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 לאינד ירדוס
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 השמ תרופ
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  לבוי וטוסק
 יסוי תשק
 רימא לטנזור
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 היליא ןמכיוג
 הנד ןהכ רלסקרד
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 ליריק ייבולוס
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 הדיחיה רואת
 םידומיל תוינכת תמייקמ םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה
 ,הנכתו םיבשחמ תסדנהב ,למשח תסדנהב )סדנהמ( ןושאר ראותל
 הטלוקפה םע תבלושמ םידומיל תינכת( הקיזיפ-למשח תסדנהב
 םע תבלושמ םידומיל תינכת( םיבשחמ תסדנהבו )הקיסיפל
 םימדקתמ םיראת ידומיל תוינכת ןכו )בשחמה יעדמל הטלוקפה
 תחאכ העודי הטלוקפה .רוטקודו רטסיגמ ראות תארקל
   .המוחתב םלועב תוליבומה תוטלוקפה

 לש בחר ןווגמב הפנע תירקחמ תוליעפ תמייקתמ הטלוקפב
 :םיללוכ תוליעפה יחטש  .םימוחת

 ,תונומתו רוביד תותוא דוביע ,היצמרופניאה תרותו תרושקת
 תוכרעמו םינותנ תרושקת תותשר ,םיבשחמ תותשרו םיבשחמ
 הקיטפואורטקלא ,בשחמ תרזעב ןונכתו הנכת תסדנה ,הידמיטלומ
 םילגו תודש ,תיטפוא תרושקתו )הקינורטקלאוטפוא(

 ,םיינורטקלא םינקתהו הקינורטקלאורקימ ,םייטנגמורטקלא
 תקינורטקלא ,)VLSI( ףקה יבר םיבלושמ םיינורטקלא םילגעמ
 ,תויגולויב תוכרעמ ,הקיטובורו הרקב ,היגולונכטוננ ,קצומ בצמ
 הייאר ,תוכרעמו תותואל אובמ דוביעו תיאופר הקינורטקלא
 ,תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל ,םילגעמ ,תותשר ,הנומתה יעדמו

 .תויטנווק תויגולונכטו קפסה תוכרעמו היגרנא

 םיטשופו םישבול ,םינתשמ םיבשחמהו למשחה תסדנה ימוחת לכ
 בצקב הדימעו בוליש תלוכי רשפאל תנמ לע .ריהמ בצקב הרוצ
 בחרנ יעדמ עקר הירגובל הטלוקפה הנקמ ,םייופצה םייונישה
 תפוקת ךשמב ההובג המר לעו םידמעומה תריחבב הדיפקמ ,ידוסיו

 תויסדנה תויעבב דדומתהל קר אל םירגובל רשפאל ידכ ,םידומילה
 .םיידיתע םירגתאל תונעיהל אלא תויוושכע

 ראותל םהידומילב ךישמהל עצומ תונייטצהב ןושאר ראות ירגובל
 תוינויע תועידי תמלשהו תקמעה םירשפאמה רוטקודו רטסיגמ
 םינייטצמה תא הטלוקפה הרישכמ ךכב  .רקחמ עוציבו ,תוימושייו

 .תימדקאו תיגולונכט תוגיהנמ ידיקפתל הירגוב ןיבש

 

 הכמסה ידומיל
 למשח תסדנהב לולסמה
 הז לולסמ .למשח תסדנהב לולסמה אוה ירקיעה םידומילה לולסמ
 לש דומילה ימוחת לכב תוחמתה רשפאמו רתויב בחרה אוה
 ,למשח תסדנהב ןושאר ראותל םידומילה תוינכת .הטלוקפה
 השולשב תויונבו ,עצוממ סמועב דומיל תונש עבראל תוננכותמ
 :דוסיה יעדמב קימעמ עדי הנקמ ןושארה דבורה .םידבר
 שידקמ וידומילל תונושארה םייתנשב .הקיזיפו הקיטמתמ
 דבורה .הנכותו םייעדמ תועוצקמ דומילל ונמז רקיע תא טנדוטסה
 ךרדב טנדוטסה ףשחנ םהלש ,םייטלוקפ הבוח תועוצקמ ללוכ ינשה
 .תישילשה םידומילה תנשבו הינשה םידומילה תנש ףוסב ללכ
 קוסיעה יחטשמ דחא לכל אובמ טנדוטסה לבקמ הלא תועוצקמב
 לש ויתועידיש חטבומ תאז ךרדב .םיבשחמו למשחה תסדנה לש
 הבוחה תועוצקמ .רצ םוחתל תולבגומ אלו תובחר הנייהת רגובה
 ,םיינורטקלא םילגעמו םינקתהב יסיסב עדי םינקמ םייטלוקפה
 .םייטנגמורטקלא תודשו םייתרפסו םייגולנא תוכרעמו תותוא
 םייוסינ עוציב ידי לע ישעמ ןויסנ טנדוטסה שכור ןכ-ומכ
 תינכת לש ןוילעה דבורב .םיאשונ ןווגמב םייתדבעמ םיטקיורפו

 םינגרואמ רשא םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ םיאצמנ םידומילה
 לש רדגומ ףנעב טנדוטסה החמתמ הצובק לכב .תוחמתה תוצובקב
 .םיבשחמו למשח תסדנה

 תשולש תא הטלוקפה העיצמ ,למשח תסדנהב לולסמל ףסונב
 :םיאבה םילולסמה
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 הנכותו םיבשחמ תסדנהב לולסמה
 יסדנהמ רישכהל איה הנכותו םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ
 עדי דצב ,ןתיינבו תובשחוממ תוכרעמ ןונכתב וחמתהש םיבשחמ
 השיג לע םשוי דחוימ שגד .הקינורטקלאו למשח תסדנהב
 ירגוב ולבקי םהידומיל םותב .הנכותו הרמוח תבלשמה תיתכרעמ
 םיבשחמ תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל ךמסומ" ראות לולסמה
  ."הנכותו

  הקיסיפו למשח תסדנהב בלושמה לולסמה
 )םינייטצמ םיאדותעל "תוגספ" תינכת וללכב(
 הטלוקפהו למשח תסדנהל הטלוקפל ףתושמה םידומיל לולסמ
 דחוימב קימעמ עדי ילעב םיסדנהמ רישכמ לולסמה .הקיסיפל
 שכרנה יגולונכט-יעדמה עדיה תא ביחרמו ףרטצמ רשא ,הקיסיפב
 םידומילה תינכת .למשח תסדנהל הטלוקפב םידומילה תרגסמב
 .םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימו ,רבגומ דומיל בצקב תיתנש 4 איה
 תינכת תרגסמב םינייטצמ םיאדותעל םג תדעוימ תינכתה
 .דרפנ הלבק לולסמ וניה הז לולסמ ."תוגספ"

 

 םיבשחמ תסדנהב לולסמה
 ףותישב להונמה )סדנהמ ראות( ךמסומ ראותל יתנש עברא לולסמ
 םיבשחמ תסדנהב לולסמה תרטמ .בשחמה יעדמל הטלוקפה םע
 תיינבו ןונכת אוה םתוחמתה חטשש םיסדנהמ רישכהל איה
 הנכותב בחר עדי ילעב םיבשחמ יסדנהמ ךנחלו ,בשחמ תוכרעמ
 .הרמוחבו

 

 ת ו ד ח ו י מ  תוינכת
 ירקחמ שגדב םינייטצמל תינכת
 םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימה הטלוקפה לש םיניוצמה תינכת
 תוניוצמה חופיט ןניה תינכתה תורטמ .רקחמב םיניינעתמה
 םיראת ידומיל תארקל תירקחמ השיגו םילכ תיינקהו ,תימדקאה
  .םימדקתמ

 ילולסממ דחאב ןושארה ראותל ףסונב ,הירגובל הנקמ תינכתה
 םינייטצמ םיטנדוטסל תינכתה רגוב" תדועת םג ,הטלוקפב דומילה
 םימדקתמ םיראת ידומילל תיטמוטוא הלבקו "ירקחמ שגדב
 ועצבי תינכתב םיטנדוטסה .םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפב
 ,הטלוקפב לגסה ירבח לש תישיא היחנהב םיירקחמ םיטקיורפ
 .ןושארה ראותה תרגסמב דוע םימדקתמ םיראת יסרוק וחקייו

 רחאל טורפ האר( ישיא ןויארו םיגשיה ךמס לע תינכתל הלבקה
 .)הטלוקפה לש םידומילה תוינכת רואית

 

 םיפסונ םיראת
 .)הלכלכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמב ןוגכ( ףסונ ראותל תורשפא תמייק
 .הכמסה ידומיל ןונקתב 3.2.2 הנקתב טורפ האר

 

 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 ,הקיזיפ תארוה
 תארוה ,תונוכמ-היגולונכט תארוה ,הביבסה יעדמ תארוה ,בשחמה
 .למשח-הקינורטקלא

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

  םינייטצמ םיטנדוטס
 ,תוחפל 86 לש רבטצמ עצוממ לעב טנדוטס אוה יטלוקפ ןייטצמ טנדוטס
 .תודוקנ 80 לעמ רבצ רשא

 :יאשר הזכ טנדוטס ,םינייטצמ םיטנדוטסל ץעויה רושיאב

 תשגל רמולכ - )הנשל דחא עוצקמ( ימצע דומילב יטלוקפ עוצקמ דומלל .א
 םשריהל טנדוטסה לע .עוצקמה הרומ רושיאב תאזו ,יפוסה ןחבמל קר
 .רחא עוצקמ לכל ומכ הזכ עוצקמל

 .)044184(   "םינייטצמל םימדקתמ םיאשונ" סרוק דומלל .ב

 )הכמסה תושירדמ קלחכ( םיכמסומ ידומילמ תועוצקמ 3 דע דומלל .ג
 .עוצקמה הרומ רושיאב

 הלעמל ורבצו 91 תוחפל אוה םהלש רבטצמה עצוממה רשא םיטנדוטס .ד
 רבח רושיאב םינייטצמל תוחמתהה תצובק תא תחקל םילוכי 'קנ 100 -מ
 תוצובק יתש םילשהל םיטנדוטסה לע ,ףסונב  .םתוחנהל םיכסיש לגס
 למשח תסדנהל לולסמב  .הלופכ תוחמתה תצובק אל ךא ,תוליגר תוחמתה
 היהת וז םילולסמה ראשבו שולש ךותמ תחא תוחמתה תצובק היהת וז

 .)תילנויצפוא( תפסונ תוחמתה תצובק
 

 יאסדנה,הקינורטקלא יאסדנה ,למשח יאסדנהל םירוטפ
 :הרקבו רושכמ יאסדנהו םיבשחמ
 ,הרקבו רושכמ ,םיבשחמ ,הקינורטקלא ,למשח תומגממ םיאסדנה
 :ןלהל טרופמכ םירוטפל םיאכז הרתי תונייטצהב וא תונייטצהב ומייסש

 :*םיאסדנה ידומילב םיגשה ס"ע הנתומ רוטפ 'קנ
 א1 למשח תסדנהב .בעמ 2.0
 דחוימ טקייורפ 4.0
 תיטלוקפ הריחב 6.0
 תישפוח הריחב 4.0

 כ"הס 16.0
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 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 למשח תסדנהב
 םיסדנהמ תרשכה איה למשח תסדנהל לולסמב םידומילה תינכת תרטמ
 תסדנהו למשח תסדנה ימוחת ללכ םללכבו ,םימוחת לש בחר ןווגמב
 :תואבה תוחמתהה תוצובקב יוטיב ידיל םיאבה ,םיבשחמ

 םיבשחמ תותשר §
 הקיטובורו הרקב §
 *תרושקת §
 *הקינורטקלאוננו הקינורטקלאורקימ §
 VLSI תוכרעמו םיינורטקלא םילגעמ §
 *הקינוטופו תויטנגמורטקלא §
 *םיבשחמ §
 םייגולויב תוכרעמו תותוא §
 תונומתו תותוא דוביע §
 תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל §
 קפסה תוכרעמו היגרנא §
 תויטנווק תויגולונכט §
 םינייטצמ םיטנדוטסל תוחמתה תצובק §

 הלופכ וא תדדוב הצובק  *

 רובצל טנדוטסה לע ,ראותה תלבקל תושירדה תא אלמל תנמ לע
 :םיאבה תועוצקמה תוצובק 3 ךותמ תודוקנ 159.5 תוחפל
 הבוח תועוצקמ
 םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 )הרשעה 'קנ 6 םכותמ( תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 טנדוטסה לע תודוקנ 159.5 תב םידומילה תינכת תושירד תא
 :אבה ןפואב אלמל
 תצלמומה תינכתב רדסה יפל הבוחה תועוצקמ לכ תא דמלי .1
 .)תודוקנ 107.5 כ"הס( ,ןלהל
 תועוצקמ תמישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ רפסמ דמלי .2
 תוחמתה תוצובק שולש תוחפל םילשיש ךכ ,םייטלוקפה הריחבה
 הבוחה תועוצקמב רובצל וילעש תודוקנה לכ ךס .)ןלהל האר(
 .147.5 תוחפל היהי ,םייטלוקפה הריחבה תועוצקמו
 6 םכותמ ,תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 רובצי .3
 רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב תודוקנ

 תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ ךרוצל ג"למה
 ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ תישפוח הריחב
 .עוצקמל םושירה יללכל

 םינתינה תועוצקמה לכ תא םיללוכ םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ
 םיעיפומה תועוצקמה לכ תא ןכו )046 ,044 תמודיק( הטלוקפה י"ע
 תרגסמב רוחבל טנדוטסה לכוי ,ןכ ומכ .תוחמתה תוצובקב
 תמישרמ תודוקנ עשת דע םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ
 ינש דע וא ,הטלוקפב תמסרפתמה ,תורחא תוטלוקפמ תועוצקמה
 כ"הסב ,)048 תמודיק( הטלוקפה לש םיכמסומ ידומילמ תועוצקמ
 הטלוקפה לש םיכמסומ ידומילמ תועוצקמל .תועוצקמ השולש
 ידי לע םינתינ םניאש תועוצקמלו םיבשחמו למשח תסדנהל
 שי )תוחמתה תוצובקל םיכיישה תועוצקמ איצוהל( הטלוקפה
 .הטלוקפה לש הכמסה ידומיל תוריכזממ רושיא לבקל

 תוצובק 13-ל םיאשונ יפל וניומ םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ בור
 תדעוימה תוחמתה תצובקו תולופכ תוצובק 4 ןהמ - תוחמתה
 תוצובק 3 תוחפל םילשהל בייח טנדוטס  .םינייטצמ םיטנדוטסל
  ."למשח תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תלבקל םיאנתה דחאכ
 תוחמתה תצובקל ףסונב תונוש תוצובק 2 םילשי ןייטצמ טנדוטס
 םיבייחמה תועוצקמה םיטרופמ תוחמתה תצובק לכב  .םינייטצמל
   .הצובקה תמלשהל םישרדנה תועוצקמה רפסמו

 :תורעה
 עוצקמ םא .הבוח עוצקמ ליכמש עוצקמל םשרהל יאשר טנדוטס .א
 הנכוזת תופדועה תודוקנה ,שרדנל לעמ תודוקנ רפסמ הנקמ הזכ
 .תינוינכט ללכ הריחבל
 הנפי םיידוסי לע רפס יתבב הארוה תדועתב ןיינועמה טנדוטס .ב
 .םיטרפ תלבקל ,םיעדמה תארוהל הקלחמב הכמסה תוריכזמל
 

 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 - - -

 104036 'ת1 א"ודח 4 2 - 5.0
 104016 'מ1 הרבגלא 4 2 - 5.0
3.5 
1.0 

- 
3 

1 
- 

3 
- 

 *'מ1 הקיזיפ
 **'ח1 הקיזיפל הדבעמ

114071 
114032 

 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 ****ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

22.5 5 9 17   
 :תורעה
 11 -מ רתוי תחקל אל "הקיזיפ תומלשה"ב בייחש טנדוטסל ץלמומ*
 .הז רטסמסב תודוקנ

 "1 תילקיסיפ הדבעמ" עוצקמה תא תחקל לכוי ,ךכב הצורה טנדוטס**
 ללכ הריחבל ףקזת תפסונה הדוקנה יצח .'קנ 1.5 ףקיהב )114081(

 .תינוינכט
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח***

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ ****
 .תינוינכט

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ+
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו

 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044252  בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0
 104013 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
 104038 'מ2 הרבגלא 2 1 - 2.5
 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 114075 'ממ2 הקיזיפ 4 2 - 5.0

22.0 - 10 17   
 

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ+
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

 3 רטסמס ה ת מ פ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - - 4.0
 044268 םימתירוגלאו םינותנ ינבמל אובמ 2 1 - - 3.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 3 3 2.0
2.5 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט
 'א תובכורמ תויצקנופ
 'ת תויקלח .פיד תואוושמ

104214 
104215 
104220 

3.5 
1.0 

- 
- 

- 
- 

1 
2 

3 
- 

 'ח 3 הקיזיפ
 *ינפוג ךוניח

114073 
394901 

21.0 3 3 9 14   
 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ *

 .תינוינכט
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044127 הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3 1 - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 044140 םייטנגמורטקלא תודש 2 2 - 3.5
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5

15.5 - 6 12   
 

 5 רטסמס ה ת מ פ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - - 5.0
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג 2 1 - - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - - 3.0
 044158 ב1 למשח תסדנהב הדבעמ - - 2.5 2 1.5
 044124 תילקיסיפ הקינורטקלא 2 2 - - 3.0

15.5 2 2.5 6 10   
 .טנדוטסה תריחב יפל םייטלוקפ הריחב תועוצקמ ףיסוהל ןתינ
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 6 רטסמס ה ת מ פ 'קנ
 044159 2  למשח תסדנהב הדבעמ - -      4 - 2.5
 044167 'א טקיורפ 2 -    - 12.0 4.0
6.5 12.0 4  - 2   

 
 7 רטסמס ה ת מ פ 'קנ

 044166 3 למשח תסדנהב הדבעמ - - 4  - 2.5
 044169 'ב טקיורפ -          - -  14.0 4.0
6.5 14.0  4 - -   

 
 8 רטסמס
 .דבלב הריחב תועוצקמ
 
 

 הטלוקפה ידי לע םינתינה הריחב תועוצקמ
 תוחמתהה תוצובק תמישר ךותמ הריחב תועוצקמ רפסמ דמלי טנדוטס לכ
 תוחפל םילשי וידומיל םותבש ךכ םייטלוקפה הריחבה תועוצקמ תמישרו
 .תוחמתה תוצובק 3
                   

   ה ת מ פ 'קנ
4.0 
4.0 

- 
- 

4 
4 

- 
- 

- 
- 

 1 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ
 2 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ

044000 
044001 

 044003 דחוימ אשונב סרוק 1 - - - 1.0
 044004 2 דחוימ אשונב סרוק 2 - - - 2.0
       044005                                                                                                                                    3 דחוימ אשונב סרוק 2 1 - - 3.0
 044101 הנכת תוכרעמל אובמ 2 1 - - 3.0
 044114 'ח תיטרקסיד הקיטמתמ 2 1 - - 3.0
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ 2 1 - - 3.0
 044170 דחוימ טקיורפ - - - 14 4.0
 044173 הישעתב טקיורפ - - 16 - 8.0
 044174 4 למשח תסדנהב .בעמ - - 4 - 1.0
 044175 יעדמ רמאמ םוסרפ - - 3 - 1.0
 044180 םינייטצמל ישיא אשונ - - - - 4.0
 044184 םינייטצמל םימדקתמ םיאשונ - - - - 2.0
 044185 םינייטצמל דחוימ אשונ - - 2 - 1.0
 044191 1 הרקב תוכרעמ 3 1 - - 4.0
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ - - 2 - 2.0
 היגרנא תורוקמו היגרנא תרמה 2 1 - - 3.0

  םישדחתמ
044196 

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - - 3.0
 044214 רודישו הטילק תוקינכט 2 1 - - 3.0
 MOS( 044231( 1 םיינורטקלא םינקתה 2 1 2 - 4.0
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת 2 - 4 - 3.5
 044294 ינורטקלא רושכימ 3 - - - 3.0
 044334  1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 2 1 - - 3.0
 044339 םירזיילו הקינוטופ 2 1 - - 3.0
 045000 קט-ייהב תומזי 2 - - - 2.0
1.0 

 
1.0 

- 2 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
1   

  למשח תסדנהב אובמ טקיורפ
 םיבשחמו

 םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ

045001 
 

045002 
 045003 4 דחוימ אשונב סרוק 1 - - - 1.0
 045004 5 דחוימ אשונב סרוק 2 - - - 2.0
  045005 6 דחוימ אשונב סרוק 2 1 - - 3.0
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת 2 1 - - 3.0
 046003 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק 1 - - - 1.0
 046004 2 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק 2 - - - 2.0
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 2 1 - - 3.0
      046006             3 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק 2 1 - - 3.0
 השימג הקינורטקלאל אובמ 2 1 - - 3.0

 תינגרוא
046012 

      046041 תויגולויב תויבצע תותשר 2 1 - - 3.0
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ 3 1 - - 3.5
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא 2 1 - - 3.0
 046055 הקינוטופ-וננ 2 1 - - 3.0
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ 2 1 - - 3.0
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת 2 1 - - 3.0
 046188 םיברועמ תותואל .טקלא םילגעמ 2 1 - - 3.0

3.0 
3.0 

- - 
- 

1 
1 

2 
2 

 םייגולנא םיננסמ ןכת
 2 הרקב תוכרעמ

046189 
046192 

 046195 תודמול תוכרעמ 2 2 - - 3.5
 046196 תיראניל אל הרקב 2 1 - - 3.0
 046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 2 1 - - 3.0
 046200 תונומת חותינו דוביע 2 1 - - 3.0
 046201 םייארקא תותוא דוביע 2 1 - - 3.0
 046202 עדימ חותינו דוביע 2 1 - - 3.0
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת 2 1 - - 3.0
 046204 תיגולנא תרושקת 2 1 - - 3.0
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ 2 1 - - 3.0
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ 2 1 - - 3.0
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט 2 1 - - 3.0
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 2 2 - - 3.5
1.0 
3.0 
3.0 

- 3 
- 
- 

- 
1 
1 

- 
2 
2 

 הלעפה תוכרעמב הדבעמ
 הקומע הדימל
 'ח הקיטובורל אובמ

046210 
046211 
046212 

 046216 םילגורקימ 2 1 - - 3.0
 046225 מ"למ ינקתה לש םיילקיסיפ תונורקע 2 1 - - 3.0
 046230 םימדקתמ .טקלא םינקתה 2 1 - - 3.0
 046232 הקינורטקלאוננב םיקרפ 2 1 - - 3.0
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה 2 1 - - 3.0
 VLSI 046237-ל אובמ םיבלושמ םילגעמ 2 1 - - 3.0
3.0 
3.0 

- 4 
- 

- 
1 

- 
2 

 הקינורטקלא-וננב הדבעמ
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

046239 
046240 

 046241 תיטנווק הקינכמ 2 1 - - 3.0
 046242 למשח תסדנהל תיטסיטטס הקיזיפ 2 1 - - 3.0
 046243 תויטנווק תויגולונכט 2 1 - - 3.0
 046244 םילג תועפות 2 1 - - 3.0
 046249 תויטפוא-ורטקלא תוכרעמ 2 1 - - 3.0
3.0 - - 1 2 

 
 םיירוזחמ םינבמו תויראניל יא
 הקינוטופב

046250 

 046256 הנירקו תונטנא 2 1 - - 3.0
 בולישב .געמו תורוטקטיכרא 2 1 - - 3.0

 םירוטסירממ
046265 

 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש 2 1 - - 3.0
 046267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - - 3.0
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה 2 1 - - 3.0
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת 2 1 - - 3.0
 046272 תונורקע :תורזובמ תוכרעמ 2 1 - - 3.0
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת 2 1 - - 3.0
3.0 

 
3.0 

- - 
 
- 

1 
 
1 

2 
 
2 

 לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
 יראניב דוק
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

046275 
 

046277 
3.0 
3.0 

- - 
- 

1 
1 

2 
2 

 תוצאומ .רעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046278 
046279 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע 2 1 - - 3.0
 046326 םייגולויב תוכרעמו תותואל אובמ 2 1 - - 3.0
 046332 העימשו היאר תוכרעמ 2 1 - - 3.0
 046342 םייטפוא םיביסב תרושקתל אובמ 2 1 - - 3.0
 046345 תבשחוממ הקיפרג 2 1 - - 3.0
3.0 
3.0 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

2 
2 

 היצמרופניאה תרות
 תרושקתל היצמרופניאה תרות
 תיטנווק

046733 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע 2 1 - - 3.0
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע 2 1 - - 3.0
 היארב םימושייו םימתירוגלא 2 1 - - 3.0

 תבשחוממ
046746 

 םייטפואורטקלא מ"למ ינקתה 2 1 - - 3.0
 יוליגל

046773 

 046831 יאופר תומידל אובמ 2 1 - - 3.0
 הצחמל םיכילומ לש םירזייל 2 1 - - 3.0

 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו
046851 

 046853  תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא 2 1 - - 3.0
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת 2 1 - - 3.0
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי 2 1 - - 3.0
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת 2 1 - - 3.0
 רדתב CMOS ב םיבלושמ םילגעמ 2 1 - - 3.0

 )RF( וידר
046903 
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 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת 2 1 - - 3.0
 תוכרעמורקימו דוביעורקימ 2 1 - - 3.0

 תוינכמורטקלא
046968 

  047003 4 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק 1 - - - 1.0
2.0 
3.0 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

2 
2 

 5 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק
 6 דחוימ אשונב םדקתמ סרוק

047004 
047006 

 
 תוחמתה תוצובק

 םיבשחמ תותשר .1
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046001 תורזובמ הנכות תוכרעמ תסדנה
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 

 046195 תודמול תוכרעמ
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046209  הלעפה תוכרעמ הנבמ
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350 תותשרב הנגה
 046733 היצמרופניאה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( "היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה

 046005 -ו 044334 :םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 הקיטובורו הרקב .2
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 046192 2 הרקב תוכרעמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046195 תודמול תוכרעמ
 046196 תיראניל אל הרקב
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייגולנא םיננסמ ןכת
 'ח הקיטובורל אובמ

046189 
046212 

 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
 035001 הקיטובורל אובמ
 086755 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקב

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .046212 ,046192 :מ דחאו 044191 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( תרושקת .3
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 046204 תיגולנא תרושקת
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 046733 היצמרופניאה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 044198 יתרפס דוביעל אובמ
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046201 םייארקא תותוא דוביע

 046216 םילגורקימ
 046242  למשח תסדנהל תיטסיטטס הקיזיפ
 הנירקו תונטנא
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046256 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
  

 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 :תועוצקמהמ דחאו 046206   :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה

046205, 236309, 046204, 046733, 046208. 

  :תועוצקמהמ םיינשו 046206 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046205, 236309, 046204, 046733, 046208. 

 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק

 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( הקינורטקלאוננו הקינורטקלאורקימ .4
 046225 הצחמל םיכילומ ינקתה לש םיילקיסיפ תונורקע
 MOS)( 044231  1 םיינורטקלא םינקתה
 VLSI 046237-ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ
 046241 תיטנווק הקינכמ
  וא
 124408 הימיכב הימושייו םיטנווקה תרות
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת
 046012 תינגרוא השימג הקינורטקלאל אובמ
 046230 םימדקתמ .טקלא םינקתה
 046232 הקינורטקלאוננב םיקרפ
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 046239 הקינורטקלא-וננב הדבעמ
 046242 למשח תסדנהל תיטסיטטס הקיזיפ
 046243 תויטנווק תויגולונכט
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תומדקתמ תורוטקטיכרא
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 046968 תוינכמורטקלא תוכרעמ-ורקימו דוביע-ורקימ

 

 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
  046225,044231 :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .044231 ,046225 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק

 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( הקינוטופו תויטנגמורטקלא  .5
  044339 םירזיילו הקינוטופ
  046256 הנירקו תונטנא
    046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 046055 הקינוטופ-וננ

  046216 םילגורקימ
       046241       תיטנווק הקינכמ
 046242 למשח תסדנהל תיטסיטטס הקיזיפ
 046243 תויטנווק תויגולונכט
 046244 םילג תועפות
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ
 046250 הקינוטופב םיירוזחמ םינבמו תויראניל יא
 046342 םייטפוא םיביסב תרושקתל אובמ
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 הקיטפוא

 

114210 

 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 046256 וא 044339  :אוה תחא הצובקל בייחמה עוצקמה
 .046256 , 044339  :םה הלופכ  הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק

 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( םיבשחמ  .6
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ
 046267 םיבשחמ הנבמ
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 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 VLSI 046237-ל אובמ םיבלושמ םילגעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תומדקתמ תורוטקטיכרא
 046266 רודיה תוטיש
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 יראניב דוק לש היצזימיטפואו םוגרת
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

046275 
046277 

 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046278 
046279 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350  תותשרב הנגה
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046853 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת
 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 236370 רזובמו יליבקמ תונכת
 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ

 

236990 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 046002 וא 046267 -ו 046209 :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 046002 -ו 046267 -ו 046209 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .תועוצקמ 7 הנמת הלופכ הצובק :תועוצקמ 4 הנמת תדדוב הצובק

 

 םייגולויב תוכרעמו תותוא .7

 046326 םייגולויב תוכרעמו תותואל אובמ
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 044191 1 הרקב תוכרעמ
  וא
 336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046831 יאופר תומידל אובמ
 *134058 1 היגולויב
 116029 הקיזיפ-ויבל אובמ
 םייגולויב תותוא לש הזילנאב תוטיש
 

336208 

 336522 , 044191 , 046332 :מ דחאו 046326 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 "הימיכה תודוסי" וא )125001( "תיללכ הימיכ" : ול דמצ עוצקמ
)124114(. 
 

 תונומתו תותוא דוביע  .8
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046200 תונומת חותינו דוביע
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046733 היצמרופניאה תרות
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
 046831 יאופר תומידל אובמ
 םייארקא םיכילהת תודוסי

 
046868 

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 044198 ,046200 :מ דחא אוה בייחמה עוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 4 םישרדנ
 
 VLSI תוכרעמו םיינורטקלא םילגעמ .9

 VLSI-ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ  046237
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046188 םיברועמ תותואל םיינורטקלא םילגעמ
 RF( 046903( וידר רדתב CMOS -ב םיבלושמ םילגעמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044294 ינורטקלא רושכימ
 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת

  046237 :בייחמה עוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 םינייטצמ םיטנדוטסל תוחמתה תצובק .10
 044180 םינייטצמל ישיא אשונ

 .החנמה ידי לע ועבקיי םיפסונ םיקימעמ תועוצקמ השולש
 

 תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל .11
 046195 תודמול תוכרעמ
 046202 עדימ חותינו דוביע
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייארקא תותוא דוביע
 הקומע הדימל
 'ח הקיטובורל אובמ

046201 
046211 
046212 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 046200 תונומת חותינו דוביע
 046746 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
 046853 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

 
 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .046203 ,046202 :מ דחאו 046195 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

  קפסה תוכרעמו היגרנא .12
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 םישדחתמ תורוקמו היגרנא תרמה
 1 הרקב תוכרעמ

044196 
044191 

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 034035 1 הקימנידומרת

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .044196 ,044139 :מ דחאו 046042 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 סקנפב םושירל תושירדהמ קלח םיווהמ תוחמתהה תצובקב תועוצקמה
 םיניינועמה םיטנדוטס ."קפסה תוכרעמ – למשח" רודמב םיסדנהמה
 .הטלוקפב םוחתה זכרמ םע ץעייתהל םישקבתמ ,הזכ םושירב

 

  תויטנווק תויגולונכט .13
 046243 תויטנווק תויגולונכט
 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 וא
 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ

126604 
 

126605 
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 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 וא
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

236990 
 

116031 
046240 

 046241 תיטנווק הקינכמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046232 
046734 

 שעור יטנווק בושחימ
 

116037 

 116031 ,236990 -מ דחאו 046243  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 
 

 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 הנכותו םיבשחמ תסדנהל לולסמב
 חטשש םירגוב רישכהל איה הנכותו םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ
 יסדנהמ ךנחלו  ,תובשחוממ תוכרעמ תיינבו ןונכת אוה םתוחמתה
 תיתכרעמ השיג לע םשוי דחוימ שגד .בחר עדי ילעב הנכותו םיבשחמ
 .הנכותו הרמוח תבלשמה

 ).B.Sc( "םיעדמל ךמסומ" ראות הז לולסמ ירגוב ולבקי םהידומיל םותב
 .הנכותו םיבשחמ תסדנהב
 תוחפל רובצל טנדוטסה לע ,ראותה תלבקל תושירדה תא אלמל תנמ לע

 :תואבה תועוצקמה תוצובק שולש ךותמ תודוקנ 159.5

 הבוח תועוצקמ
 הבילו םייטלוקפ הריחב תועוצקמ
 )הרשעה 'קנ 6 םכותמ( תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ
 :םיאבה םיאנתה תא אלמלו

  הפיקמה ,ןלהל תצלמומה תינכתב םיטרופמה הבוחה תועוצקמ תמלשה .1
 .תודוקנ 106

 תועוצקמ תמישר ךותמ הריחב יפל תועוצקמ העברא  תוחפל לש דומיל .2
 .תודוקנ  12-14 :הבילה
 לש הריחבה תועוצקמ תומישר ךותמ הריחב יפל תועוצקמ דומיל .3
 יתש תוחפלו הבילה תצובק תא םילשיש ךכ למשח תסדנהל הטלוקפה
 םגו הבילה תועוצקמ תמישרב עיפומה עוצקמ דמלנו הדימב .תוצובק
 תוחמתהה תצובק תרגסמב בשחיהל לוכי אוה ,תוחמתה תצובקב הבוחכ
 אל זאו( הבילה תועוצקמ תרגסמב וא )הבילה תרגסמב בשחיי אל זאו(
 .)ומוקמב רחא עוצקמ רוחבל שיו תוחמתהה תצובקב בשחיי

 היהי תיטלוקפ הריחבו הביל ,הבוחה תועוצקמב רובציש תודוקנה לכ ךס
 .תוחפל 147.5

 תודוקנ 6 םכותמ ,תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 תריבצ .4
 ךרוצל ג"למה רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב
 ללכ ךותמ תישפוח הריחב תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ
 .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה
 

 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 - - -

 104036 'ת1 א"ודח 4 2 - 5.0
 104016 בחרומ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 **ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

21.5 2 9 17   
 :תורעה
 דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב רטסמסה ךלהמב ימעפ דח*

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ**
 .תינוינכט

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ***
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0
5.5 
2.5 

- 
- 

3 
1 

4 
2 

 'ת2 א"ודח
 'מ2 הרבלגא

104013 
104038 

 104136 'מ ר"דמ 3 2 - 4.0
 114075 'ממ2 הקיזיפ 4 2 - 5.0

22.0 - 10 17   
 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ*
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 044114 'ח תיטרקסיד הקיטמתמ 2 1 - 3.0
 044268 םימתירוגלאו םינותנ ינבמל אובמ 2 1 - 3.0
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 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - 2.5
2.5 
2.5 
2.5 
1.0 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
- 

 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט
 'א תובכורמ תויצקנופ
 'ת תויקלח .פיד תואוושמ
 *ינפוג ךוניח

104214 
104215 
104220 
394901 

21.0 - 10 15   
 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ*

 .תינוינכט

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044101 הנכת תוכרעמל אובמ 2 1 - 3.0
 044127 הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי 3 1 - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 3 2.0
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת 2 1 - 3.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5

20.0 3 6 14   
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - 5.0
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 2 2 - 3.5
 046210 הלעפה תוכרעמב הדבעמ - - 3 1.0
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ  תותשר 2 1 - 3.0
 046267 םיבשחמ הנבמ 2 1 - 3.0

15.5 3 6 10   
      
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ

 044167 'א טקיורפ 2 - - 12 4.0
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ
 044169 'ב טקיורפ - - - 14 4.0

 
 הביל תועוצקמ
 :תועוצקמ 7 ךותמ  4  הריחבל

 

 044140 םייטנגמורטקלא תודש 2 2 - 3.5
 044191 1 הרקב תוכרעמ 3 1 - 4.0
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - 3.0
 046195 תודמול תוכרעמ 2 2 - 3.5
 VLSI 046237 -ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ 2 1 - 3.0
  046266  )היצליפמוק( רודיה תוטיש 2 1 - 3.0

 
 הריחב תועוצקמ
 בייח טנדוטס לכ .תוחמתה תוצובק 9 -ל וניומ םיצלמומ הריחב תועוצקמ
 דומיל השוריפ הצובק תמלשה .תוחמתה תוצובק יתש תוחפל םילשהל
 דע המישרה ךותמ םיפסונ תועוצקמו הצובקב םיבייחמה תועוצקמה
 יתש לש םינוש תועוצקמ 6 כ"הסו הצובקב תועוצקמ השולש תמלשהל
 .ורחבנש תוצובקה

 תוחמתה תוצובק
 םיבשחמ הנבמו תורזובמ תוכרעמ ,םיבשחמ תותשר  .1

 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046195 תודמול תוכרעמ
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו 'כרא
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 046275 יראניב דוק לש היצזימיטפואו םוגרת
 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046278 
046279 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046853  תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

 הניפצה תרותל אובמ
 רוחאל הסדנה

236309 
236496 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 תותשרב הנגה
 

236350 

 .046237 וא 046005 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
 תרושקתה תרות .2

 044202 םייארקא תותוא
 046204 תיגולנא תרושקת
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 היצמרופניאה תרות
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046733 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 הניפצה תרותל אובמ
 

236309 

 .046204 וא 046206 ןיבמ דחאו 044202 :םה םיבייחמה תועוצקמה

 תונומתו תותוא דוביע .3
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044202 םייארקא תותוא
 046200 תונומת חותינו דוביע
 046195 תודמול תוכרעמ
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 046733 היצמרופניאה תרות
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
  וא
 236873 תבשחוממ היאר
 046831 יאופר תומיד
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 

 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 046200 וא 044202 :ןיבמ דחאו 044198 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 4 םישרדנ
 

 םיבלושמ םיינורטקלא םילגעמ .4
 VLSI -ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ
 םיגתוממ חתמ יריממ

046237 
044139 

 MOS 044231)( 1 םיינורטקלא םינקתה
 046129 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ
 044140 םייטנגמורטקלא תודש
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046188 םיברועמ תותואל םיינורטקלא םילגעמ
 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תומדקתמ 'כרא
 046773 יוליגל םייטפואורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת

 וידר רדתב  CMOS םיבלושמ םילגעמ  046903
 

 046237 :אוה בייחמה עוצקמה
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 הקיטובורו הרקב .5
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 2 הרקב תוכרעמ
 םיגתוממ חתמ יריממ

046192 
044139 

 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046195 תודמול תוכרעמ
 םייארקא תותוא
 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת

044202 
046203 

 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046196 תיראניל אל הרקב
 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 'ח הקיטובורל אובמ

046197* 
046212 

 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
 

 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 .046212 ,046192 :מ דחאו 044191 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 

   בושיחה תודוסיו םימתירוגלא .6
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046272 תונורקע :תורזובמ תוכרעמ
 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ

 

 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(
 

 תונכת תופשו םדקתמ תונכת ,הנכות תוכרעמ .7
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 יראניב דוק לש היצזימיטפואו םוגרת
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

046275 
046277 

 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046278 
046279 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350 תותשרב הנגה
 רזובמו יליבקמ תונכת
 רוחאל הסדנה

236370 
236496 

 
 תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל .8

 046195 תודמול תוכרעמ
 046202 עדימ חותינו דוביע
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייארקא תותוא דוביע
 הקומע הדימל

046201 
046211 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 תונומת חותינו דוביע
 'ח הקיטובורל אובמ

046200 
046212 

 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

046746 
046853 

 
 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 .046203 ,046202 :מ דחאו 046195 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 

  תויטנווק תויגולונכט .9
 הצובקל םדק עוצקמ וניה )114073( "ח3 הקיסיפ" עוצקמה

 046243 תויטנווק תויגולונכט
 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 וא
  תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ

126604 
 

126605 
 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 וא
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

236990 
 

116031 
046240 

 046241 תיטנווק הקינכמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046232 
046734 

 116037 שעור יטנווק בושחימ
 116031 ,236990 -מ דחאו 046243  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 

  קפסה תוכרעמו היגרנא .10
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 םישדחתמ תורוקמו היגרנא תרמה
 1 הרקב תוכרעמ

044196 
044191 

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 034035 1 הקימנידומרת

 

 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 .044196 ,044139 :מ דחאו 046042 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 סקנפב םושירל תושירדהמ קלח םיווהמ תוחמתהה .בקב תועוצקמה
 םיניינועמה םיטנדוטס ."קפסה תוכרעמ – למשח" רודמב םיסדנהמה
 .הטלוקפב םוחתה זכרמ םע ץעייתהל םישקבתמ ,הזכ םושירב
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 ראותל תבלושמ םידומיל תינכת
  למשח תסדנהב םיעדמל ךמסומ
 הקיזיפו
 :אבה טורפה יפל תודוקנ 180 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 'קנ 135.5-137                                                   :הבוח תועוצקמ
              'קנ  31 תוחפל               + הקיזיפב          5-8  :הריחב תועוצקמ
      למשח תסדנהב     23-26    

 :תינוינכט-ללכ הריחב תועוצקמ
 'קנ  4     :תישפוח הריחב תועוצקמ
 'קנ  6                                                              :הרשעה תועוצקמ
 'קנ 2                                                                        :ינפוג ךוניח
 
 תודוקנ 6 םכותמ ,תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 רובצל שי
 ךרוצל ג"למה רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב
 ללכ ךותמ תישפוח הריחב תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ
 .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה
 

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

5.0 
- 
- 

- 
2 

4* 
4 

 למשח תודבעמב תוחיטב
 'ת1 א"ודח

044102 
104036 

5.0 
1.5 

- 
3 

2 
- 

4 
- 

 'מ 1 הרבגלא
 **'מ1 הקיזיפל הדבעמ

104016 
114020 

 114074 'פ 1 הקיזיפ 4 2 - 5.0
 234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 +'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 ***ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

24.5 5 10 18   
 :תורעה
 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח *
 .ינשה רטסמסב )114020( 'מ1 הקיזיפל הדבעמ :עוצקמה תא תחקל ןתינ**
 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ***

 .תינוינכט

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ****
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ         'קנ
 044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - 5.0
 104013 'ת 2 א"ודח 4 3 - 5.5
2.5 
4.0 

- 
- 

1 
2 

2 
3 

 'מ2 הרבגלא
 'מ ר"דמ

104038 
104136 

    114076 'פ2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
22.0 - 10 17   

 למשח תסדנהב אובמ טקיורפ" :ץלמומ יטלוקפ הריחב עוצקמ*
 .)045002( "םיבשחמו למשח תסדנהל לע-טבמ" וא )045001( "םיבשחמו
 

    3 רטסמס 'ה 'ת 'מ         'קנ
 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
 044268 'וגלאו םינותנ ינבמל אובמ 2 1  3.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
2.5 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט
 'א תובכורמ תויצקנופ
 'ת תויקלח .פיד תואוושמ

104214 
104215 
104220 

 114101 תיטילנא הקינכמ 3 2 - 4.0
1.0 
1.0 

3 
- 

- 
2 

- 
- 

 'חמ2 הקיזיפל הדבעמ
 *ינפוג ךוניח

114030 
394901 

24.0 3 11 17   

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ*
 .תינוינכט

 
 4 רטסמס ה ת מ פ 'קנ

 044127 מ"למ ינקתה תודוסי 3 1 - - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - - 5.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 3 3 2.0

 115203 1 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - - 5.0
 114246 * הקימנידורטקלאו תויטנגמורטקלא 4 2 - - 5.0

  וא     
 044140 םייטנגמורטקלא תודש 2 2 - - 3.5
 114036 תימרתו תיטסיטטס הקיזיפ 4 2 - - 5.0

24/25.5 3 3 9 17/19   

 ,הקיסיפמ הריחבמ תפסונ 'קנ 1.5 םילשי 044140 תא דמלש טנדוטס *
 'קנ 6.5 היהי הקיסיפמ תושרדנ הריחב 'קנ  םומינימ רמולכ
 .םדקה תושירדל םאתהב הריחבה תועוצקממ קלח ףיסוהל ןתינ
 

    5 רטסמס 'ה 'ת 'מ         'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 - 5.0
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג 2 1 - 3.0
 044202 םייארקא תותוא 2 1 - 3.0
 115204 2 תיטנווק הקיזיפ 4 2 - 5.0
 116217 קצומ בצמ לש הקיזיפ 3 1 - 3.5
 114035 םילג - 3 הקיזיפל הדבעמ - - 3 1.5

21.0 3 7 15   
 

    6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044158 ב1 למשח תסדנהב .בעמ - - 2.5 2 1.5
 044167  'א טקיורפ 2 - - 12 4.0
 114037 'חמ4 הקיזיפל הדבעמ - - 3 - 1.5
7.0 14 5.5 - 2   

 
   7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ׳פ 'קנ

 044159 2 למשח תסדנהב 'בעמ - - 4 - 2.5
 044169 'ב טקיורפ - - - 14 4.0
 124108 םיאקיזיפל הימיכ 3 1 - - 3.5

10.0 14 4 1 3   
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044166 3 למשח תסדנהב 'בעמ - - 4 2.5
  ת5 הקיזיפל .בעמ - - 3 3.0

 וא
114250 

 114252  ת טקיורפ   3 3.0
5.5 7 - -   

 
 :תויללכ תויחנה
 :דומלל טנדוטסה לע הריחבה תועוצקמ תרגסמב .1
 : הקיזיפמ 'קנ 5-8 .א
 :האבה המישרהמ תועוצקמ 6 ךותמ דחא עוצקמ תוחפל

 3.5                                                                     הקיטפוא   114210
 3.5                                                        הקיזיפויבל אובמ   116029

 3.5                                    תיטנווקה היצמרופניאה תרות   116031
  3.5                                        היגולומסוקו הקיזיפורטסא   116354
    3.5                       םיידוסי םיקיקלחו םיניערג לש הקיזיפ  116004
           3.5                 םימרוז לש הקיזיפ  116027

 םע הלופכ תוחמתה תצובק תחקל ןתינ .תונוש תוחמתה תוצובק  יתש .ב
 .הליגר תוחמתה תצובק

 תוצובקמ תחאב םיאצמנש הקיזיפל הטלוקפהמ הריחב תועוצקמ  .2
 .טנדוטסה תריחב יפל ,הקיזיפב וא םיבשחמו למשחב ובשחיי ,תוחמתהה
 
 תועוצקמ תמישרמ רוחבל ןתינ הקיזיפ לש הריחבה תועוצקמ תרגסמב .3
 הבוח םניאש הקיזיפ לש הבוחה תועוצקממ םגו הקיזיפ לש הריחבה
 .)הקיזיפ לש תיתנש תלתה תינכתב 3 המישר( הז לולסמב
 

 ומכוסיש יפכ הלבקה תושירדב ודמעי םילבקתמה םיטנדוטסה  :הרעה
 .תוטלוקפה יתש י"ע
 
 

 תוחמתה תוצובק
 םיבשחמ תותשר .1

 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046001 תורזובמ הנכות תוכרעמ תסדנה
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת
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 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש 

 046195 תודמול תוכרעמ
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046209  הלעפה תוכרעמ הנבמ
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350 תותשרב הנגה
 046733 היצמרופניאה תרות
 236309 הניפצה תרותל אובמ

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 046005 -ו 044334 :םה םיבייחמה עוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 

 הרקב .2 הקיטובורו 
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 046192 2 הרקב תוכרעמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046195 תודמול תוכרעמ
 046196 תיראניל אל הרקב
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייגולנא םיננסמ ןכת
 'ח הקיטובורל אובמ

046189 
046212 

 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי
 035001 הקיטובורל אובמ
 086755 סיט ילכ לש תיטמוטוא הרקב

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .046212 ,046192 :מ דחאו 044191 :םה םיבייחמה תועוצקמה

 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( תרושקת .3
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 046204 תיגולנא תרושקת
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 236309 הניפצה תרותל אובמ
 046208  תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 046733  היצמרופניאה תרות
 044198 יתרפס דוביעל אובמ
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
    046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046216 םילגורקימ
 הנירקו תונטנא
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046256 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 .הלופכ הצובקכ וא תחא הצובקכ בשחת וז הצובק

      ,046204 -מ דחאו 046206  :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046205, 236309, 046208, 046733. 

 :תועוצקמהמ םיינשו 046206 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046204, 046205, 236309, 046208, 046733. 

 תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק
 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( הקינורטקלאוננו הקינורטקלאורקימ .4
 046225 הצחמל םיכילומ ינקתה לש םיילקיסיפ תונורקע
 MOS( 044231( 1 םיינורטקלא םינקתה
 VLSI 046237-ל אובמ םיבלושמ םילגעמ
 044239 הקינורטקלאורקימב םיכילהת
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 046012 תינגרוא השימג הקינורטקלאל אובמ
 046232 הקינורטקלאוננב םיקרפ
 046239 הקינורטקלא-וננב הדבעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 םיבלושמ

046851 

 046968 תוינכמורטקלא תוכרעמ-ורקימו דוביע-ורקימ
 

 .הלופכ הצובקכ וא תחא הצובקכ בשחת וז הצובק
 .044231 -ו 046225  :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה

 -ו 044231 -ו 046225  :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046237. 

 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק
 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( הקינוטופו תויטנגמורטקלא  .5
  044339 םירזיילו הקינוטופ
  046256 הנירקו תונטנא
 046055 הקינוטופ-וננ

  046216 םילגורקימ
 046243 תויטנווק תויגולונכט
 046244 םילג תועפות
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ
 046250 הקינוטופב םיירוזחמ םינבמו תויראניל יא
 046342 םייטפוא םיביסב תרושקתל אובמ
 046773 יוליגל םייטפוא-ורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 114210 * הקיטפוא

 
 הקיזיפ לש הריחבה תודוקנ ח"ע *
 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 046256 וא 044339  :אוה תחא הצובקל בייחמה עוצקמה
 .046256 , 044339  :םה הלופכ  הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
 .תועוצקמ 6 הנמת הלופכ הצובק  ;תועוצקמ 3 הנמת תדדוב הצובק
 

 )הלופכ וא תדדוב הצובק( םיבשחמ .6
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ
 046267 םיבשחמ הנבמ
 046002 םימתירוגלא חותינו ןכת
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 VLSI 046237-ל אובמ םיבלושמ םילגעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תומדקתמ תורוטקטיכרא
 046266 רודיה תוטיש
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
  יראניב דוק לש היצזימיטפואו םוגרת
 הנכות לש תונוכנ תחטבה
 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 ץאומ יליבקמ בושיח

046275 
046277 
046278 
046279 

 046280 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע
 236350  תותשרב הנגה
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046853  תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
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 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת
 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 236370 רזובמו יליבקמ תונכת
 236990 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .הלופכ הצובקכ וא תדדוב הצובקכ בשחת וז הצובק
 046002 וא 046267 -ו 046209 :םה תחא הצובקל םיבייחמה תועוצקמה

 -ו 046267 -ו 046209 :םה הלופכ הצובקל םיבייחמה תועוצקמה
046002 

 .תועוצקמ 7 הנמת הלופכ הצובק :תועוצקמ 4 הנמת תדדוב הצובק
 

 םייגולויב תוכרעמו תותוא  .7
 046326 םייגולויב תוכרעמו תותואל אובמ
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 044191 1 הרקב תוכרעמ
  וא
 336522 תויאופר-ויב תוכרעמב הרקבל אובמ
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046831 יאופר תומידל אובמ
 *134058 1 היגולויב
 116029 הקיזיפ-ויבל אובמ
 336208 םייגולויב תותוא לש הזילנאב תוטיש

 

 .046332,044191,336522 :מ דחאו 046326 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 רטסמסב קר םיבשחמו למשח תסדנהמ םיטנדוטסל ןתניי עוצקמה *

 "הימיכה תודוסי" וא )125001( "תיללכ הימיכ" : ול דמצ עוצקמ .ביבא
)124114(. 
 

 תונומתו תותוא דוביע  .8
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046200 תונומת חותינו דוביע
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046195 תודמול תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046249 תויטפואורטקלא תוכרעמ
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 046345 תבשחוממ הקיפרג

 046733 היצמרופניאה תרות
 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046746 תבשחוממ הייארב םימושייו םימתירוגלא
 046831 יאופר תומיד
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( "היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 044198 ,046200 :מ דחא אוה בייחמה עוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 4 םישרדנ
 
 VLSI תוכרעמו םיינורטקלא םילגעמ  .9

 VLSI-ל אובמ – םיבלושמ םילגעמ  046237
 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046188 םיברועמ תותואל םיינורטקלא םילגעמ
 RF( 046903( וידר רדתב CMOS -ב םיבלושמ םילגעמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 044294 ינורטקלא רושכימ
 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 044214 רודישו הטילק תוקינכט
 046864 תוריהמ תויתרפס תוכרעמ ןכת
 046918 םיבבש לש בשחוממ יסיפ ןכת

 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ .046237 :בייחמ עוצקמ

 תונובנ תוכרעמו הנוכמ תדימל .10
 046195 תודמול תוכרעמ
 046202 עדימ חותינו דוביע
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 044191 1 הרקב תוכרעמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 םייארקא תותוא דוביע
 הקומע הדימל
 'ח הקיטובורל אובמ

046201 
046211 
046212 

 046733 היצמרופניאה תרות
 046041 תויגולויב תויבצע תותשר
 046200 תונומת חותינו דוביע
 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

046746 
046853 

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 046203 ,046202 :מ דחאו 046195 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 

  קפסה תוכרעמו היגרנא .11
 046042 המכח תשרו קפסה תוכרעמל אובמ
 044139 םיגתוממ חתמ יריממ
 םישדחתמ תורוקמו היגרנא תרמה
 1 הרקב תוכרעמ

044196 
044191 

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה
 034035 1 הקימנידומרת

 

 תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193( היצזימיטפואה
 .044196 ,044139 :מ דחאו 046042 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ

 סקנפב םושירל תושירדהמ קלח םיווהמ תוחמתהה .בקב תועוצקמה
 םיניינועמה םיטנדוטס ."קפסה תוכרעמ – למשח" רודמב םיסדנהמה
 .הטלוקפב םוחתה זכרמ םע ץעייתהל םישקבתמ ,הזכ םושירב
 

  תויטנווק תויגולונכט .12
 046243 תויטנווק תויגולונכט
  א תויטנווק תויגלונכטב הדבעמ
 וא
 תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ

126604 
 

126605 
 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 וא
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

236990 
 

116031 
046240 

 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046232 
046734 

 116037 שעור יטנווק בושחימ
 

 116031 ,236990 -מ דחאו 046243  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
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 ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 םיבשחמ תסדנהל לולסמב
 
 םתוחמתה חטשש םירגוב רישכהל איה םיבשחמ תסדנהל לולסמה תרטמ
 םיבשחמ יסדנהמ ךנחלו ,םיבשחמ תוללוכה תוכרעמ תיינבו ןונכת אוה
 .הרמוחבו הנכותב בחר עדי ילעב

 הטלוקפל תפתושמ םידומיל תרגסמב לעופ םיבשחמ תסדנהל לולסמה
 תועבוק רשא ,בשחמה יעדמל הטלוקפלו םיבשחמו למשח תסדנהל
 םייסיסב תועוצקמ תללוכ םידומילה תינכת .וינכת תא ףתושמב
 הז לולסמ ירגוב ולבקי םהידומיל םותב .תוטלוקפה יתשמ םימדקתמו

 ."םיבשחמ תסדנהב ).B.Sc( םיעדמל ךמסומ" ראות

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

 הבוח תועוצקמ
 הביל תועוצקמ
 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ

 )הרשעה 'קנ 6 םכותמ( תינוינכט-ללכ  הריחב תועוצקמ
 ןפואב אלמל טנדוטסה לע תודוקנ 158.5 תב םידומילה תינכת תושירד תא
 :אבה

 .ןלהל תצלמומה תינכתב םיטרופמה הבוחה תועוצקמ לכ תא דמלי  .1
 תועוצקמ תמישר ךותמ ותריחב יפל תועוצקמ השולש  תוחפל דמלי  .2
 .הבילה

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

 תודוקנ 6 םכותמ ,תינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנ 12 רובצי .4
 ךרוצל ג"למה רושיא תא ולביקש הרשעה ידומילכ םירדגומה תועוצקמב
 ללכ ךותמ תישפוח הריחב תועוצקמו ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 ,ךכ
 .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה
 ידכ םלוא ,תע לכב לולסמה תא בוזעל שקבלו ותעד תונשל לוכי טנדוטס
 לכ תא םילשהל וילע הטלוקפה לש םירחאה םילולסמב ראותה תא לבקל
 לש תוימדקאה תושירדה לכ רחא אלמלו ול םירסחה הבוחה תועוצקמ
 .םאה תדיחיב ראותה

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

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

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

 ךישמהל לוכי ,םיבשחמ תסדנהל לולסמב וידומיל תא םייסש טנדוטס .3
 תומלשה אלל ,םאה תודיחי יתשמ תחא לכב ישילשו ינש ראות ידומילב
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתב עוגפל ילבמ תאזו ,תודחוימ

 םיטנדוטסל םידחוימ םיצעוי תועבוק םאה תודיחי :םיטנדוטס יצעוי .4
 ץעויל הנפומ לולסמל לבקתמה טנדוטס .םיבשחמ תסדנהל לולסמב
 .ותדיחיב םיאתמה
 

 תינשמ תוחמתה תדועת לבקל תורשפא הנשי הז לולסמב םיטנדוטסל
 "יטנווק בושיחב תינשמ תוחמתה תמגמ" לש רואיתה .יטנווק בושיחב
 .בשחמה יעדמל הטלוקפה לש גולטקב עיפומ
 
 
 

 

 םידומילה תינכת
 טורפה יפל תודוקנ 158.5 רובצל שי ,ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה
 'קנ 108.5-110.5                                           הבוח תועוצקמ
 'קנ             9                                  הביל תועוצקמ
 'קנ     26-29                                 תיטלוקפ הריחב תועוצקמ
          'קנ     12                                   תינוינכט-ללכ הריחב  תועוצקמ
 

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

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044102 למשח תודבעמב תוחיטב ***4 - - -

 104036 'ת1 א"ודח 4 2 - 5.0
 *104016 ׳מ 1 הרבגלא 4 2 - 5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 **234117 'ח בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 4.0
 324033 'ב םימדקתמ-תינכט תילגנא 4 - - 3.0
 394901 ****ינפוג ךוניח - 2 - 1.0

21.5 2 9 17   
 )104166( "'מא הרבגלא" וחקי בשחמה יעדמ לש םיטנדוטס*
 .)234114(  "'מ בשחמה יעדמל אובמ" וחקי בשחמה יעדמ לש םיטנדוטס **

 .דרפנב ומסרופיש תויחנהל םאתהב ,רטסמסה ךלהמב ימעפ דח***

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ****
 .תינוינכט

 

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

234252 
 104013 ** 'ת2 א"ודח 4 3 - 5.5
2.5 
4.0 

- 
- 

1 
2 

2 
3 

 'מ2 הרבגלא
 'מ ר"דמ

104038 
104136 

 114075 'ממ 2 הקיזיפ 4 2 - 5.0
22.0 - 10 17   

 
 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ

 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 - 4.0
2.5 
2.5 
2.5 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

  תוילרגטניא תורמתהו הירופ ירוט
 'א תובכורמ תויצקנופ
 'ת תויקלח .פיד תואוושמ

104214 
104215 
104220 

 234141 בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 3.0
4.0 
1.0 

- 
- 

2 
2 

2 
- 

 תוכרעמ תונכתל אובמ
 *ינפוג ךוניח

234124 
394901 

19.5 - 10 13   

 ללכ הריחב תועוצקמ לש תודוקנה 12 תרגסמב חקלנש הבוח עוצקמ*
 .תינוינכט

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'קנ
 044127 מ"למ ינקתה תודוסי 3 1 - 3.5
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 - 5.0
 104134 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - 2.5
 *104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 1 - 3.5
 114073 'ח 3 הקיזיפ 3 1 - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 3.0
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 3.0

24.0  2 8 19   

 .)094412( "'מ תורבתסה" וחקי בשחמה יעדמ לש םיטנדוטס  *
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044137 םיינורטקלא םילגעמ 4 2 -  5.0
 044157 א1 למשח תסדנהב .בעמ - - 3 3 2.0
 046209 הלעפה תוכרעמ הנבמ 2 2 -  3.5

  -ו     
 046210 הלעפה תוכרעמב הדבעמ - - 3 3 1.0
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  *וא     
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 4.5
 **046267 םייתרפס םיבשחמ הנבמ 2 1 -  3.0
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 -  3.0

17.5 6/9 6 6 10   

 .234123 ןיבל 046209+046210 ןיב רוחבל לכוי טנדוטס *
 )236267( "םיבשחמ הנבמ" וחקי בשחמה יעדמ לש םיטנדוטס **
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ
 044167 'א טקיורפ 2 - - 12 4.0

  וא     
  *בשחמה יעדמב טקיורפ 2/- 1/- 4 - 4.0/3.0
3.0/4.0 -/12 -/4 -/1 -/2   

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ 'פ 'קנ

 044169 'ב טקיורפ - - - 14 4.0
  וא     

  *בשחמה יעדמב טקיורפ 2/- 1/- 4 - 4.0/3.0
4.0/3.0 -/41  -/4 -/1 -/2   

 רידגמ סובליסהש ולאל טרפ( 23xxxx ורפסמש טקייורפ לכ  *
 )"ראותל םיטקייורפה תושירד יולימ ךרוצל רכומ אל"כ   

 
 הביל תועוצקמ
 :תועוצקמ 6 ךותמ 3 הריחבל

 לש יתרפס דוביעל אובמ 2 1 - - 3.0
 תותוא

044198 

 044202 םייארקא תותוא 2 1 - - 3.0
 044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר 2 1 - - 3.0

  וא     
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ 2 1 - - 3.0
 234292 בשחמה יעדמל הקיגול 2 1 - - 3.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 1 3.0
 תוצובקה תרותל אובמ 2 2   3.0

 בשחמה יעדמל םיטמוטואו
234129 

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

 

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

 

 תוצובקה תמישר
 םיבשחמ הנבמו תורזובמ תוכרעמ ,םיבשחמ תותשר .1

 *044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ
 236357 'א םירזובמ םימתירוגלא
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046268 בשחמ ידבעמ תסדנה
  וא
 236268 הנוב השיגב םידבעמ תרוטקטיכרא
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
  046275 יראניב דוק לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
 /046278 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ

236278 
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא

 236341 טנרטניאב תרושקת
 236351 תורזובמ תוכרעמ
 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 ץאומ יליבקמ בושיח
 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע

046273 
046279 
046280 

  תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא
 עדימ ןוסחא תוכרעמ
 םיבשחמ תחטבא
 חטבואמ תונכת
 רוחאל הסדנה

046853 
236322 
236490 
236491 
236496 

 236350 תותשרב הנגה
 236370 רזובמו יליבקמ תונכת
 הלעפה תוכרעמ תסדנה
 

236376 

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

 .236341 תא קר תחקל לכוי 236334 תא
 
 תרושקתה תרות .2

 044202 םייארקא תותוא
 046204 תיגולנא תרושקת
 046206 תיתרפס תרושקתל אובמ
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046205 תרושקתב דודיקה תרותל אובמ
 046208 תוינרדומ תרושקת תוקינכט
 היצמרופניאה תרות
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046733 
046734 

 046743 יבחרמ תותוא דוביע
 046868 םייארקא םיכילהת תודוסי

 236309 הניפצה תרותל אובמ
 *044334 1 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236334 םיבשחמ תותשרל אובמ
 046005 2 טנרטניאו םיבשחמ תותשר
  וא
 236341 טנרטניאב תרושקת
 236525 תוינבו םימסח ,תשר דודיקל אובמ 

 עדימ ןוסחיא תוכרעמב דודיק
 

236520 

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

 .236341 תא קר תחקל לכוי 236334 תא
 
 תויכוביסו היפרגוטפירק ,הניפצ ,םימתירוגלא .3

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

 236990 תיטנאווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 236343 אוה בייחמה עוצקמה
 
 תונומתו תותוא דוביע .4

 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 044202 םייארקא תותוא
 046200 תונומת חותינו דוביע
  וא
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע
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 046195 תודמול תוכרעמ
  וא
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ
 046345  תבשחוממ הקיפרג

  וא
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג

 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 046201 םייארקא תותוא דוביע
 046332 העימשו היאר תוכרעמ
 046733 היצמרופניאה תרות
 046745 תותוא לש יתרפס דוביע
 046746 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
  וא
 236873 תבשחוממ היאר
 046831 יאופר תומידל אובמ
 234125 םיירמונ םימתירוגלא
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע
 236861 תירטמואג תיבושיח היאר
 236862 תונומתו תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי

 
 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(
 

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

 
 תונובנ תוכרעמ .5

 046345  תבשחוממ הקיפרג
  וא
 236216 1 תבשחוממ הקיפרג

 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ
 הקיטובורל אובמ
 וא
 'ח הקיטובורל אובמ

236927 
 

046212 
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046195 תודמול תוכרעמ
  וא
 236756 תודמול תוכרעמל אובמ
 046200 תונומת חותינו דוביע
  וא
 236860 ילטיגיד תונומת דוביע
 046746 תבשחוממ היארב םימושייו םימתירוגלא
  וא
 תבשחוממ היאר
 תומדקתמ םיבשחמ תורוטקטיכרא

236873 
046853 

 234292 בשחמה יעדמל הקיגול
 236329 הירטמואג לש יתרפס דוביע
 236372 תוינאיסייב תותשר
 236716 ם"בית תוכרעמב םיירטמואג םילדומ
 תיבושיח הדימל
 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל
 וא
 הקומע הדימל

236760 
236781 

 
046211 

 236861 תירטמואג תיבושיח היאר
 תונומתו תותוא דוביעב םהימושייו םיריתיו םילילד םיגוציי

 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא
236862 
236901 

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

 
 םיבלושמ םיינורטקלא םילגעמ .6

 MOS( 044231( 1 םיינורטקלא םינקתה
 VLSI 046237-ל אובמ - םיבלושמ םילגעמ
 'ח קצומ בצמ לש הקיזיפ
 םיגתוממ חתמ יריממ

046129 
044139 

 044140 םייטנגמורטקלא תודש
 044148 תוגלופמ תוכרעמו םילג

 046187 םייגולנא םילגעמ ןכת
 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046235 םיבלושמ קפסה ינקתה

 046265 םירוטסירממ בולישב םילגעמו תורוטקטיכרא
 046773 יוליגל םייטפואורטקלא הצחמל םיכילומ ינקתה
 046851 םיבלושמ םיינוטופ םינקתהו הצחמל םיכילומ לש םירזייל
 046880 םיבבש לש בשחוממ יגול ןכת
 046903 וידר רדתב םיבלושמ םילגעמ

 .046237-ו 044231 :םה םיבייחמה תועוצקמה
 

 םדקתמ תונכתו הנכות תוכרעמ .7
 236351 תורזובמ תוכרעמ
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
  וא
 236360 היצליפמוקה תרות
 046271 םימצע החנומ ןכתו תונכת
  וא
 236703 םימצע החנומ תונכת
 046272 תונורקע : תורזובמ תוכרעמ
 046273 רזובמ ילנויצקנופ תונכת
 יראניב דוק לש םיימניד היצזימיטפואו םוגרת
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

046275 
046277 

 תוצאומ תוכרעמו םייבושיח םיציאמ
 

 ץאומ יליבקמ בושיח
 םיבשחמ תחטבאב םילכו תונורקע

046278/ 
236278 
046279 
046280 

 236319 תונכת תופש
 236321 הנכות תסדנהב תוטיש
 עדימ ןוסחיא תוכרעמ
 םיבשחמ תחטבא
 חטבואמ תונכת
 רוחאל הסדנה

236322 
236490 
236491 
236496 

 236350 תותשרב הנגה
 236363 םינותנ ידסמ
 236370 רזובמו יליבקמ תונכת
 236376 הלעפה תוכרעמ תסדנה
 236700 הנכת ןוכית
 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא
 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל

236780 
236781 

  

 הקיטובורו  הרקב .8
 1 הרקב תוכרעמ
 םיגתוממ חתמ יריממ

044191 
044139 

 046192 2 הרקב תוכרעמ
 044193 תיראניל הרקבל הדבעמ
 044198 תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ
 םייארקא תותוא
 המכח תשרו קפסה תוכרעמ

044202 
046042 

 046189 םייגולנא םיננסמ ןכת
 046203 םיקוזיחמ הדימלו ןונכת
 046196 תיראניל אל הרקב
 046195 תודמול תוכרעמ
 וא 

 236756 תודמול תוכרעמל אובמ
 *046197 היצזימיטפואב תויבושיח תוטיש
 236901 יטובור העונת ןונכתל םימתירוגלא
 הקיטובורל אובמ
 וא
 'ח הקיטובורל אובמ

236927 
 

046212 
 

 היצזימיטפואה תרות" :םייפוליחה תועוצקמה ינשמ דחא םג תחקל ןתינ *
 )236330( היצזימיטפואל אובמ" וא )104193(

 044191 :אוה בייחמה עוצקמה
 
 תויעבטו תוילמרופ תופש ,תונכת תופש .9

 234129 ח"מדמל םיטמוטאו תוצובקה תרותל אובמ
 234292  בשחמה יעדמל הקיגול
 236319 תונכת תופש
 236345 הרמוחו הנכות תוכרעמ לש יטמוטוא תומיא
 046266 )היצליפמוק( רודיה תוטיש
  וא
 היצליפמוקה תרות
 הנכות לש תונוכנ תחטבה

236360 
046277 
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 236299 תויעבט תופש דוביעל אובמ
 236342 הנכות תומיאל אובמ
 236780 ימניד ןורכז לוהינל םימתירוגלא

 234129 :אוה בייחמה עוצקמה
 

  תויטנווק תויגולונכט .10
 הצובקל םדק עוצקמ וניה )114073( "ח3 הקיסיפ" עוצקמה

 046243 תויטנווק תויגולונכט
 א תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ
 וא
  תמדקתמ תויטנווק תויגולונכטב הדבעמ

126604 
 

126605 
 תיטנווק היצמרופניא דוביעל אובמ
 וא
 תיטנווקה היצמרופניאה תרות
 םיכילומ לע םיטנאווק םינקתה

236990 
 

116031 
046240 

 046241 תיטנווק הקינכמ
 046052 תיטנווק הקינורטקלאוטפוא
 הקינורטקלא וננב םיקרפ
 תיטנווק תרושקתל היצמרופניאה תרות

046232 
046734 

 116037 שעור יטנווק בושחימ

 116031 , 236990 -מ דחאו 046243  :םה םיבייחמה תועוצקמה
 .הצובקה תמלשהל תועוצקמ 3 םישרדנ
 
 

 םינייטצמל תינכתב םידומילה הנבמ
 ירקחמ שגדב

 
 לע תינכתל ופרוצי תודוקנ 80 דע ורבצש םיטנדוטס : הלבק יאנת
 .תימדקא הנש לכ תליחתב ישיא ןויארו םינויצ עצוממ סיסב
 שיגהל ולכוי דחוימב םיהובג הלבק ינותנ ילעב םידמעומ ,ףסונב
  .םהידומיל תליחתב רבכ תינכתל הלבקל השקב
 רומשל ושרדיי תינכתל ולבקתהש םיטנדוטס : םידומילה ךלהמ
 תוחפל לש הריבצ לע ןכו רבטצמ עצוממ לע םידומילה לכ ךלהמב

 םאות היהיו םתלבק תעב עבקייש  עצוממב רטסמס לכ תודוקנ 18
 יאכז תויהל ידכ .הטלוקפב םיטנדוטסה לש םינוילעה 7% -ל
 שגדב םיבשחמו למשח תסדנהב םינייטצמה לולסמ רגוב" תדועתל
 ךישמהל ידכב ויד הובג עצוממב םייסל טנדוטסה לע ,"ירקחמ
 .הטלוקפב םיהובג םידומילל יאגלמכ
 ירקחמ טקיורפ ועצבי תינכתב םיטנדוטסה : תינכתב רקחמ
 4 לש ףקיהב "1 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ" עוצקמה תרגסמב
 תא ךיראהל וא( ינש ירקחמ טקיורפ עצבל ולכוי ףסונבו ,תודוקנ

 "2 םינייטצמל ירקחמ טקיורפ" תרגסמב )יתנש טקיורפל ןושארה
 תא ףילחי )רחבנ םא( ינשה ירקחמה טקיורפה .תודוקנ 4 לש ףקיהב
  ."ב טקיורפ" הבוחה עוצקמ
 תא תחקל שרדיי תינכתב טנדוטס לכ : םימדקתמ םיראת יסרוק
 תוחפל ןכו ,תישילשה הנשב "יטלוקפה רקחמל אובמ" סרוקה
 תצלמהב( 048/049 תמודיקמ דחא םימדקתמ םיראת סרוק
    .)ישיאה החנמה
 ישיא החנמ הנומי תינכתב טנדוטס לכל ,7 רטסמסמ לחה : היחנה
 םע םאתיו ,ירקחמה טקיורפב ותוא החני ףאש ,לגסה ירבח ברקמ
 ,046 תמודיק( םימדקתמ םיראת י/סרוק תריחב תא טנדוטסה

 שארב דמועה לגסה רבח לש עויס תוברל ,תינכתב תויוליעפה .)048
 ןיינעה ימוחתל םאתהב החנמ אוצמל טנדוטס לכ ונווכי ,תינכתה
  .ולש
 ,הירבחל תוידועיי תויוליעפב ופתתשי תינכתב םיטנדוטס :תויוכז
 םיטנדוטסל יתנש סיסב לע ןתנית וז הגלמ ."רייאמ תגלמ"מ ונהייו

  .הנש התואב תינכתה יאנתב ודמעש
 םימייקה םירדסההו תויוכזה לכמ תינכתה יפתתשמ ונהיי ןכ ומכ
 תינכתה יפתתשמ ,לשמל .םידומילב םינייטצמה םיטנדוטס יבגל
 תוחמתה תצובק םמצעל םיאתהל ולכוי למשח תסדנה לולסמב
 םיפסונ תועוצקמ ירקחמה טקיורפל ףסונב הב ,םינייטצמל תחא
 .טנדוטסה תא החנמה לגסה רבח תיחנהב שימג ןפואב ורחביי
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 םימדקתמ םיראתל םידומיל
 

 ,םיבשחמ ,הקינורטקלא( םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה
 ראותלו רטסיגמ ראותל תומלתשה תוינכת העיצמ )תרושקת
 תסדנה ,למשח תסדנהב ןושאר ראות ירגובל תומיאתמה רוטקוד
 ןושאר ראות ירגובל ןכו ,הנכותו םיבשחמ תסדנה וא ,םיבשחמ
 )הקיסיפו בשחמה יעדמ ,הקיטמתמ( תויעדמו תויסדנה תוטלוקפמ
 יאנתב םידמועה ,רחא רכומ יאטיסרבינוא דסומ וא ןוינכטה לש
 םיחטשב םיאשונ לש בחר םוחת םיסכמ הארוההו רקחמה .הלבקה
 .םיבשחמו למשח תסדנה לש םיינשדחהו םיססובמה
 :םה תומלתשהה יחטש
 הקינוטופו תויטנגמורטקלא §
  הקינורטקלא-וננו הקינורטקלאורקימ §
 םיבשחמ תותשרו םיבשחמ §
 תרושקת §
 םייגולויב תותואו תבשחוממ הייאר ,תונומתו תותוא דובע §
 הנוכמ תדימל §
 הרקבו תוכרעמ §
  קפסה תוכרעמו VLSI תוכרעמ ,םיינורטקלא םילגעמ §
 

 תועוצקמ ,תומלתשהה יחטש ,הלבקה יאנת לש טרופמ רואית
 רתאב אוצמל ןתינ ,לגסה ירבח לש תוניינעתהה יחטשו דומילה
  ,םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה לש טנרטניאה

https://ece.technion.ac.il/degree-studies-
programs/graduate-studies/?lang=he 

 
 חטש תא הלבקה תשקב ספוטב ןיצל םישקבתמ םידמעומה :הרעה
 .םיניינועמ םה וב תומלתשהה
 
 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 "למשח תסדנהב םיעדמל רטסיגמ"
 ןושאר ראות ירגוב קרו ךא לבקתהל םילוכי הז ראות ידומילל
 לש הנכותו םיבשחמ תסדנה וא ,םיבשחמ תסדנה ,למשח תסדנהב
 הלבקה יאנתב דמועה ,רחא רכומ יאטיסרבינוא דסומ וא ןוינכטה
 .הטלוקפה לש

 דומילה תושירד
 16  רובצל ושרדי ןוינכטב הקיסיפ - למשח תסדנהל תינכותה ירגוב
 'קנ 19-ב ושרדיי תורחא תוינכת ירגוב .םיסרוקב דומיל 'קנ
 םיטנדוטסה ללכ .הכמסה תמרב תויהל תולוכי 3 ןכותמ ,םידומיל
 טקיורפ וא רקחמ תדובע עוציבו תבחרומ תילגנא ןיגב 'קנ 2 ל ושרדי

 'קנה תשירד כ"הסש ךכ ,םיסרוקל ףסונב 'קנ 20 לש ףקיהב יסדנה
 'קנ 38 :הקיסיפ-למשח תסדנהב ןושאר ראות ירגובמ היהת ראותל
 תדובע םוקמב רמג תדובע עצבל ןתינ 'קנ 41 םיטנדוטסה ללכמו

 8 תריבצב םיטנדוטסה ושרדי הזה הרקמב ,'קנ 12 ףקיהב רקחמ
 .םיסרוקב תופסונ 'קנ
 

 ךותמ תועוצקמ דומיל ידי לע 'קנ רובצל ושקבתי םיטנדוטסה
 הטלוקפב םינתינה םימדקתמ םיראת ידומילל תועוצקמה תמישר
 רשא ,םימדקתמ םיראתו הכמסהל םיפתושמ תועוצקמ ךותמ ןכו
 'קנה ברימ ,ללככ .הכמסהה ידומיל תפוקתב םדי לע ודמלנ אל
 .םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפהמ תועוצקמ דומיל י"ע ורבציי

 תוטלוקפמ תועוצקמ לש לבגומ רפסמ דומלל םייאשר םיטנדוטס
 ורושיא תא שרוד תרחא הטלוקפמ עוצקמ דומיל םלוא ,תורחא
 ידומילל תינקידה תינגס לש ורושיא ,ןכו ,החנמה לש ויקומינו

 .םימדקתמ םיראת ידומיל תדעו וא ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת
 ןתינ .תרחא הטלוקפב ודמל רשא עוצקמ רובע וכוזי םיטנדוטסה
 םיליבקמ תועוצקמב הטלוקפה לש תועוצקמה דומיל תא ףילחהל
 תינכת .בשחמה יעדמל הטלוקפה ידי-לע םינתינה םימוד וא
 ירקיע ןוויכב תשבוגמ תומלתשה הווהתש הרוצב הנבית םידומילה
 .הנשימ ינוויכ רפסמבו דחא

 ןתינ אל  .םתדובעל החנמו רקחמ אשונ אוצמל םיטנדוטסה לע
 ורשקתי הז ךרוצל  .םוחת וא אשונ לכל החנמ תאיצמ חיטבהל
 הטלוקפה לגס ירבח םע ,ירשפאה םדקהב ,םתמזויב םיטנדוטסה
 תדובעב היחנהל תורשפאה תא םתא וררביו םתוניינעתה חטשב
 .יסדנה טקיורפ וא רקחמ תדובע ,רמג
 

 תויסדנהו תויעדמ תוטלוקפ ירגובל "םיעדמל רטסיגמ"
 ירגוב םיטנדוטסל םג םימיאתמ הטלוקפב תומלתשה יחטש רפסמ
 ירגובו בשחמה יעדמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ - םיעדמל תוטלוקפה
 תסדנה וא למשח תסדנה ירגוב םניאש תויסדנה תוטלוקפ
 יתנש-עברא לולסמב םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס .םיבשחמ
 םש ןויצ אלל( "םיעדמל רטסיגמ" ראותה תארקל םלתשהל םילוכי

 הטלוקפה לש תועוצקמ ןה המלשהה תושירד רשאכ )הטלוקפה
  .תוחמתהה םוחתב םימדקתמ תועוצקמל םדק תושירד םיווהמה
 תוטלוקפהמ יתנש-תלת לולסמב םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס
 רטסיגמ" ראותה תארקל םלתשהל םה ףא םילוכי ל"נה תויעדמה
 תועוצקמ הליחת םילשהל םהילע היהי .הטלוקפב "םיעדמל
 םיראתו הכמסהל םיפתושמ תועוצקמ וא הכמסה ידומילמ
  .'קנ 24  לש ףקיהב םימדקתמ
 תארקל םלתשהל םישקבמה תיסדנה/תיעדמ הטלוקפ ירגוב
 קר תאז תושעל ולכוי  "למשח תסדנהב םיעדמל רטסיגמ" ראותה
 .למשח תסדנהב ןושאר ראות ומילשהש רחאל
 

 )MEE - הזת אלל רטסיגמ( "למשח תסדנהל רטסיגמ"
 תסדנהב ןושאר ראות ירגוב לבקתהל םילוכי הז ראות ידומילל
 ירגוב ןכו ,הנכותו םיבשחמ תסדנה וא םיבשחמ תסדנה ,למשח
 ,הקיסיפ ,בשחמה יעדמ( תיעדמו תיסדנה הטלוקפמ ןושאר ראות
 דמועה ,רחא רכומ יאטיסרבינוא דסומ וא ,ןוינכטה לש )הקיטמתמ
 .הטלוקפה לש הלבקה יאנתב
 

 
 :תואבה תושירדה תא אלמל הזת אלל לולסמב םיטנדוטסה לע

 .תוחפל 'קנ 42 לש הריבצ §
 .תבחרומ תילגנא ןיגב ןכותמ 'קנ 2 §
 הדבעמ וא/ו ןוירנימס תועוצקמב ויהי ל"נה 40-ה ךותמ 'קנ 6 §

 הרומ תצלמהב  .תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכה
 םיראתל הדעווה לש שארמ רושיאבו החנמהו עוצקמה
 דומיל י"ע םג וז השירד אלמל םיטנדוטסה ולכוי םימדקתמ
 ,הדבעמ וא/ו ןוירנימס תועוצקמל המודבש ,םירחא תועוצקמ
 .תימצע הדובע לש יתוהמ ביכרמ םיללוכ
 תועוצקמ תמישר ךותמ תויהל תובייח דומילה תודוקנ ללכמ 'קנ 2 §

 .הטלוקפה רתאב תמסרפתמה דוסיה יעדמ
 םיראתל הדעווה לש שארמ רושיאב ,דבלב הז לולסמב §

 'קנ 15 דע דומלל םייאשר ויהי םיטנדוטסה ,םימדקתמ
 ,הקיזיפ ,הקיטמתמ :תורחא תוטלוקפמ םייטנוולר תועוצקמב
 .לוהינו הישעת תסדנהו בשחמה יעדמ
 רובעל היהי ןתינ ,םימדקתמ םיראת ידומילל הדעווה רושיאב §

 אשונ רדגוה ,המ/םיאתמ ת/דמעומהש הרקמב הזת םע לולסמל
 לגס ירבח ןיבמ החנמ ואצמ םיטנדוטסהו ,םיאתמ רקחמ
 רמג תדובע/טקייורפ/רקחמב היחנהל םיכסהש ,הטלוקפה
 םא ,תורשפא הנשי ..םידומילל םינושארה םירטסמסה 4 ךלהמב
 בלשב רובעל ,תאז םיקידצמ הזתה תמרו תי/טנדוטסה תמר
 רפסה תיב תונקתל ףופכב ,טרוטקודל רישי לולסמל םיוסמ
  .םימדקתמ םיראתל
 ךישמהל ולכוי אל "למשח תסדנהל רטסיגמ" ראות ילעב §

 רקחמ תזת ומילשיש רחאל אלא ,רוטקוד ראותל םידומילל
 אל םידומיל" תרגסמב רקחמ תדובע וא רמג תדובע תמרב
   .)דבלב םינייטצמל( "ראותל

 :תורעה
 .הגלמ לבקל םיאכז םניא הז לולסמב םיטנדוטס §
 ."למשח תסדנהל רטסיגמ" אוה םידומילה םותב קנעומה ראותה §
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 וא ןוינכטב םימדוק םידומילב תועוצקמ ודמל רשא םיטנדוטס
 ,ודמלש תועוצקמב הרכהל השקבב תונפל םילוכי ,תרחא תרגסמב
 תרגסמב דומלל םיטנדוטסה ושרדיי 'קנה ללכמ 75% תוחפל רשאכ
 ודמלנ רשא תועוצקמב בשחתהב היהי 'קנב יוכיזה  .יתבר ןוינכטה
 םידומילב ןוינכטה תרגסמב וחקליי תושרדנה 'קנה רתי  .םתמרבו
 .ראותל

 
 הדיחיה תרגסמב הריבצ ידומיל וא ראותל אל םידומיל
 ךשמה ידומילל
 אלש ,ןוינכטב םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה ירגוב ,םידמעומ
 תושירדב םידמוע ךא ,הטלוקפב ינש ראות ידומילל םתלבק הרשוא
 םיראתל הדעווה תצלמהב ,תונפל ולכוי ,רפסה תיב לש הלבקה
 ךשמה ידומילל הדיחיה תרגסמב הריבצ ידומילל ,םימדקתמ
 וא הטלוקפה רתאב םימושרה םילהנל םאתהב ,ץוח ידומילו
 רפסה תיב תונקתל םאתהב ,"ראותל אל" םידומיל תרגסמב
 .םימדקתמ םיראתל

 רוטקוד ראותל םידומיל
 תדעוימ "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תארקל תומלתשהה
 ףרטצהל םיפאושה ,רקחמל הקיז ילעב םינייטצמ םיטנדוטסל
 למשחה תסדנה יחטשב תימדקאהו תיגולונכטה תוגיהנמל
 .םיבשחמהו
 

 "םיעדמל רטסיגמ ראות ילעבל טרוטקוד"
 הלבקה יאנת
 רפסה תיב לש תוילאמרופה תושירדב דומעל םידמעומה לע §

 .םימדקתמ םיראתל
 תועצמאב ,שרדנה תדימב( םידמעומה תא קודבת הלבק תדעו §

 תיטלוקפה הדעווה ינפב היתוצלמה תא איבתו )הניחב וא החיש
 ראותל םידומילל הלבקל תיפוס הצלמה .םימדקתמ םיראתל
 רחאלו ,החנמ ואצמי םידמעומהש רחאל קר ןתנית רוטקוד
 .החנמה יונימ לע ץילמת םימדקתמ םיראתל הדעווהש

 דומילה תושירד
 עדיה תקמעהלו המלשהל םישורדה םימדקתמ תועוצקמ דומיל §

 ןיגב 'קנ 2 ןכותמ ,תוחפל 'קנ 10 לש ףקיהב ,רקחמה עוציבל
 .תבחרומ תילגנא
 .'קנ 20 לש ףקיהב ,התואנ המרב תירוקמ רקחמ תדובע עוציב §
 הטלוקפה ילתכ ןיב אלמ ןמזב תחא הנש תוחפל לש הייהש §

 .תומלתשהה תפוקתב
 םיראת רפסה תיב תונקתל םאתהב תופשל תושירדה יולימ §

 .םימדקתמ
 8 תריבצב ושרדיי טרוטקודל רישיה לולסמל ורבעש םיטנדוטס
 .םיסרוקב תופסונ 'קנ

 
 "טרוטקודל רישי לולסמ"

 ראותל םימלתשמה םינייטצמ םיטנדוטסל דעוימ הז לולסמ §
 לע .רוטקוד ראותל הדובעל הבחרהל ןתינ םרקחמ רשא רטסיגמ
 םרקחמ ךלהמב וחיכוה )1( :םיאבה םיאנתב דומעל םידמעומה
 ידומילל ותמאתה לע  רורבב הדיעמה תירקחמ תלוכי ינש ראותל
 רחאל ינשה רטסמסה ךלהמב תוחפל ואצמנ )2( .טרוטקודה
 אשונ )3( .ינשה ראותה תועוצקמב ונייטצהו ,רקחמה אשונ רושיא
 ךבדנ שמשל וא ,טרוטקוד תדובעל הבחרהל ןתינ םרקחמ
 תסכממ תיצחמ תוחפל ומילשה )4( .וזכ הדובעב יתועמשמ
 .תוחפל 90 לש עצוממ וגישהו ,ןהב וביוח רשא דומילה תודוקנ

 

 "טרוטקודל דחוימ לולסמ"
 דחוימב םינייטצמ םיטנדוטסל רשפאל איה לולסמה תרטמ §

 םדקומ לולסמב בלתשהל םיניינועמו ןושאר ראות םימייסמה
 םיניינועמה םיטנדוטס .רטסיגמ ראותל םושיר אלל טרוטקודל
 לע םיטרפ תלבקל םימדקתמ םיראת תוריכזמל ונפיי הז לולסמב
 .לולסמה

 

 
  ףסונ עדימ
  הטלוקפב םימדקתמ םיראת תווצ
  04-8294781 ,04-8293235 .לט

eegrad@technion.ac.il 
 :םיבשחמו למשח תסדנהל הטלוקפה רתא

https://ece.technion.ac.il/?lang=he  
 
 
 

 


