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  הטלוקפה
 תיאופר-ויב הסדנהל
 

 
 יטירמא םירוספורפ
 ןד םדא
 קחצי תג
 חנ ןטול
 םרוי רינל
 ףסוי יחרזמ
 סילא סדורמ
 ןתיא למיק
 

 תינשמ תוכייתשהב
  סכלא ןייטשנורב
  ןרומ 'ץיבוקרב
  רואיל ןייטשפג

 יפיצ סוארק ץיבורוה
  ןולא ףלוו

  םאסוח קיאח
  רמתיא ןהאק
 לאירא ןלפק
 יבא רדורש
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ימדקאה לגסה ירבח
  הטלוקפה ןקיד
 םייח ירהזא
 

 םירוספורפ
 םייח ירהזא
 לבוי יניערג
 תימלוש גרבנבל
 תימע רלמ
 

 םירבח םירוספורפ
 זמאר לאינאד
 הנפד סיו
 ריבד ןילי
 לעי ביני
 רימא גרבסדנל
 רורד רטקילס
 לאנתנ ןירוק
 באוי ןמטכש
 האוזו'ג ןמטינש
 

 / הנשמ ירוספורפ
 םיריכב םיצרמ
 םיכאוי רהב
 ןירתק הנרודנו

 סאריפ יסאומ
 לאירא רשיפ
 רומיל דלפיירפ
 יטומ ןמיירפ
 )ימח( םחנמ גרבנטור
 יסוי יאמש

 
 הדיחיה רואת
 םיקסוע הב תימוחת-בר הדיחי איה תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה
 תוטיש חותיפל םינושה הסדנהה ימוחת לש םילכהו עדיה םושייב
 םע .תולחמ לש יגולויזיפה סיסבה רקחלו תויאופר לופיטו ןוחבא
 המרל השירדה תיילעו םלועב םייחה תלחותו םייחה תמר תיילע
 תוכרעמל השירדה הלוע ,תואירב יתורש לש בחר ןווגמלו ההובג
-ויבה קטיהה תיישעת ,ליבקמב .םיינשדח רושכמלו תויאופר
 ןווגמ .הלודיג בצקבו התמרב תוליבומה ןיב הניה תיאופר
 םירביא :ןוגכ םימוחת ללוכ תיאופר-ויבה היישעתה לש תויוליעפה
 ןוחבאל יאופר רושכמ ,םילתשומ םייתוכאלמ םירזע ,םייתוכאלמ
 ירזע ,תימוקיש הסדנה ,םייאופר הימדהו רותנצל דויצ ,לופיטו
 תיאופר-ויבה היישעתה .תומקר תסדנהו תימיכויב הסדנה ,םיכנ
 ,תונשדחב תנייפואמו אוציי תטומ ,עדי תריתע איה םלועבו ץראב
 .םישדח םירגתא רחא דימתמ שופיחו םוכחת
 ןושאר ראותל םידומיל לולסמ הטלוקפה תמייקמ 1999 תנשמ לחה
 תוינכת הטלוקפה העיצמ ,ןכ-ומכ .םיידוחיו םינווגמ םילולסמ ובו

 בלשל םינינועמה םיטנדוטסל רוטקודו רטסיגמ יראתל תומלתשה
 היגולויבה ,האופרה יעדמ םע ,םייסדנה ןכתו חותיפ ,רקחמ תוטיש
 םיבר רקחמ יחטשו םיסרוק העיצמ הטלוקפה .היגולונכטויבהו
 תודבעמ הטלוקפב .םייוסינו םיינויע  םימוחתב םיינכדעו

 .בטיה תודיוצמ םיבשחמ תוכרעמו םינושה םיחטשב תומדקתמ

-ויבה היישעתב םיבלתשמ תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה ירגוב
 חתפמ ידיקפת םישייאמ םירגובה .תורחא תוישעתב ןכו תיאופר
 יתורשב םירצומ םושייבו קווישב ,רוצייב ,חותיפ תוצובקב
 תיאופר-ויבה היישעתב תובר Startup)( קנזה תורבחב ןכו תואירבה
 .רתויב ריהמ בצקב םויכ תחתפתמה

 רקחמ ינוכמב הפנע תוליעפ תמייק תיאופר-ויבה היישעתל ףסונב
 הסדנהב ימוחת בר עדי םישרודה םיאשונב םיימדקא תודסומו
  .תיאופר-ויב
 

 הכמסה ידומיל
 

 תיאופר-ויב הסדנהב לולסמה
 טנדוטסל הנקמ ןוינכטב תיאופר-ויב הסדנהב םידומילה תינכת
 עדיו האופרהו םייחה יעדמב ,דוסי יעדמב קימעמו יסיסב עקר
 ,וז תנווגמ תיתלכשה תיתשת .תיאופר-ויב הסדנהב קימעמו בחר
 סופתל רגובל תרשפאמ ,םיאשונ רפסמב תוחמתהב תבלושמה
 לע קט-ייהה תישעתב םינוש תוליעפ ימוחתב יזכרמ םוקמ
  .יאופר-ויב רקחמ ינוכמבו םינושה הימוחת
 הריחב יסרוק לש בחר ןווגממו הבוח יסרוקמ תבכרומ  תינכתה
 ,הקיזיפ ,הקיטמתמ( דוסיה יעדמב םה הבוחה יסרוק .תומגמב
 ,הימיכויב ,הימוטנא( האופרהו םייחה יעדמב ,)םיבשחמו הימיכ
 םידעוימה םייסדנה תועוצקמב ,)היגולויזיפו אתה לש היגולויב
 תודוסי ,ילמשח ןכת ,תוכרעמו תותוא( בחר יסדנה סיסב תתל
 תודוסיו רבעמ תועפות ,םירמוח-ויב ,ינכמ ןכת ,הקינכמה
 םייטלוקפה הבוחה תועוצקמב םיללכנ ןכ ומכ .)הקיטפוא
 יתדבעמו ישעמ ןויסנ טנדוטסל קינעהל םתרטמש תועוצקמ
-ויב הסדנהב הדבעמ יסרוק 3 םהיניב ,תויתריציה תא דדועלו
 עדי טנדוטסה םשיימ םהב ,הישעתב טקיורפ יסרוק 2 -ו תיאופר
 ,׳ד הנשב .תויאופר-ויב תוכרעמו רושכמ לש ןכתב שכרש יסדנה
 תונשדח״ תומזי סרוק דומלל ןתינ ״טקיורפ״ סרוק םוקמב
 תדועת תלבקל דומלל ןתינ ,ןכ ומכ .״ןייזידויב לדומב תיאופר
 ,ףסונב .ךשמהב טרופמכ תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 יתבב תוינילק תוקלחמב יסדנה/ינילק טקיורפ סרוק םייקתמ
 הלעמו תינילקה הביבסה תא טנדוטסה ינפב ףשוחש ,םילוחה
 םוזיל ןתינ הז סרוק תועצמאב .הנעמ םישרודה םייסדנה םיכרצ
 ,תיעיברה הנשב םייקתמה יסדנהה טקיורפה סרוקל םיאשונ

  .תיאופר-ויבה היישעתה םע הלועפ ףותישב עצבתמה
 .תוחמתה תומגמ 2 דומלל טנדוטסה לע הבוחה תועוצקמל ףסונב
 תמגמ ,םייאופר תותואו הימדה תמגמ :ןניה הריחבה תומגמ
 .םירמוח-ויבו תומקר תסדנה תמגמו המירזו הקינכמויב
-ויב הסדנהב םיעדמל ךמסומ .B.Sc ראות הנקמ הז לולסמ
 .תיאופר

 

 העיצמ תיאופר-ויב הסדנהב לולסמל ףסונב
  :םיאבה םילולסמה ינש תא הטלוקפה
 הקיזיפבו תיאופר-ויב הסדנהב תבלושמה תינכתה
 תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל בלושמה םידומילה לולסמ
 תדעוימה תינשדח תינכת וניה ןוינכטב הקיזיפל הטלוקפלו
 יגולונכטו יעדמ עדי חתפל םיניינועמה ,*םינייטצמ םיטנדוטסל
 םיילקיזיפ הנבהו עדי םע בולישב תיאופר-ויבה הסדנהה ימוחתב
-ויב הסדנהב םיינרדומ רקחמ ילכו תועפות לש רתוי םיקומע
  .תיאופר
 יסרוק ללוכ לולסמה ,תיאופר-ויבה הסדנהב הרשכהל ףסונב
 תיטסיטטס ,תיטנווק הקיזיפבו תיטילנא הקינכמב םיבחר הבוח
 םיסרוק ןיב תובר הריחב תויורשפאו תיטנגמ-ורטקלאו
 .תיאופר-ויב הסדנהב ןהו הקיזיפב ןה םייטנוולר
 ילעב ויהי רשא םינעדמ/םיסדנהמ רישכהל איה לולסמה תרטמ
 היאר .הקיזיפב ןהו תיאופר-ויבה הסדנהב ןה קימעמ עדי

 לש חותיפה תיזחב תרבוג הדימב םויכ תשרדנ וזכ הבחר-תבלושמ
 לע ךמתסמה יאופר-ויב רושכמ לש חותיפהו היגולונכטויבוננה
-ויבה הקיטפואה ימוחתב לשמל ,תובכרומ תוילקיזיפ תועפות
 יאשונ ,ןכ-ומכ .האופרוננהו יטנגמהו יניערגה תומידה ,תיאופר
 הבר הדימב םויכ םיכמתסמ םיבר םימדקתמ םייאופר-ויב רקחמ
 רוקמב וחתופש םימדקתמ םייטרואיתו םיינויסינ םילכ לע דואמ
  .םדקתמ יסדנהו ילקיזיפ עדי לע םיכמתסמו ,הקיזיפב
-ויב הסדנהב םיעדמל ךמסומ .B.Sc ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 .םינש 4 -כ ךשמנה לולסמה ,הקיזיפבו תיאופר

 
 לע .תוניחב ןיב וא/ו תועשה תכרעמב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי *
 .םאתהב תומלשהל גואדל היהי םיטנדוטסה



 2021/2022 ב״פשת םידומיל תינכת / 33 תיאופר-ויב הסדנה
 

 
 

  לופכ ראותל םידומילה תינכת
  האופרבו תיאופר-ויב הסדנהב
 

 תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה ,האופרל הטלוקפלו
  .דחוימב הובג

 קימעמ עדי ילעב ויהי רשא םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו הסדנהב ןה
 היישעתהו חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ
 יתנחבאה הדיצב ,תינרדומה האופרה .םהינשב עדי םישרודה
 ברה עדיה בקע ,רתויו רתוי תבכרומל תכפוה ,ילופיטה הדיצבו

 םישמשמה רושכמהו דויצה ,תוטישה תובכרומו רבטצמה
 רתויו רתוי םוקמ ספות האופרה אשונש ןוויכ .הנחבאלו לופיטל
 םיימואלה ,םיישונאהו םיילכלכה םיבאשמהו ונייחב בושח
 ךלוה ךרוצ םייק ,םילדגו םיכלוה הז אשונל םינפומה םיישיאהו
 איה םג תחתפתמ קט-ייהה תיישעת .ןמוימ םדא חוכב םג רבוגו
 תוקסוע ץראב קנזהה תורבחמ תיצחמכ םויכו ריהמ בצקב
 םישנאה .םייגולויבו םייאופר םירצומו תוטיש חותיפב
 הקינילקבו חותיפב ,רקחמב יברעמה םלועב םויה םיליבומה
 תיעדמ/תיסדנה – תבלושמ הלכשה ילעב םבורב םה תיאופרה
 .תיאופרו
 םיניינועמו האופר ידומילל  ולבקתהש םידימלת ודמלי תינכתב
  .תיאופר-ויב הסדנהב ראות ףסונב דומלל
 )B.Sc.( םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 יעדמב )B.Sc.( םיעדמל רגוב ראותו תיאופר-ויב הסדנהב
 ללכ םויס םע רשפאתת MD האופרב ראות תלבק .האופרה
 תנשו תוינילק םינש 3 -ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת האר( 'זאטס
 
 

 תינכתה רואת
   .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 ,הסדנהב ,םיקיודמ םיעדמב סיסבה דמלנ תונושארה םינשב
  .האופרבו םייחה יעדמב
 תועוצקמל ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ םידמלנ תינכתה ךשמהב
 .תיאופר-ויב הסדנהב
 תיאופר-ויבה הסדנהה ידומיל תא תיעיבר הנשב םייסל ןתינ
  .דבלב האופרה תועוצקמ תא דומלל תישימחה הנשבו

 הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 .תיטנוולרה
 
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראותה ותוא תושירד
 

 תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל תינכתה
 
 

 הדימל ירזעו תודבעמ
 ירזעו רקחמ תודבעמ לש הרוש תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל
 ףסונב םיטנדוטסה תושרל םידמוע רשא ,םימדקתמ הדימל
 :הכאלמ יתבו םיבשחמ תווח ,תיטלוקפ הירפסל

 
 דנואסרטלואב תודידמל הדבעמ -
 םדא ןד סוטירמא 'פורפ  
 
 תיאופר היימדהל הדבעמ -
 ירהזא םייח 'פורפ  
 האופרב תיתוכאלמ הניבל הדבעמ  -
 רהב םיכאוי ר"ד   
 
 הקימניד-וננו הקיזיפויבל הדבעמ  -
 יניערג לבוי ׳פורפ   
 

 
  הקינורטקלאויבו תיטתניס היגולויבל הדבעמ -
 לאינאד זמאר ח"פורפ  
 
  םיעצפו ןטרס לש היגולויבונאכמל הדבעמ -
 סיו הנפד ח"פורפ  
 
 תינילק הרפ תיתכרעמ בר תומידל הדבעמ  -
 הנרודנו ןירתק ר"ד   
 
  תיאופר-ויב הקיטפואל הדבעמ -
 ןילי ריבד ח"פורפ  
 
 תוילמשח-ויבו תויטגרנאויב תוכרעמל הדבעמ -
 ביני לעי ח"פורפ   
 
  עזג יאתו תומקר תסדנהל הדבעמ -
 גרבנבל תימלוש 'פורפ   
 
 םירמוח-ויבל הדבעמ -
 ןטול חנ סוטירמא 'פורפ  
 
 רירשה רקחו תירלוקלומ היגולוידרקל הדבעמ -
 גרבסדנל רימא ח"פורפ   
 
 העונתה םוקיש תסדנהו רקחל הדבעמ -
 יסאומ סאריפ ר"ד   
 
 היגולונכטוננ-ויבל הדבעמ -
 רלמ תימע 'פורפ  
 
 םירמוח-ויבו תומקר תסדנהל הדבעמ -
 רטקילס רורד ח"פורפ   
 
 שיבל רושכמו תימושיי הקינכמויבל הדבעמ -
 רשיפ לאירא ר״ד   
 
 תיבושיח MRI תדבעמ -
 ןמיירפ יטומ ר"ד   
 
 הסדנה-וריונל הדבעמ -
 דלפיירפ רומיל ר"ד   
 
 תירלוקסווידרק האופרוננ תסדנהל הדבעמ -
 ןירוק לאנתנ ח"פורפ   
 
 אתה לש הקינכמויבו ילופיט דנואסרטלואל הדבעמ -
 למיק ןתיא סוטירמא 'פורפ  
 
 םיינכמ-ויבו םיילמשח-ויב םיקשממל הדבעמ  -
 )ימח( גרבנטור םחנמ ר"ד   
 
 הקיטפואויב-וננל הדבעמ -
 ןמטכש באוי ח"פורפ  
 
 ןטרסל תבשחוממ האופר-וננ תסדנהל הדבעמ -
 יאמש יסוי ר"ד   
 
 םייגולויב םימרוזל הדבעמ -
 ןמטינש האוזו'ג ח"פורפ  
 
  םייאופר םינקתהו דלש-רירש תכרעמב תויעב רקחל הדבעמ -
 םישיבל   
 רשיפ לאירא ר"ד   
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 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
                 תיאופר-ויב הסדנהב
 

 םידומילה תינכת
 תודוקנ 160.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל

                                                   הבוח תועוצקמ 'קנ 121.0
 יטלוקפה לולסמב הריחב תועוצקמ  'קנ   27.0
 הרשעה 'קנ 6.0 :תינוינכט הריחב תועוצקמ 'קנ   12.0

 תישפוח הריחב 'קנ 4.0                                              
 ינפוג ךוניח 'קנ 2.0   

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה

 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
     044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104018 'מ1 א"ודח 4 2 - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

19.5       
 
 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב

     
 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104135 'ת ר"דמ 2 1 - 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 124801 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2 1 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 3 - - 3.0

21.0      
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 104221 'לרגטניא תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 3 2 - 4.0
 104223 היירופ ירוטו ח"דמ 3 2 - 4.0
 124503 'ב 1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - 2.5
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 334274 םדאה לש הימוטנאל אובמ 2 - - 2.0

19.0      
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 - 3.5
 336537 םיסדנהמל היגולויזיפוריונו הקיזיפויב 2 2 - 3.0
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 - 2.5
 335009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 2 2 - 3.0
 334222 תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0

21.0      
 

 תרגסמב )'קנ 1.0(  334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוק דומלל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיטלוקפ הריחב

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 134113 םיילובטמ םילולסמ 3 1 - 3.5
 276011 םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 3 1 - 3.5
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2 - 4.0
 336022 המקרל אתמ 2 1 - 2.5
 336533 הקינוטופו הקיטפוא תודוסי 2 2 - 3.0
 337403 תויגולויזיפ תוכרעמב רבעמ תועפות 2 2 - 3.0

19.5      

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - 3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 - 3.0
 יסדנה-ינילק טקיורפ 1 - 2 1.5

 םייטלוקפ הריחב יסרוק
335016 

10.0      
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 4.0
 335002 2 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
6.0      

 הריחבכ )'קנ 1.0( 336026 ״םיינכדע םירקחמ״ סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תישפוח
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 3.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
5.0      

 
 .335015 םוקמב )'קנ 4.0( 334015  ימזי – 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ דומלל ןתינ
 

 תורעה
 ץלמומ ןכל ,תרשרשמ קלח םיווהמו הנשל תחא םינתינ םיסרוקהמ קלח
 .ראותה םויסב בוכיע עונמל תנמ לע תצלמומה תינכתה י"פע םתחקל דאמ
 טנדוטס לכ לע הבוח םידומילה תינכתב םיידיתע םייוניש ונכתיש רחאמ
 .ולוחי םאב ,םייונישה יטרפב תימדקא הנש לכ תליחתב ןכדעתהל
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 תיטלוקפ הריחב יסרוק
   :'קנ 27.0 רובצל שי
 םישגדומהמ הביל יסרוק 2 ,תוחפל תומגמ 2 דומלל טנדוטסה לע
 .המגמ לכב תוחפל םיסרוק 5 כ"הסו
  .)33xxxx( הטלוקפהמ ויהי הריחבה יסרוקמ 8 תוחפל
 תריחב יפל תומגמה תחאב קר בשחי תומגמ רפסמב עיפומה סרוק
 .טנדוטסה
  

 םיסרוקו תמדקתמ הדבעמב תוסנתה יסרוק םיללוכ הריחבה יסרוק
 .תומזיב
 

 םע םואתב ,םירקוחה תודבעמב םימייקתמ תמדקתמה הדבעמה יסרוק
 דחא תמדקתמ הדבעמ סרוק .הכמסה ידומיל זכרמ רושיאבו רקוחה
 .תישפוח הריחבכ ינשהו תיטלוקפ הריחבכ רכוי

 םילוכי )'קנ6.0( 336024/5 2-ו 1 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח יסרוק
 1.0 .)'קנ 7.0( 335015-ו 334014 2-ו 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ ףילחהל
 .תיטלוקפה הריחבב םלשות שרפה 'קנ

   'ה 'ת 'מ 'קנ
  334019 1 תיאופר-ויב .הב תמדקתמ הדבעמ - - 6 2.0
 334020  2 תיאופר-ויב .הב תמדקתמ הדבעמ - - 6 2.0
 334305 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ - - 8 4.0
 334331 הישעתה םע םישגפמ 1 - - 1.0
 336001 יאופר רושכמב ינילק רקחמו היצלוגר 2 - - 2.0
 336024 1 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח 2 - 2 3.0
 336025 2 ןייזידויב לדומב תיאופר תונשדח 2 - 2 3.0
 336543 תומזי סרוק 2 1 - 2.0

 
 םייאופר תותואו הימדה תמגמ

  336020  תוילמשח-ויב תועפות 2 1 - 2.5
  336023 תיאופר-ויב הקיטפוא ימושיי 2 1 - 2.5
 336027 תויאופר תונומת דוביע 2 1 - 2.5
  336208 םייגולויב תותוא לש הזילנאב תוטיש 2 2 - 3.0
  336502  הימדה תונורקע 2 1 - 2.5
 336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ 2 2 - 3.0
 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5

      
 MRI 336028-ב הקומע הדימל 2 - - 2.0
 336325 האופרב דנואסארטלוא 2 1 - 2.5
 336504  תיטנגמ הדוהת תונורקע 2 - - 2.0
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521  

 336536 בצעה יעדמב תוטיש 2 1 - 2.5
 תשיחל םייסדנה-ויב תונורקע 2 1 - 2.5

 תולוקלומ
336538 

 336540 בשחוממ יאופר רושכמ ןכת 2 1 - 2.5
 336544 םייטנג םילגעמ 2 1 -  2.5
 336545 היפרתוידרו תיניערג האופר 2 - -  2.0
 336546 תואירבה םוחתב תודמול תוכרעמ 2 2 -  3.0
 336547 יבושיח יטפוא תומיד 2 1 -  2.5
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - 3.0
 044101 הנכת תוכרעמל אובמ 2 1 - 3.0
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - 3.0
 046041 תויבושיח-תויגולויב תויבצע תותשר 2 1 - 3.0
 046195 תודמול תוכרעמ 2 1 - 3.0
 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 2 1 - 3.0
 046200 תונומת חותינו דוביע 2 1 - 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביעל אובמ 2 1 - 3.0
 046332 העימשו היאר תוכרעמ 2 1 - 3.0
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע 2 1 -  3.0
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו 'תירוגלא 2 1 - 3.0

 
 

 
 

 המירזו הקינכמויב תמגמ
 

 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5
 336506 תימוקיש הקינכמויב 2 1 - 2.5
 336517 אתה לש הסדנה-ויב 2 1 - 2.5
  336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ 2 2 - 3.0
 *336539 המישנה תוכרעמב המירז 2 1 - 2.5
 *336541 תירלוקסווידרקה תכרעמב המירז 2 1 - 2.5

 
 הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ 2 1 - 2.5

  היגולואירו
336021  

 336520 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש 2 1 - 2.5
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521 

 336520 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש 2 1 - 2.5
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521 

 336540 בשחוממ יאופר רושכמ ןכת 2 1 - 2.5
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 034033 'מ תירמונ הזילנא 2 2 - 3.0
 035001 הקיטובורל אובמ 2 1 - 2.5
 035189 המירזה תרותב בשחמה שומיש 2 1 - 2.5
 036049 הקיטסונגאידו הרקבל תויבצע תותשר 2 1 - 2.5
 036076 המירז-ורקימו-וננב הקיטניק ורטקלא 3 - - 3.0
 084225 הקימניד 3 2 - 4.0
 086574 יטואנוריוא הסדנהב םייפוס םיטנמלא 2 2 - 3.0

 הריחבכ בשחהל לכוי ינשה ,שגדומ הביל סרוקכ בשחי םינמוסמהמ 1 סרוק קר*
 .)שגדומ אל( המגמב
 

 םירמוח-ויבו תומקר תסדנה תמגמ
 הקינכמ ,היגולויבב םיקיקלח-וננ 2 1 - 2.5

  היגולואירו
336021  

  336517 אתה לש הסדנה-ויב 2 1 - 2.5
  336528 תופורת לש רקובמ רורחש 2 1 - 2.5
  336529  םייגולויב םיפילחתו תומקר תסדנה 2 1 - 2.5

 336326 םירטמרפ ךורעשו םינותנ חותינ 2 1 - 2.5
 336405 'כטויבבו היגולויבב םייסדנה תודוסי 2 1 - 2.5
  336520 המקר יפילחתו םיידפוטרוא םילתש 2 1 - 2.5
 תכרעמה לש םייסדנה תונורקע 3 1 - 3.5

 תירלוקסווידרקה
336521  

 336538 תולוקלומ תשיחל םייסדנה-ויב תונורקע 2 1 - 2.5
 336544 םייטנג םילגעמ 2 1 - 2.5
 336548 םייטנג םילגעמ ןכתל הדבעמ - - 4  2.0
 DNA 336549 ףוציר תוקינכט 2 2 - 3.0
 054413 היגולונכטויבב םהימושיו םירמילופ 2 1 - 2.5
 134020 תיללכ הקיטנג 3 1 - 3.5
 134082  תירלוקלומ היגולויב 2 1 - 2.5
 134119 יטנגה יוטיבה תרקב 2 1 - 2.5
 134121  היגולוריוו היגולויבורקימ 3 - - 3.0
 134069 תוחתפתהה לש היגולויב 2 1 - 2.5
 276413 תיסיסב היגולונומיא 4 - - 4.0

 

  תימזי תוגיהנמב תינשמ תוחמתה
 תואכז - תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה תרגסמב תורשואמ תומאתה
 :)תימזי תוגיהנמב םיטרפ האר( תימזי תוגיהנמב תוחמתה תדועתל
 :שרדנה עדיה םוחתב םאה תטלוקפב תוחמתה סרוק .1

   1+2  1ןייזדויב לדומב תיאופר תונשדח 336024+336025
 )'קנ 6.0(

  וא
 )'קנ 2.0(  תיאופר-ויב הסדנהב תומזי 336543

 תראותמה המישרל ףסונב תחקל ןתינ הריחבה ידומיל תרגסמב .2
  :סרוק תינוינכטה תינכתב

 )'קנ 2.0( יאופר רושכמ חותיפב ינילק רקחמו היצלוגר 336001
 סרוקהו הדימב םא .םיטקיורפ סרוקל הפולחכ סרוקה תא תחקל ןתינ 1
 'קנה ןיינמל הנבשחת 'קנ 2 קר ,יטלוקפ םיטקיורפ סרוקל הפולחכ ןתינ

 תוחמתה תדועת לבקל תנמ לעו ,תימזי תוגיהנמב תוחמתהה לש
 םיעצומה םיסרוקה ללכמ 'קנ 8 ,ול ףסונב םילשהל שי תימזי תוגיהנמב
  .תוחמתהב 'קנה ןיינמל הנבשחת 'קנה 6 לכ ,תרחא .תוחמתהה תרגסמב
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 ראותל תבלושמה םידומילה תינכת
  םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפבו תיאופר-ויב הסדנהב
 

                           םידומילה תינכת
 תודוקנ 178.0 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טורפה יפל

                                               הבוח תועוצקמ  'קנ 143.0
  יטלוקפה לולסמב הריחב תועוצקמ  'קנ  23.0
 הרשעה 'קנ 6.0 :תישפוח הריחב תועוצקמ  'קנ   12.0

 תישפוח הריחב 'קנ 4.0                                              
 ינפוג ךוניח 'קנ 2.0                                             

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה

 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
  044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - - 0.0
 104016 'מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 104031 'מ1 יפניא 4 3 - 5.5
 114020 'מ 1 הקיזיפב הדבעמ - - 3 1.5
 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 125001  תיללכ הימיכ 2 2 - 3.0
 134058 1 היגולויב 3 - - 3.0

23.0      
 

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104035 'ח2 יפניאו  ר"דמ 4 2 - 5.0
 114076 'פ 2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 124801 'ב 1 תינגרוא הימיכ 2 1 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 3 - - 3.0

25.0      
  

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 104221 'טניא תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 3 2 - 4.0
 104223 הירופ ירוטו ח"דמ 3 2 - 4.0
 114021 'מ2 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.5
 114086 םילג 3 1 - 3.5
 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
 134019 היגולומיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 - 2.5
 334274 םדאה לש הימוטנאל אובמ 2 - - 2.0

25.5      
      
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
  104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 114035 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5
 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 334222  תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 - 4.0
 335009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 2 2 - 3.0
 336537 םיסדנהמל היגולויזיפוריונו הקיזיפויב 2 2 - 3.0

25.0      
 :תיטלוקפ הריחב תרגסמב םיאבה םיסרוקה תא דומלל ץלמומ הז רטסמסב
  )'קנ 1.0( 334331 "הישעתה םע םישגפמ"
 )׳קנ 2.5( 334221 ״םייאופר םירמוח״ ׳ב הצובקמ תיטלוקפ הריחב סרוק
 )'קנ 3.5( "םימרוז לש הקיזיפ" 116027 סרוק דומלל ןתינ טנדוטס תריחבל
 )'קנ 3.0( "םייגולויב םימרוז תקינכמ" 335009 סרוק םוקמב

 

 

 

 

 

 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 115204  2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 276011 םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 3 1 - 3.5
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2 - 4.0
 337403 תויגולויזיפ תוכרעמב רבעמ תועפות 2 2 - 3.0

15.5      
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 ״המקרל אתמ״ ׳ב הצובקמ תיטלוקפ הריחב סרוק דומלל ץלמומ הז רטסמסב

 )'קנ 3.0( 336533 "הקינוטופו הקיטפוא"ו )׳קנ 2.5( 336022
     
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - 5.0
 114037 'חמ 4 הקיזיפל הדבעמ - - 3  1.5
 114246 הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - 5.0
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 - 3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4 2.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 - 3.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
20.0      

 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 4.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 6 2.0

  םייטלוקפ הריחב יסרוק    
6.0      

 
 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9 3.0
  םייטלוקפ הריחב יסרוק    

3.0       
 
 גואדל היהי םיטנדוטסה לע .תוניחב ןיב וא/ו תינכתב םיסרוק ןיב תופיפח ונכתי
  .םאתהב תומלשהל

 

 תיטלוקפ הריחב יסרוק
   .'קנ 23.0 רובצל שי
 :דומלל טנדוטסה לע
  דועו 'א הצובקמ דחא סרוק תוחפל – היקיזיפב הריחב
  'ב הצובקמ םיסרוק ינש תוחפל – תיאופר-ויב הסדנהב הריחב
 - ףסונבו
 תיאופר-ויב הסדנהב הריחבהמ תחא המגמ תוחפל םייסל שי
 .)תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק ואר( המגמה יללכ י"פע
 )33xxxx ( הטלוקפהמ ויהי הריחבה יסרוקמ 6 תוחפל
 
 - תיטלוקפ הריחבכ ורכוי םיאבה םיסרוקה םג

 )'קנ 2.0(  2 הדבעמ 335002
 )'קנ 1.5( יסדנה ינילק טקיורפ 335016

 
 :'א הצובק - הקיזיפב הריחב

   'ה 'ת 'מ 'קנ
 114210  *הקיטפוא 3 1 - 3.5
 114250 ת5 הדבעמ - - 6 3.0
 116004 םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 116029 הקיזיפויבל אובמ 3 1 - 3.5
 116031 תיטנווקה היצמרופניאה תרות 3 1 - 3.5
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 116354 היגולומסוקו הקיזיפורטסא 3 1 - 3.5

 
 :'ב הצובק - תיאופר-ויב הסדנה

   'ה 'ת 'מ 'קנ
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 - 2.5
 336022 המקרל אתמ 2 1 - 2.5
 336533 *הקינוטופו הקיטפוא תודוסי 2 2 - 3.0

 .* -ב םינמוסמה םיסרוקה ינשמ דחא קר דומלל ןתינ *
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  לופכ ראותל םידומילה תינכת
 תיאופר-ויב הסדנהו האופרב
 

     םידומילה תינכת
 תאו תיאופר-ויב הסדנהב ראותה תא םילשהל תנמ לע
 תודוקנ 237.0 רובצל שי האופרב םיינילק-הרפה םידומילה
  :אבה טורפה יפל
 

                                                הבוח תועוצקמ 'קנ  214.5
 הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ    18.5
 'קנ      2.0
 'קנ      2.0

 האופרב הריחב תועוצקמ
 ינפוג ךוניח
 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 תודוקנ -׳קנ ,הדבעמ -׳מ ,ליגרת -׳ת ,האצרה -׳ה
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 תיאופר-ויב הסדנהב     

         044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - -  0.0
 104016 'מ1 הרבגלא 4 2 -  5.0
 104018 'מ1 א"ודח 4 2 -  5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0

  האופרב     
 274109 *הפוחד האופרל אובמ 1 - 3 - 2.0

20.5       
 

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0(  334021 "תומגמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתני הז סרוק *
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 -  5.5
 104135 'ת ר"דמ 2 1 -  2.5
 114052  2 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2  4.0

  האופרב     
 125802 *מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3  3.5

24.0       
  125801 תינגרוא הימיכ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*

  'קנ 5.0
 םימדקה םימייקש יאנתב בשקותמ תינגרוא הימיכ 125800 דומלל ןתינ

 .םישרדנה
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 -  4.0
 תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 3 2 -  4.0

 'גטניא
104221 

 104223 היירופ ירוטו ח"דמ 3 2 -  4.0
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 -  2.5
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - -  3.0

  האופרב     
 274241 *תיללכ הימיכויב 4 1 - - 4.5
 274258 תיאופר היגולוכיספל אובמ 2 - - 2 2.0

24.0       
 .ינפוג ךוניח סרוקל  םשרהל ץלמומ הז רטסמסב 

 הימיכויבל אובמ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*
 )'קנ 2.5 ( 134019 היגולומיזנאו
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 -  5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 -   3.5
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 -  2.5

-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 -  4.0
  תיאופר

334222 

 335009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 2 2 -  3.0
  האופרב     
 274165 *תיללכ הקיטנג 3 1 - 3 3.5
 274253 **תיאת היגולויזיפ 3 2 - - 4.0

25.5       
 3.5( 134020 תיללכ הקיטנג סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל* 

 )'קנ
 הקיזיפויב סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל** 

 )'קנ 3.0( 336537 היגולויזיפוריונו
 334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוקל םשרהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיאופר-ויב הסדנהב תיטלוקפ הריחב  תרגסמב )'קנ 1.0(

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2  -  4.0
 336022 המקרל אתמ 2 1 -  2.5
 337403 תויגולויזפ תוכרעמב רבעמ תועפות 2 2 -  3.0

  האופרב     
 274142 )1( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - 2.0
 הרקב ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 3 - - - 3.0

 םיירלוקלומ
274243 

 274259 'א הימוטנא 4 - 3 4 5.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 3.0

24.5       
 
 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334023 הקיטסיטטסל אובמ 3 1 -  3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 4  2.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2 -  3.0

  האופרב     
 274143 )2( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 1 2 4 1.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274263 'ב הימוטנא 4 - 3 4 5.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0

24.0       
 

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9  4.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - - 6  2.0
 336533 הקינוטופו הקיטפוא תודוסי 2 2 -  3.0
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     6.0

  האופרב     
 274255 )3( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274323  1 היגולויזיפ 4 1 1 4  4.5
 274348  2 היגולויזיפ 3 1 1 4  4.0

25.5       
 
 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 3 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - - 9  3.0
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק     12.5
  האופרב     
 274246                                                ןטרסל ירלוקלומה סיסבה  2 - - - 2.0
 274256 )4( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0

23.5      
 

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 4 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב
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 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  האופרב     

 274247 היגולוריו 2.5 - - - 2.5
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - 2.0
 היגולויזיפ-היגולונירקודנא 3 - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - - 1 3.0
 274361 הימוטנאוריונ 2 - 2 - 2.5
 274370 )5( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0
 274372  היגולוירטקב 4 - 2 3 4.5
  האופר הריחב  יסרוק     2.0

21.5       
 

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 5 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב

 
 10 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  האופרב     

 274251 היצולובא 2 - - - 2.0
 274318 היגולוימדיפא 2 - - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 2.0
 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ  3     2  - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6  5.0
 274369 היגולוטמה 3      -     - 6 3.0
 274371 )6( אפור תויהל – ינילק ישילש  - - 6 - 2.0

22.0       
       

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 6 ינילק ישילש סרוק
 תכרעמב
 
 :תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק
           תוחפל םילשהלו תיטלוקפ הריחב 'קנ 18.5 דומלל טנדוטסה לע
  .תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה לש םידומילה תינכתמ תחא המגמ
 .)33xxxx( תיאופר-ויב הסדנה לש ויהי המגמה יסרוק לכ

 
 
 

 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 
 היילעה .תצאומ תיגולונכט תוחתפתהב אצמנ האופרה םלוע
 תא םיביצמ םייחה תוכיא תא רפשל ןוצרהו םייחה תלחותב
  .חותיפהו רקחמה תיזחב האופרהו תיאופר-ויבה הסדנהה ימוחת
 תאצמנו םיאשונ לש בחר ןווגמב תקסוע תיאופר-ויבה הסדנהה
 עדי בלשמ םוחתה .האופרהו הסדנהה ,םיעדמה ןיב קשממב
 ,םינקתה ,תוטיש חותיפ ךרוצל םינושה הסדנהה ימוחתמ םילכו

 יגולויזיפ רקחל םילכו יאופר לופיטו ןוחבאל תוכרעמ ,רזע ירזיבא
  .תולחמ לש
 ,םייתוכאלמ םירביא ןוגכ םימוחת תללוכ תיאופר-ויבה היישעתה
 ,הימדה תכרעמ ,לופיטו ןוחבאל יאופר רושכמ ,םילתשומ םירזע
 .חומ םוקישו תומקר תסדנה ,תימוקיש הסדנה
 ראותל תומלתשה תוינכת העיצמ תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה
 תוטיש בלשל םיניינועמה םיטנדוטסל ,רוטקוד ראותלו רטסיגמ
  .האופרה ימוחת לכב םייסדנה ןכתו חותיפ ,רקחמ
 תונמוימ תשיכר תורשפאמה תומדקתמ רקחמ תודבעמ הטלוקפב
 .םוחתב עדמה תיזחב םיאצמנה םינווגמ םימוחתב ישעמ ןויסינו

 הלועפ יפותישב םידבוע תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפב םירקוחה
 .םלועב םיליבומ םייעדמ תודסומ םע םיבר
 ירגוב ,תיאופר-ויב הסדנה ירגובל תודעוימ תומלתשהה תוינכות
 םייחה יעדמ ירגוב ,םיקייודמ םיעדמב ראות ירגוב ,הסדנה
 .םיהובג ינשהו/ןושארה ראותה ידומילב םהיגשיהש האופרו

 : הטלוקפה י"ע םיקנעומה םיראתה
 (MSc)  תיאופר-ויב הסדנהב םיעדמל רטסיגמ
 )הזת אלל ME( תיאופר-ויב הסדנהב הסדנהל רטסיגמ
 )PhD( היפוסוליפל רוטקוד
 

 :םיירקיעה רקחמה יחטש
 המירזו הקינכמויב

 םיקיקלח-וננו תולוקלומ לש הקינכמויב 
 אתה לש היגולויב-ונכמו הקינכמויב 
 םילוחבו םיאירבב םירבאו תומקר לש הקינכמויב 
 רירשהו בלה לש הקינכמויב 
 )האיר ,םדה רוזחמ( ףוגה תוכרעמב המירז 
 היגולואר-ויבו המירז-ורקימ 
 המירז תדידמל תוטיש 
 המירז תויעבב לופיטו ןוחבא 
 םזילובטמו רבעמ תועפות 
  תויגולויזיפ תוכרעמ לש הרקב 
 ינכמויב ןכת 
 רזע ינקתהו םייתוכאלמ םירביא 
 תומקר תסדנהב הקינכמ-ויב 
 העונת לש הקינכמויב 
 דלש רירש תוכרעמל הקיטובורויב 
 םישיבל םימכח םינשייח 
 יוליג/יוזיחל תודמול תוכרעמ לש םימתירוגלא חותיפ 

 דלש רירש תויגולותפ
 
 םייגולויב תוכרעמו תותוא

 םייגולויבו םייאופר תונומתו תותוא דוביע 
 תיאופר-ויב הקיטפוא-ורטקלאו הקיטפוא ,הקינוטופ-ויב 
 הקיטנגוטפואו היגולויזיפוטפוא 
 תויגולותפ יוהיזו תוינבת גוויס ,חותינ 
 תויגולויזיפ הרקב תוכרעמ 
 בשחוממ יאופר רושכמ ןכת 
 םיטרדנטסו יאופר רושכמ 
 הקינכמויבו תירירש תוליעפ לש תותוא דוביע 
 הלוקלומה תמרב רקחמל תויפוקסורקימ תוטיש חותיפ 

 תדדובה
 ןמזב תויגולויזיפ תורדס הזילנאל תודמול תוכרעמ 
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 םירמוח-ויבו תומקר תסדנה
 תומקר תסדנה 
 עזג יאתב שומישו תוניימתה 
 היגולואר-ויב 
 חטשמ-את תיצקארטניא ,היגולויב-ונכמ 
 םייליבטפמוקויב םילתשו םירמוח-ויב 
 Lab-on-Chip תינילק הזונגאידו רקחמל  
  תופורת לש רקובמ רורחשל תוכרעמ 
 םזילובטמב הכימתל םייתוכאלמ םירביא 
 תולוקלומ תסדנה 
 תולחמ לש םדקומ יוהיזל םדב םירקרמ חותינ 
 יטוח-לא ינכמו ילמשח יוריגל םייטנגמ םילתש 
 רוא ילעושמ םילתש 

 
 העונת םוקיש תסדנהו חומה רקח

 םייבצע םיקשממ 
 חומה תסדנהו תיבצע תויבושיח 
 תירוטומה תכרעמהו חומה רקח 
 חומ יעוגפל םוקיש תסדנהו תומיכ ,ןויפא 
 הרדש טוח תועיגפ םוקיש 
 חומה תוליעפ רקח 
 טרופסו תוידפותרוא תועיגפ םוקיש 
 תודורטקלא-וננ תועצמאב םייאת ךות םיקשממ 
 תיפקהה םיבצעה תכרעמ לש היצרנגר 

  

 תירלוקסווידרקה תכרעמה
 בלה רירשב ינכמ-ילמשח דומיצ 
 בלב היגרנאה לש הרמתה תרקב 
 םדה רוזחמ תכרעמב המירז 
 םדה רוזחמב תופורת לש רקובמ רורחש 
 םדה רוזחמ תכרעמב היגולונכטוננ ימושיי 
  בלה לש ינכמ לשכ 
 לשוכה בלל רזע ינקתמו הקיטסונגאיד 
 בלה דוקפת לש הימדה 
 הכלוהו בצק תוערפהו היגולויזיפורטקלא 
 יטוח לא בל בוציק 

 
 תיאתו תירלוקלומ האופר

  תדדובה הלוקלומה תמרב םייגולויב םינשייח 
  דדובה אתה תמרב הקימואיטורפו הקימונג 
  תויטוירקואא תוכרעמב םוגרת תרקב 
  םפוצירו םינגותפ רותיאל םילכ 
 םדקתמ יאת תומיד 
 יחה םלוע לש םיירלוקלומה םיעונמה 
 תיאת הימדהל םיקיקלח-וננ 
 .םיאת-ץוח םיקיקלח תרזעב לופיטו תיאת היפרת 

 
 ןטרסב לופיטו ןוחבאל תויגולונכט

 ןטרסב לופיטו ןוחבא ,הימדהל םיקיקלח-וננ 
 ןטרס יאת לש היגולויב-ונכמ 
 תוינטרס תורורג תריציב םיכילהת 
 ןטרסב לופיטו יוליגל תובלושמ תוכרעמ 
 ןטרס יוהיזל תולוקלומ ףוציר 
 םיינטרס םיאת יוליגל היפוקסורקימ 
 ןטרס יוהיזל תוכרעמ חותיפ 

 
  האופר-וננ תסדנה

 םיקיקלח-וננ לש תימצע הבכרה יובינל תויבושיח תוטיש 
  םייתפורת

 םיקיקלח-וננ תנווכהל תנניימ הנירקב שומיש 
 םישיבג-וננל םיטנסרולפ לע-יבציימ חותיפ 
 היצלומרופ יכילהתב היצמוטוא 
 םירירח-וננ תרזעב תולוקלומ ףוציר 
 הימדה יחנומ םיקיקלח-וננ 
 תיראילוקסווידרק תכרעמל תופורת-וננ 
 תדקוממ תופורת תרבעה 
 םינג יוטיב תרקבו אתה רקחל וננ יקיקלח חותיפ 

 
  תיאופר הימדה

 תומדקתמ היפוקסורקימ תוטיש 
 הימדה יחנומ םייאופר םילופיט 
 ילופיט דנואסרטלוא 
 תומידו MRI PET,CT,דנואסרטלוא( תיאופר הימדה 

 )תיטפוא
 תיאופר-ויב הקיטפוא-ורטקלאו הקיטפוא ,הקינוטופ-ויב 
 יבושיח תיטנגמ הדוהת ססובמ תומיד 
 ןוגכ( תוידפותרוא תולחמ יוהיזל MRI הימדה תוטיש 

 )סיטרטראואטסוא
 
 

 יומושיו ןיערגה רקח
 אתה ןיערגב םונגה ןוגרא רקח 
 DNA-ל םינובלח ןיב היצקרטניאה רקח 
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 רוטקודו רטסיגמ ראותל םידומיל
  דומילה תושירדו הלבקה יאנת
 םיפופכ תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפב םידומילל הלבקה יאנת
 תשקבב ןוידב .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתו תושירדל
 םידומילל תיטלוקפה  הדעווה בשחתת ,דמעומ לש הלבק
 םיראת /הכמסה ידומילב רבטצמה עצוממב םימדקתמ םיראתל
 /הכמסה ידומילב םייפיצפס תועוצקמב ויגשיהב ,םימדקתמ
 ,תימדקאה תלוכיה יבגל םיפסונ םינותנבו םימדקתמ םיראת
 םילוקיש ןובשחב ואבוי ,ןכ ומכ .ולש תיעוצקמהו תיעדמה
 לאיצנטופו תומוקמה רפסמב הלבגה ןוגכ( םיפסונ םייטלוקפ
 .)היחנהה

 )הזת אלל לולסממ לידבהל( ירקחמ ביתנב ןיינועמה טנדוטס
 תגצה .המשרהה ינפל ותמכסה תא לבקיו החנמ םע רשק רוצי
 .דמעומל תופידע הנקת המשרהה םע רקחמ אשונ

 רובעל לכוי (ME) הזית אלל לולסמב וידומיל תא לחהש טנדוטס
 םידומילל הדעוהו החנמה תצלמהב (MSc) הזית םע לולסמל
 רקחמ אשונ רשואו םיאתמ אצמנ דמעומהש יאנתבו ,םימדקתמ
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב יללכל םאתהבו

  (MSc) תיאופר-ויב הסדנהב םיעדמל רטסיגמ ראות
 ,םימדוק םיראתב םיגשיה ,םייח תורוק :םניה הלבקל םידדמה
 תאיצמ ,תיעוצקמהו תיעדמה תימדקאה תלוכיה יבגל םינותנ

 .תוצלמהו רקחמ אשונ תרדגה ,החנמ
 הדעווה  .םיצילממ 2-3 לש תומש ספוטב ןייצל שי המשרהה תעב
 הסדנהל הטלוקפה  ירגוב .הילוקישל םאתהב םיצילממל הנפת
  .םיצילממ תומש תשגהמ םירוטפ תיאופר-ויב

  דומילה תושירד
 הטלוקפה ירגוב לע  .רקחמ תדובע תשגהו תודוקנ 18 לש הריבצ
 ירגוב לעו תודוקנהמ 1/3 תוחפל דומלל תיאופר-ויב הסדנהל
 תועוצקמהמ תודוקנהמ 1/2 תוחפל דומלל תורחא תוטלוקפ
 .הטלוקפב םידמלנה

 הלבקה יאנת
 ,הלעמו 84 עצוממ לעב תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה רגוב .א
 ."ןיינמה ןמ" טנדוטס לש דמעמב לבקתי

 ,ולבקל טלחוהש 84 לעמ עצוממ לעב תיסדנה הטלוקפ רגוב .ב
 לבקתיו ,ךשמהב הלבטב טרופמכ תוידומיל תושירדב בייוחי
 ."ןיינמה ןמ" טנדוטס לש דמעמב

 לעמ עצוממ לעב ,)יתנש-תלת ראות( םיקייודמ םיעדמ רגוב .ג
 הלבטב טרופמכ תוידומיל תושירדב בייוחי ,ולבקל טלחוהש 84
 לכוי טנדוטס ."םילשמ"  טנדוטס לש דמעמב לבקתיו ךשמהב
 תועוצקמ תא םילשיש רחאל "ןיינמה ןמ" דמעמל רובעל
  .המלשהה

 עצוממ לעב ,רחא וא )יתנש-תלת ראות( םייחה יעדמ רגוב  .ד
 המלשה ידומיל תינכתל םאתהב בייוחי ,ולבקל טלחוהש  87 לעמ
 ."םילשמ" טנדוטס לש דמעמב לבקתיו ךשמהב הלבטב טרופמכ
 תא םילשיש רחאל "ןיינמה ןמ" דמעמל רובעל לכוי טנדוטס
 .המלשהה תועוצקמ

-80 עצוממ לעב םיקייודמ םיעדמ וא תיסדנה הטלוקפ רגוב  .ה
  םלוא ,)ד-א( ל"נה תושירדב אוה ףא בייוחי  ,ולבקל טלחוהש 84

 םידומילה תנש ךשמב רשאכ ,"םילשמ" דמעמב הליחת לבקתי
 תמרב תודוקנ 10 תוחפל דומלל וילע  היהי הנושארה
 גישהל ,הדעווה תעיבקל םאתהב םימדקתמ םיראת/הכמסה
 .עוצקמ לכב תוחפל 65 ןויצו תוחפל 80 עצוממ םהב
 

 :ורושיאו רקחמה אשונ תשגהל דעומ

  .תומלתשהה תליחתב -  הזת םע לולסמב ןיינמה ןמ טנדוטס
 תליחתמ םירטסמס ינש ךות - "םילשמ" דמעמב טנדוטס
 ."ןיינמה ןמ"ל רבעמה רחאלו תומלתשהה
 
 

 – )ME( תיאופר-ויב הסדנהב הסדנהל רטסיגמ ראות
  הזת אלל לולסמ

 דומילה תושירד

  ירגוב לע  .רמג טקייורפ תשגהו דומיל תודוקנ 40 לש הריבצ
 ירגוב לעו הטלוקפה תועוצקממ תודוקנהמ 1/3 דומלל הטלוקפה
 תועוצקממ תודוקנהמ 1/2 תוחפל דומלל תורחא תוטלוקפ
 .הטלוקפה

 הלבקה יאנת
 הלבקה יאנתל םיהז )(ME הסדנהל רטסיגמל הלבקה יאנת
 .(MSc) םיעדמל רטסיגמל

 הזת םע לולסמל רבעמ

  הדעווה רושיאבו החנמה תצלמהב ,הזת םע לולסמל רובעל ןתינ
 רשואו םיאתמ אצמנ דמעומהש הרקמב ,םימדקתמ םיראתל
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב יללכל םאתהבו רקחמה אשונ

 רוטקוד ראותל םידומיל ךשמה

 ךישמהל ןיינועמו  "הזת אלל" ביתנב ינש ראות םייסמה טנדוטס
 תרגסמב רקחמ תדובע םילשהל שרדיי ,טרוטקוד ידומילב
 םינייטצמל( םימדקתמ םיראתל  ס"היבב "ראותל אלש" םידומיל
 .)דבלב
 

 (PhD) היפוסוליפל רוטקוד ראותל םידומיל
 

 הטלוקפב (PhD) "היפוסוליפל רוטקוד" ראותל תומלתשהה
 הקיז ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ תיאופר-ויב הסדנהל
 ללכ ךרדב בייח דמעומה  .תיאופר-ויב הסדנה לש חטשב רקחמל
 תויהל םיבייח רקחמבו םידומילב ויגשיהו ינש ראות לעב תויהל
 םידומילל  תיטלוקפה הדעווה תטלחה ,ןכ ומכ .דואמ םיבוט
 םיגשיה ,םייח תורוק ,תודועת לע ססבתת םימדקתמ םיראתל
 .תנייארמ הדעוו תצלמהו םייעוצקמ הצלמה יבתכמ ,םייעוצקמ
 

 דומילה תושירד
   .רקחמ תדובע תשגהו תודוקנ 9 לש הריבצ
 

 הלבק יאנת
 ידומילב הלעמו 85 עצוממ ןויצ לש תושירדב דומעל דמעומה לע
 .85 לעמ הזת ןויצו רטסיגמה

 רוטקוד ראות לעב דמעומ ןכו יסדנה עקר לעב וניאש דמעומ §
 תודוקנ 10 לש ףקיהב המלשה תועוצקמב בייוחי ,האופרב
 תועוצקמ .הכמסה תמרב םקלח ,תיאופר-ויב הסדנהבו םיעדמב
  .טנדוטסה לש ימדקאה עקרל םאתהב ועבקיי המלשהה
§  

 ראותל סחיב תוחמתהב יתוהמ ןוויכ יוניש לש הרקמב :הרעה
  תחיקל ידי לע עדי תמלשה שורדל החנמה יאשר ,םדוקה
 .ל"נה הסכמל רבעמ םיסרוק

  החנמו רקחמ אשונ
 תעצה שיגהלו החנמ אוצמל הבוח רוטקוד ראותל דמעומה לע
 קדבית רשא רקחמ תעצה שיגי טנדוטסה .ותמשרה ינפל רקחמ
  .םימדקתמ םיראתל הדעווה י"ע רשואתו
 

  תודמעומ תניחב
 רוטקוד ראותל טנדוטס ,תומלתשהה תליחתמ םישדוח 11 ךות
  רשא ,)רקחמה תעצה לש יתיצמת רואית( תודמעומ תעצה שיגי

 .תודמעומה תניחבל סיסבכ שמשתו תיטלוקפ הדעוול שגות
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   המלשהה ידומיל תושירד
 יסדנהה עקרה תא םלתשמל תונקהל ודעונ  המלשהה ידומיל
   .רקחמה תדובע עוציבלו ותוחמתהל שורדה יפיצפסה
 המלשהה תועוצקמב םינויצ עצוממ לבקל םילשמה טנדוטסה לע
 "רבוע" ןויצ גישהל ךירצ טנדוטסה ,עוצקמ לכב רשאכ  ,80 לעמ
 תועוצקמ תלבטב םיעיפומה תועוצקמל טרפ ,יללכ ןפואב 65 ןויצ(

 .)תוחפל 75 לש ןויצ לבקל שרדנ םהב ,המלשהה

  ."םילשמ טנדוטס" לש דמעמב היהי טנדוטסה תומלשהה תפוקתב
 ."ןיינמה ןמ" דמעמל טנדוטסה רובעי  תומלשהה םויס רחאל
  .רקחמה אשונ רושיא רחאל רשפאתי "ןיינמה ןמ" דמעמל רבעמ
 
  

 
 

 תיאופר-ויב הסדנה – המלשהה תושירד תלבט

 
 תועוצקמה ךותמ ויהי תיאופר-ויב הסדנהב המלשהה תועוצקמ
 ,הטלוקפב ןושאר ראות ידומיל תרגסמב םידמלנה םיינויעה
 תועוצקמ .םירנימס תועוצקמו םיטקיורפ ,תודבעמ טעמל
 הדעווה ידי לע ורשואיו החנמה ידי לע ורחביי המלשהה
 תועוצקמ תללוכ המלשהה .םימדקתמ םיראתל  תיטלוקפה
 .הלבטב תראותמה הסכמה יפל ,תיאופר-ויב הסדנהב דומיל
 

 : תיאופר-ויב הסדנהב המלשהה תועוצקמ

 

 1.0 ורקאמו ורקימ הימוטנאל אובמ 337004

 2.5  המקרל אתמ 336022

 היגולויזיפוריונו הקיזיפויב 337001
 םיסדנהמל

2.5 

 3.0 ףוגה תוכרעמ לש היגולויזיפ 337002

 
 
 
 

 

 רפסמ םדוק ימדקא עקר ראותה תארקל םידומיל
 תודוקנ
 המלשה

 תורעה

 PhD היפוסוליפל רוטקוד
 

MSc המלשהה תועוצקמ תמישרמ 9 םיקייודמ םיעדמ / הסדנהב  
MD,  MSc יעדמ /םייחה יעדמב 

  האופרה
 ,334xxx לש המרב הטלוקפה יסרוקמ 10

335xxx, 336xxx החנמה תטלחה יפלו 

  הסדנהב םיעדמל רטסיגמ
 )MSc( תיאופר-ויב

 וא
  הסדנהל רטסיגמ

 )ME( תיאופר-ויב הסדנהב

 המלשהה תועוצקמ תמישרמ 9 הסדנה
 ,334XXX לש המרב הטלוקפה יסרוקמ 10 םייחה יעדמב יתנש-עברא ראות

335XXX, 336XXX 
 המלשהה תועוצקמ תמישרמ 9 םיעדמב יתנש-עברא ראות
 םיעדמב יתנש-תלת ראות
  םיקייודמ

 המלשהה תועוצקמ תמישרמ תודוקנ 10 20
 לש המרב הטלוקפה יסרוקמ הרתיהו

334XXX, 335XXX, 336XXX 
  ,334xxx לש המרב הטלוקפה יסרוקמ 20  םייחה יעדמב יתנש-תלת ראות

335xxx, 336xxx  דע תויהל םילוכי םכותמ 
 תינכתה לש םייסיסבה הבוחה יסרוקמ 'קנ 5
 יפלו הטלוקפב ןושאר ראותל תישארה
 החנמה תטלחה


