודח 104022
 2.5 - 1 2 'ח תוליגר .פיד תואוושמ 104131
 3.5 - 1 3 2 הקיסיפ 114052
 4.0 - 2 3  םיקצומה תקינכמ 084506
 2.5 - 1 2 הפועתל םירמוח תסדנהל אובמ 314200
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394800

  16 9 - 18.5 
 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה    3 רטסמס
 2.5 - 1 2 'א תובכורמ תויצקנופ 104215
 3.0 - 2 2 'מ תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ 104228
 4.0 - 2 3 הקימנידומרת 084213
 4.0 - 2 3 'מ הקימניד 084225
 4.0 - 2 3  'ת תורבתסה 094411
 1.0 - 2 - ינפוג ךוניח 394801

  13 11 - 18.5 
 
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  4 רטסמס
 2.5 - 1 2  'מ תירמונ הזילנא 084135
 3.5 - 1 3 הסיחד יתלב הקימנידוריוא 084311
 2.5 - 1 2 תויטסלאה תרותל אובמ 084515
 4.0 - 4 2  בשחוממ יסדנה טוטרש 084630
 3.0 1 1 2   תוימניד תוכרעמ 084737
 3.5 - 1 3  3 הקיסיפ  114054

  14
  

9 1 19.0 
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 'קנ 'מ 'ת 'ה 5 רטסמס 
 -    )*( למשח תודבעמב תוחיטב סרוק 044102
 2.5 - 1 2   םיריחנו םיסנוכ ,הסיחד המירז 084312
 3.5  1 3 םוח רבעמו הגימצ המירז 084314
 3.5 - 1 3 יתפועת רוצייו ןכת 084641
 3.0 1 1 2 הרקבה תרות 084738
 2.5 3  1 ללח-ריוא תסדנהב יוסינ תוטיש 084154

  הקיטונוריווא  הביל - הרירב תועוצקמ( **
 טורפ ואר ,'קנ 2.5( הקיטואנורטסא וא
 )ךשמהב

2 1 - 2.5 

  13 5 4 17.5 
 
 אובמ סרוקב תודבעמה עוציב ינפל הבוח .ימעפ-דח ,האצרה תועש 4 *
 .תודוקנב יוכיז אלל  .ללחו הפועתל למשח תסדנהל
 
 'קנ 'מ 'ת 'ה 6 רטסמס

 4.0 1 1 3 ללחו הפועתל למשח תסדנהל אובמ 044098
 2.5  1 2 ללח-ריוא תוכרעמ תסדנה 084143

 2.5 6 -   תומדקתמ יוסינ תוטיש ***
 תוביל ךותמ  הרירב תועוצקמ **

 ואר( הקיטואנורטסא וא הקיטואנוריוא
 )ךשמהב טורפ

 6 וא 5   

 
 'קנ 'מ 'ת 'ה  7 רטסמס
 3.0  - 1 2 7 ןכת טקיורפ         *****

 1.0  - 2  -   ןוירנימס ****
      

     8 רטסמס
 3.0  - 1 2 8 ןכת טקיורפ          *****

                 
 הרירב תועוצקמ

 
 :תואבה הבילה תועוצקמ תוצובק יתש ןיבמ תחא רוחבל הבוח **
 

 :הקיטונוריווא הביל תועוצקמ
 

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 2.5 - 1 2 )5 רטסמס(  1 סייטה תקינכמ 084220
 2.5 - 1 2 )6 רטסמס(  2 סייטה תקינכמ 084221
  יעונמ 085407 וא תיטקר הענה 085406

      )6 רטסמס( ןוליס
2 1 - 2.5 

 
 :הקיטואנורטסא הביל תועוצקמ
 

 2.5 - 1 2 )5 רטסמס(  ללח תסדנה תודוסי 084913
 3.5 - 1 3 )6 רטסמס(  ללחב םיפוג תקינכמ 085915
          הענה 085920 וא תיטקר הענה 085406

 )6 רטסמס( ללחל תילמשח
2 1 - 2.5 

 

 תוטיש 084156:ןיבמ תומדקתמ יוסינ תוטישב דחא סרוק רוחבל שי   ***
  ,הענהב הדבעמ 085405 ,המירזב הדבעמ 085305 ,תומדקתמ יוסינ

 ,םינבמב הדבעמ 085505 ,תוניברוטו ןוליס יעונמב הדבעמ 085455
 085905 ,סיטה תקינכמב הדבעמ 085220 ,הרקבב הדבעמ 085705

 יכ ץלמומ .יוסינ טקיורפ 085156 ,תוניוולו ללח תוכרעמב הדבעמ
 .תולוכשאה תריחבל םאתהב השעת הריחבה

 
 ורחבי םה .יתנשה םויסה טקייורפ תא םיביכרמ 8-ו 7 ןכת יטקיורפ  ****

 084670 – 084651 :ןיבמ דמצכ
 
 ,המירז אשונב ןוירנימס 085801 :ןיבמ דבלב דחא ןוירנימס רוחבל שי   *****

 ,הענה אשונב ןוירנימס 085803 ,םינבמ אשונב ןוירנימס 085802
 ,ללח אשונב ןוירנימס 085805 ,הרקב אשונב ןוירנימס 085804
 םאתהב השעת הריחבה יכ ץלמומ   .ןכת אשונב ןוירנימס 085806

  .תולוכשאה תריחבל
 

 הריחב תועוצקמ
 
 םיטרופמה תולוכשאה תעבש ךותמ השולשב תוחפל 'קנ 24 רוחבל שי
 רוחבל ןתינ תושרדנה תודוקנה ראש תא . לוכשא לכב תוחפל 'קנ 8 ,ךשמהב
 תועוצקמ תמישר ךותמ ןהו הטלוקפה לש הריחבה תועוצקמ ללכ ךותמ ןה
 תועוצקמ ףקיה .הטלוקפה רתאב תטרופמה תורחא תוטלוקפ לש הריחבה
 עוצקמכ חקלנש עוצקמ .'קנ 6 לע הלעי אל תורחא תוטלוקפמ הריחבה
 היושע הריחבה תועוצקמ תמישר .הריחב עוצקמכ בשחיהל לוכי וניא הביל
 .תוריכזמבו הטלוקפה רתאב םימוסרפל בל םישל שי .ןכדעתהל
 

 הקיטסוקאוריואו הקימנידוריוא לוכשא תועוצקמ
 'קנ 'מ 'ת 'ה  

 1.0 - 2 -  תיבושיח הקימנידוריואל אנדס 085326
 3.0 - - 3 ריוא תסדנהב תוירמונ תוטיש   086172
 3.0 - - 3 ללח-ריוא תסדנהב םוח רבעמ   086320
 3.0 - - 3 1 המירזה תרותב םירחבנ םיאשונ   086321
 3.0 - - 3 תיטנלוברוט המירזל אובמ   086366
 3.0 - - 3 תיבושיח הקימנידוריוא   086376
 3.0 - - 3 לובג תובכשל אובמ   086380
 3.0 - - 3 םישולק םיזג תמירזל אובמ 086385
 3.0 - - 3 םייפנכו םיפוג לש הקימנידוריוא   086389
 3.0 - - 3 סייט ילכ לש הקיטסוקאוריוא 086395
 3.0 - - 3 הקיטסוקאוריואל אובמ   086390
 3.0 - - 3 הענהו המירזב תומדקתמ הדידמ תוטיש 086484
 3.0 - - 3 תילוק איגשה המירזה תודוסי   086800
 3.0 - - 3 הכרעהו תוימדב תוטיש   086802
 3.0 - - 3 עבטב הענה לש הקימניד-ורדיהו-וריוא 088320
 3.0 - - 3 לובג תובכש לש תוביצי 088780

 
 הקיטונוריווא לוכשא תועוצקמ
 

 2.5 - 1 2   1 סייטה תקינכמ 084220
 2.5 - 1 2   2 סייטה תקינכמ 084221
 3.0 - - 3  1 תויטסלאוריווא 086241
 3.0 - - 3 םיעילק תקימנידו תינוציח הקיטסילב 086201
 3.0 - - 3  םיקוסמ לש הקימנידוריואו הקימניד 086219
 3.0 - 1 2 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקבו הקימניד 086755

 
 הקיטואנורטסא לוכשא תועוצקמ
 

 2.5 - 1 2 ללח תסדנה תודוסי   084913
 3.0 - - 3 ןייוול לש ינכמ ןכתל אובמ   085691
 3.5 - 1 3 ללחב םיפוג תקינכמ   085915
 2.5 - 1 2 ללחל תילמשח הענה   085920
 3.0 - - 3 תרושקת יניול 086288
 3.0 - - 3 םינייוול ילולסמ תרקב   086290
 3.0 - - 3 ללחב תילמשח הענה 086920
 3.0 - - 3 םישולק םיזג תמירזל אובמ 086385
 3.0 - - 3 1 ללח תסדנהב םירחבנ םיאשונ   086921
 3.0 - - 3 הקימנידורטסא   086923
 3.0 - - 3 המסלפ תסדנה תודוסי 086924
 3.0 - - 3 ללחהמ א"הדכ לש השיח 086925

 
 תוכרעמו ,הרקב ,טווינ ,היחנה לוכשא תועוצקמ
 תוימונוטוא

 3.0 - - 3 ללח-ריוא ימושייב םידידמ תוכרעמ 085735
 3.0 - - 3 תיתרפס הרקב תוכרעמ 086220
 3.0 - - 3 טלפ טלק תובר תוכרעמ תרקב 086289
 3.0 - - 3 םינייוול ילולסמ תרקב 086290
 3.0 - - 3 תיראיניל אל הרקב 086312
 3.0 - - 3 1 תיתפועת הרקבב םירחבנ םיאשונ 086721
 3.0 - - 3 תותשורמ תוימניד תוכרעמ 086730
 3.0 - - 3 םייארקא םיכילהת 086733
 3.0 - 1 2 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקבו הקימניד 086755
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 3.0 - - 3  טווינ תוכרעמ 086759
 3.0 - - 3 תויבו היחנה תונורקע 086760
 3.0 - - 3 תבשחוממ הייאר רזענ טווינ 086761
 3.0 - - 3 םיימונוטוא םלוע תשיחו טווינ 086762
 3.0 - - 3 ךורעשה תרות 086777
 3.0 - - 3 ללחב תילמשח הענה 086920
 3.0 - - 3 1 תויתפועת תוכרעמב תילמיטפוא הרקב 088751
 3.0 - - 3 2 תויתפועת תוכרעמב תילמיטפוא הרקב 088752
 3.0 - - 3 םיליט תייחנהב םימדקתמ םיאשונ 088759
 3.0 - - 3 הנתיא הרקב 088792
 3.0 1 - 3 תורזבמ ללח תוכרעמ 088900

 
     היגרנא תרמהו הענה לוכשא תועוצקמ

 'קנ 'מ 'ת 'ה  
 2.5 - 1 2 תיטקר הענה   085406
 2.5 - 1 2 ןוליס יעונמ   085407
 3.0 - - 3 סיט ילכ תענה תוכרעמ   086401
 3.0 - - 3 קצומ ףדוהב תיטקר הענה   086403
 3.0 - - 3 ןוליס חגמ יעונמ   086414
 3.0 - - 3 1 הענה יעצמאב םירחבנ םיאשונ   086461
 3.0 - - 3 תילוק לע הפירשל אובמ 086470
 3.0 - - 3 הפירש יכילהת   086478
 3.0 - - 3 תונוכמ וברוט   086480
 3.0 - - 3 ןוליס יעונמ יעוציבו םוח רבעמ המירז   086483
 3.0 - - 3 המירזב תומדקתמ הדידמ תוטיש 086484
 3.0 - - 3 קלד יסיסרת לש הפירשו הקימניד 088413

 085406 תיטקר הענה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ הז לוכשא םירחובל
  085407 ןוליס יעונמו
 

 םירמוחו םינבמ תקינכמ לוכשא תועוצקמ
 2.0 - - 2 םיקצומ לש תיטסלא אל תוגהנתה 085550
 3.0 - - 3  1 תויטסלאוריווא 086241
 םיילנויצקנופ םירמוחב תודמוצמ תויעב   086520

 םייראיניל אל
3 - - 3.0 

 3.0 - - 3 1 ללח-ריוא םינבמב םירחבנ םיאשונ 086521
 3.0 - - 3 םינבמ תואירב רוטינל אובמ 086534
 3.0 - - 3 םייתפועת םינבמב רבשה תקינכמ 086535
 3.0 - - 3 תיטונוריווא הסדנהב םייפוס םיטנמלא 086574
 3.0 - - 3 םינבמ תקימניד 086577
 3.0 - - 3  םיסוטמ הנבמ ןכת 086583
 3.0 - - 3 םינובנ םינבמ תוכרעמל אובמ 086901
 3.0 - - 3 םינבמ לש תוביציה תרות 087532
 3.0 - - 3 יפוס טנמלא תטישב הלחתהו הפש תויעב 088504

 
     תוכרעמ תסדנהו ןכת לוכשא תועוצקמ

 2.0 - - 2 הפועתב לשכ רקח 085530
 2.0 - 4 - ינכמ ןכת טקיורפ 085634
 2.0 - - 2 ללח-ריוא רצומב תללוכ הכימת 085640
 3.0 - - - 1 סיט ילכ תקזחאו רוצייב טקיורפ 085677
 3.0 - - - 2 סיט ילכ תקזחאו רוצייב טקיורפ 085678
 3.0 - - 3 ןיוול לש ינכמ ןכתל אובמ 085691
 3.0 - - 3 םיסוטמ לש ינושאר ןכת 085695
 3.0 - - 3 תוכרעמ תסדנהב םירחבנ םיאשונ 086233
 2.0 - - 2 וורס תוכרעמ ןכת 086650
 2.0 - - 2 ם"כמ תוכרעמ ןכת 086651

 
 םיפסונ הריחב תועוצקמ

 2.5 3 - 2 יוסינ טקיורפ 085156
 3.0 - - - 1 רקחמ טקיורפ 085851
 3.0 - - - 2 רקחמ טקיורפ 085852

 
 דבלב תישפוח הריחב תועוצקמ

 

 1.5 - 2 - תיביטרופס הפועת  085101-4
      

 
 :ףסונ עדימ
 04-8292758 :'לט הטלוקפב הכמסה ידומיל תוריכזמ

ae.ugsec@technion.ac.il 
 :ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה לש טנרטניאה רתא

http://aerospace.technion.ac.il 
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 לש בחר ןווגמ העיצמ ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה
 ירגוב םידמעומ  .ישילש ראותלו ינש ראותל תומלתשהל תויורשפא
 תויעדמ וא תויסדנה תוקלחמו תוטלוקפ לש םירגוב ןכו הטלוקפה
 )דועו הימיכ ,הקיסיפ ,תונוכמ תסדנה ,למשח תסדנה :ןוגכ( תונוש
 .םתודמעומ שיגהל םינמזומ

 :םיאבה םיחטשב תוחמתהל ןתינ תומלתשהה תרגסמב

 םימרוזה תקינכמו הקימנידוריוא
 םוח רבעמ ,הקיטסילב ,םימרוז תקינכמ ,םיפוג לש הקימנידוריוא
 םיזג תקימניד ,הקיטסוקאוריוא ,המירזב תוירפסמ תוטיש ,הסמו

 .םישולק
 

 םיקצומה תקינכמו הנבמ
 םינבמ ,םייפוס םיטנמלא ,הסירקו תוביצי ,קצומה תקינכמ
 םירמוח ,םינובנ םינבמ ,לשכו תודימע ,םיבכורמ םירמוחו
 ,bio-inspired and meta- materials ,םייביטקא ,םייגולויב
 .תידממ תלת הספדה
 

 הרקבו טווינ ,הייחנה
 תבשחוממ היאר ךמסנ טווינ ללוכ( טווינ ,םיליט תייחנה
 יוהיז ,םירטמרפו בצמ ךורעיש ,הפועת תרקב ,)תימונוטואו

 תוכרעמ ,תותשורמ תוכרעמב הרקב ,תולקת יוהיזו יוליג ,תוכרעמ
 .הנוכמ-םדא

 הפירשו הענה
 ,הפירש ידירביהו ל'ג ,קצומ ףדוהב תיטקר הענה ,תינוליס הענה
 ,םוח רבעמו היגרנא ,הפירש יכילהת ,ןוליס חגמ יעונמב הענה
 .ללחב תילמשח הענה

 תרקב ,םיקוסמ ,תויטסלאוריוא ומכ םיימוחת ןיב םיאשונ
 .ללחו סיט ילכ תוכרעמ ,ןכת תויגולודותמו תוירואית ,םינבמ
  .המסלפ יליעפמ
 
 תוייוסינ ,תויטילנא תוטישב רקחמל תורשפא תמייק םיחטשה לכב
 ל"נה םיחטשה לכב תומדקתמ תודבעמ הטלוקפל  .תויבושיח וא
 םיהובג םיראתל םימלתשמל  .בטיה תודיוצמ םיבשחמ תווח ןכו
 .ןוינכטה לש םדקתמה םיבשחמה ךרעמ תא לצנל תורשפא םג שי

 אוה וב חטשה תא ןייצל דמעומה לע םושירה יספוט יולימ תעב
 דמעומה עיצי םושירה תעב יכ ץלמומ .ותוחמתה תא עצבל ןיינועמ
 אל דמעומה םא .רחבש תוחמתהה חטשב הטלוקפה לגסמ החנמ
 ,דמעומה תא תוחנהל לכוי אל דעוימה החנמה םא וא ,החנמ רחבי

 לכב  .םיאתמ החנמ הטלוקפב םימדקתמ םיראתל הדעווה ול הנמת
 ,רקחמה אשונ רושיא םעו יערא החנמכ הנומי החנמה ,הרקמ
 .עובקה החנמה הנומי ,רמגה תדובע וא טקיורפה

 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 לש ויתועידי תא ביחרהל איה רטסיגמ ראותל םידומילה תרטמ
 שכרש וזמ ההובג הגרדל ללחהו הקיטונוריואה חטשב טנדוטסה
 ידי לע תגשומ וז הרטמ  .רקחמ תוטישב ונמאלו הכמסה ידומילב
 םירנימסב תופתתשה ,םימדקתמ םיראת תמרב תועוצקמ דומיל
 וא תוחמתהה יחטשמ דחאב טקיורפ ,רקחמ תדובעו םייעוצקמ
 תשרדנ אל ,ןלהל טרופיש ,"הזת אלל" רטסיגמ ביתנב  .רמג תדובע
  .תועוצקמ לש רתוי לודג רפסמ דומלל שי םלוא הזת תביתכ
 ויקפוא תא ביחרהל לכוי םלתשמהש ךכ ורחבנ םיעצומה םיסרוקה
 תויעוצקמו תויעדמ תויוחתפתה םג םיללוכ םהו ,םייעוצקמה
 .ותוחמתה חטשב עדיה תיזחל עיגהל לכוי םלתשמהש ךכ ,תוינכדע

 םיביתנה דחאב רוחבל ןתינ רטסיגמ ראותל םידומילה תרגסמב
 :םיאבה

 

 "ללחו הקיטונוריוא תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 וא ללחו הקיטונוריוא תסדנהב ןושאר ראות ולביקש םימלתשמל
 .תומיאתמ תומלשה ורבע

 
 "םיעדמל רטסיגמ"
 תסדנהב וניא םהלש ןושארה ראותה רשא םימלתשמל
 ראותל רסחה תא םילשהל םישרדנ םניאו ,ללחו הקיטונוריוא
  .ןושארה

 

 "ללחו הקיטונוריוא תסדנהב הסדנהל רטסיגמ"
 )הזת תביתכ אלל(

 תקמעהב םיניינועמה ללחו הקיטונוריוא תסדנה ירגוב םימלתשמל
 לש רתוי לודג רפסמ דומיל ידי לע םתוחמתה יחטשב עדיה
 ןיבמ ישאר חטשב תומלתשה תצלמומ הז ביתנב  .תועוצקמ
 תיתנש 5-ה תינכתל םימושרה םיטנדוטסה .םייטלוקפה םיחטשה
 תדעוול תונפל היהי ןתינ םידחוימ םירקמב  .הז ראות ולבקי

 ביתנל הז ביתנמ רבעמל תקמונמ השקבב םימדקתמ םיראת
 םיראתל ס"היב לש 21 הנקת האר( .הזת םע תומלתשה
 .)םימדקתמ
 
 "הסדנהל רטסיגמ"
 )הזת תביתכ אלל(

 תסדנהב וניא םהלש ןושארה ראותה רשא םימלתשמל
 ראותל רסחה תא םילשהל םישרדנ םניאו ,ללחו הקיטונוריוא
  .ןושארה

 םיחטשה ןיבמ ישאר חטשב תומלתשה תצלמומ הז ביתנב
 ולבקי תיתנש 5-ה תינכתל םימושרה םיטנדוטסה .םייטלוקפה
 םיראת תדעוול תונפל היהי ןתינ םידחוימ םירקמב  .הז ראות
 םע תומלתשה ביתנל הז ביתנמ רבעמל תקמונמ השקבב םימדקתמ
 .)םימדקתמ םיראת ל ס"היב לש 21 הנקת האר( .הזת
 

 הלבקה יאנת
 יאנתב דומעל ,רטסיגמ ראותה תארקל םידומילל םידמעומה לע
 יראתל ל"ניב םידמעומ .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב לש הלבקה
 י"ע ועבקיש םינויצב GRE תניחבב דומעל ושרדיי רטסיגמ
 םידמעוממ .םתלבק םרט ,תומלתשהל החנמ אוצמלו ,הטלוקפה
 ביתנב וא ,"ללחו הקיטונוריוא תסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ביתנב
 ,הכמסה ידומילב הלעמו 83 לש עצוממ שרדנ ,"םיעדמל רטסיגמ"
 עיגה אלש רגוב .רחא דסומב ןושארה ראותב המוד המר וא
 רחאל הלבקל השקב שיגהל לוכי הכמסהה ידומילב הלא םיגשיהל
 לע תוצלמה רואל לקשית ותשקבו ,תיעוצקמ הדובע תונש שולש
  .םייעוצקמה ויגשיהו וירושיכ

 הסדנהל רטסיגמ ראותל םידומילל לבקתהל שקבמה דמעומ לע
 .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב לש הלבקה יאנתב דומעל ,הזת אלל

 המצעל תרמוש הטלוקפב םימדקתמ םיראתל הדעווה ,הרקמ לכב
 .ישיא ןויארל ונמזלו דמעומה לש גורידל םג סחייתהל תוכזה תא

 ךשמה ידומילל הדיחיה תרגסמב ודמלנש תועוצקמב ריכהל ןתינ
 הדעווה תצלמהב ,תורחא תואטיסרבינואב וא ,ץוח ידומילו

 םיראתל ס"היב רושיאבו םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה
 .)םימדקתמ םיראתל ס"היב לש 23 הנקת האר( .םימדקתמ
 

 דומילה תושירד
 

 ביתנב תודוקנ 40  :שרדנה ףקיהב תועוצקמ דומלל םלתשמה לע
 ביתנב תודוקנ 28 ,)תודוקנ 6 לש ףקיהב רמג טקיורפ ללוכ( הזת אלל
 עצבל שי ןכ ומכ  .טקיורפ וא רקחמ ביתנב תודוקנ 20-ו רמג תדובע
 רמגה תדובע ביתנב תודוקנ 12  :םיאתמ ףקיהב טקיורפ וא רקחמ
 תודוקנ םיללוכ םניא הלא םירפסמ( םירחאה םיביתנב תודוקנ 20-ו

 .)המלשה
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 'קנ 20 הדובעה ףקיה ןכותמ 'קנ 40 ראותה ףקיה :רקחמ ביתנ
 .'קנ 20 תועוצקמה ףקיהו
 20 טקיורפה ףקיה ןכותמ 'קנ 40 ראותה ףקיה :טקיורפ ביתנ
 .'קנ 20 תועוצקמה ףקיהו 'קנ
 12 הדובעה ףקיה ןכותמ 'קנ 40 ראותה ףקיה :רמג תדובע ביתנ
 .'קנ 28 תועוצקמה ףקיהו 'קנ
 6 םויסה טקיורפ ףקיה ןכותמ 'קנ 40 ראותה ףקיה :הזת אלל
 .'קנ 34 תועוצקמה ףקיהו 'קנ
 

 לע :םיעדמל רטסיגמ לולסמל הסדנהל רטסיגמ לולסממ רבעמ
 החנמ אוצמל ןכו ,תוחפל 85 עצוממב 'קנ 12 רובצל םלתשמה
 .הזתל
 
 תושירדב דומעל םלתשמה לע :טרוטקודל רישי לולסמל רבעמ 

 םימדקתמ םיראתל ס"היב יאנתבו תויטלוקפה הלבקה
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב לש 24.07 הנקתב םיטרופמה

 
 :תורחא תוטלוקפ ירגובל המלשה תושירד
 תסדנהמ הנושה הסדנהל הטלוקפמ ןושאר ראות לעב טנדוטס
 םיעדמל רטסיגמ" ראות לבקל ןיינועמה ,ללחו הקיטונוריוא
 יפל תודוקנ 20.5 םילשהל ביוחי "ללחו הקיטונוריוא תסדנהב
  :אבה טורפה

 084311 הסיחד יתלב הקימנידוריוא תודוקנ  3.5
 084312 הסיחד המירז תודוקנ  2.5
 084515 תויטסלאה תרותל אובמ תודוקנ  3.5
 084738 הרקבה תרות תודוקנ  3.0
 084220 1 סיטה תקינכמ תודוקנ  2.5
 084221 2 סיטה תקינכמ תודוקנ  2.5

 :םיאבה תועוצקמה ינשמ דחא 
 085407 ןוליס יעונמ תודוקנ  3.0
 085406 תיטקר הענה תודוקנ  3.0

 

 טנדוטס  .עדי חיכוי םהב תועוצקממ רוטפ לבקל לכוי טנדוטסה
 םש ןויצ אלל( "םיעדמל רטסיגמ" ראות לבקל ןיינועמה הזכ
 החנמה תצלמה יפ לע המלשה תועוצקמב ביוחי )הטלוקפה
 ס"היב לש 22.02 הנקת האר( םימדקתמ םיראתל  הדעווה רושיאבו
 .)םימדקתמ םיראתל
 

 :יתנש תלת ראות ירגובל המלשה תושירד
 תומלשהב ותוא בייחתו דמעומ לכב ןודת םימדקתמ םיראת תדעו
 .)םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל 23.03 הנקת האר(
 

 :הזת אלל לולסמב המלשה תושירד
 ללחו הקיטונוריוא תסדנהל הטלוקפה ירגוב םניא רשא םימלתשמ
 .םימדקתמ םיראתל הדעווה תצלמה פ"ע תומלשהב ושרדיי

 
 טקיורפה וא רקחמה

 תסדנהב הסדנהל רטסיגמ" ראותל ליבומה ביתנב איצוהל(
 )"ללחו הקיטונוריוא

 איה )תודוקנ 20 ףקיהב( רטסיגמ ראותה תארקל רקחמה תרטמ
 תרטמ  .חותיפו רקחמ לש תומדקתמ תוטיש םלתשמל תונקהל
 תוטישב םלתשמה תא ןמאל איה )תודוקנ 20 ףקיהב( טקיורפה
 )תודוקנ 12 ףקיהב( רמגה תדובע תרטמ .יסדנה ןכת לש תומדקתמ
 טקיורפה וא רקחמה  .רטסיגמה ידומילב שכרנש עדיה שוביג איה
 םאתהב תונוש תורוצב חתפתהל לוכי רטסיגמה ראות תארקל
 ,יבושיח ,ינויע תויהל לוכי אוה  .םלתשמה לש ותוחמתה חטשל
 יסדנה וא יסיסב אשונב קוסעל לוכי אוה  .םהלש בוליש וא ייוסינ

 תמיוסמ תיסדנה היעבב וא תיללכ היעבב קוסעל לוכי אוה  .ישעמ
 .)םימדקתמ םיראתל ס"היב לש 27 הנקת האר(

 שיגהל איה ,)הגלמ לבקמה( ימינפ םלתשממ הטלוקפה תשירד
 תליחתמ םישדוח 3 ךות עובק החנמ םע דחי רקחמ תעצה
 .ותומלתשה

 
 רמג תדובע
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב לש 28 הנקת האר
  רמגה תניחבו רוביחה
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב לש  29 הנקת האר

 

 רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 םידמעומ "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל תומלתשהל ולבקתי

 )תויעדמ/תויסדנה תוטלוקפב( רטסיגמה ידומיל תא ומייסש
 .תירקחמה םתלוכי חותיפב םיניינועמו םיהובג םינויצב
 םימלתשמ .םימיאתמ הצלמה יבתכמ השולש ושרדי םידמעומהמ
 ,24.07 םיפיעס( רישיה לולסמב םג לבקתהל םילוכי רוטקוד ראותל

 לולסמל הלבקה יאנת  .)32.05 ףיעס( דחוימה לולסמב םגו )32.06
 תוחפל 90 לש רבטצמ עצוממ םה הטלוקפב רוטקוד ראותל דחוימה
 תעבראב אישנ ןייטצמ טנדוטסה תויה וא )הכמסה ידומילב(

 .תירקחמ תלוכיל תודע ןכו ,םינורחאה םירטסמסה

  .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תושירדב דומעל דמעומה לע
 הדעווה ידי לע ונייאורי הלא תושירדב םידמועה םידמעומ
 ס"היבל התצלמה תא ריבעת רשא ,םימדקתמ םיראתל תיטלוקפה
 .םימדקתמ םיראתל

 
 םיראתל ס"היב לש 32.09 הנקת האר :המשרהה ךילה
 .םימדקתמ
 

 תויללכ תושירדו דומילה תושירד
 יעדמ רקחמ עוציבב םלתשמה ןומיא איה רוטקודה תדובע תרטמ
 תיתועמשמ הדימב םדקל הכירצ רוטקודה תדובע .יאמצע ןפואב
-בתכב םוסרפל המיאתמ תויהלו רקחנה םוחתב הנבההו עדיה תא
 ראותל םלתשמה לש ונמז בור  .ימואל-ןיב ןיטינומ לעב יעדמ תע
 םלתשמהמ םיפצמ תאז םע דחי .רקחמה תדובעל שדקומ רוטקוד
 םימדקתמ םיסרוק דומלל ,םייעוצקמ םירנימסב ףתתשהל
 דומילב ןהו ימצע דומילב ןה תויעוצקמה ויתועידי תא ביחרהלו

 ביוחי רוטקוד ראותל םלתשמ  .םימדקתמ םיראת תמרב תועוצקמ
 תודוקנ 9 לש ףקיהב תועוצקמ לש ילאמרופ דומילב ללכ ךרדב
 .)םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל 33-37 תונקת האר( תוחפל
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