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  ןטרסה רקחו יאופר-ויב רקחמל סינומש ש״ע ס"היב – ךמסומ ידומילל הלבק

 :הלבק ידעומ
i. רבמטפסב דחאל ראורבפ עצמא ןיב השענ ינש ראותל םושירה. 
ii. תדעו תטלחה י״פע ,דבלב תו.םינייטצמ תו.םיטנדוטס לש טועימ קר ולבקתי ךא , ׳ב רטסמס תארקל םג לבקתהל ןתינ 

  .ל״נה ףיעס יפל א רטסמס תארקל םשריהל יוצרו ץלמומ ,ןכלו .ס״היב לש םיכמסומה
 

  :הלבק להונ .1
 תואבה תושירדה תא אלמלו ,ינשה ראותה תארקל ה.ותוא תוחנהל ה.ןכומ היהיש ,החנמ אוצמל ת.דמעומה לע ינש ראותל הלבקל

 :םיאבה םיאנתהמ דחא יפל
 

 .)הלבק ןויאר אלל( הרישי הלבק :80 :עצוממ ןויצ ףסב .B.Sc ראותה תא ומייסש םייחה יעדמ ימוחת תו.ירגובל .1.1
 הלבקה תדעו ידי לע ןויאר תובקעב הלבק :80-75 ןיב עצוממ ןויצב .B.Sc ראותה תא ומייסש םייחה יעדמ ימוחת תו.ירגובל .1.2

 תיבה תו.םיטנרטסמה תדעוול הגירח השקבב תונפל םיאשר 75-מ ךומנ םהינויצ עצוממש תו.םידימלת . תירפס תיבה
 ראותה ידומילל םירושקה תו.םירקוח תאמ ,םיינש יוצר ךא ,דחא הצלמה בתכמ תוחפלו םייח תורוק :תפסונ השירד .תירפס
 ספוט לע )sternadi@tauex.tau.ac.il( ןרטש ידע ׳פורפ – ס"היב לש םיכמסומה תדעו תשארל חלשית הצלמהה .ןושארה
 .ה.ץילממל חלשייש רפסה תיב

 תיטרואית היגולויב ידומיל לולסמ :םיאבה םילולסמהמ דחאל הסדנה וא םיקיודמה םיעדמה ימוחתמ תו.םידימלת לש הלבק 1.3
 היגולונכטויב לולסמ ,הקיטמרופניאויב לולסמ ,תיטמתמו

 הסדנה וא םיקיודמה םיעדמה םוחתב ןושאר ראות ודמלשו ,ןושארה ראותב היגולויב ידומיל ודמל אלש תו.םידימלת •
 תעב הלעמו 85 לש עצוממ ילעב תויהל )א( :םיבייח הלעמ םיניוצמה םילולסמה דחאלו רפסה תיבל לבקתהל תו.םיצורשו

 .יטנוולרה לולסמה לש הלבקה תדעו תא רובעל )ג( ,החנמ אוצמל )ב(,)ןושארה ראותב םירטסמס 5 ירחא תוחפל( הלבקה
 .תירפס תיב הלבק תדעומ םירוטפ ויהי ולא תו.םידמעומ

 ,לולסמה ת.שאר םע םואיתב לולסמה תושירד יפ לע ועבקי ,המלשהה ידומיל ןומזת םג ומכ ת.דמעומה לש המלשהה ידומיל •
 ךמסומ תדעו ר״וי .הלעמו 80 עצוממב המלשהה יסרוק תא םייסל תו.םידמעומה לע .ךמסומ תדעו ר״ויו ,ת.דעוימה החנמה
 .ולא םיאנת יולימ ואדווי

 לבקתהל ה.לוכי 85 מ תוחפו 80 לעמ אוהש עצוממב הסדנה וא םיקיודמה םיעדמה םוחתב ןושאר ראות ה.םייסש ה.דימלת •
 דא הדעוו ידי לע םיכמסמ תקידבב הנתומ הדעומ רוטפהש אלא ,ג-ב םיאנת סיסב לע הלעמל םיניוצמה םילולסמה דחאל
 .קוה

 
 :םילולסמה ראש לכב דומללו רפסה תיבל לבקתהל תו.םיניינועמה םיקיודמה םיעדמה ימוחתמ תו.םידימלתל 1.4
  :ינשה ראותל םושירה ינפל המלשה ידומיל •
o היגולויב ,םזילובטמו היגולומיזנא ,הימיכויב ,תיללכ הקיטנג :ינשה ראותל םושירה ינפל םיאבה םיסרוקה תעברא תא דומלל 

 .המלשהה יסרוקב 80 -ל תוחפל הוושה םינויצ עצוממ שרדנ .תירלוקלומ היגולויבל אובמב הדבעמ ,אתה לש
  .הלבקה תעב הלעמו  80 לש עצוממ ילעב תויהל •
 .ןושארה ראותה ידומילל תו.םירושקה תו.םירקוח תאמ ,םיינש יוצר ךא ,דחא הצלמה בתכמ תוחפלו םייח תורוק חולשל •

 תיב ספוט לע )sternadi@tauex.tau.ac.il( ןרטש ידע ׳פורפ – ס"היב לש םיכמסומה תדעו תשארל חלשית הצלמהה
 .ה.ץילממל חלשייש רפסה

 .רפסה תיב לש הלבקה תדעו תא רובעל •
 הנושארה הנשה ךלהמב )היגולונכטויבו תירלוקלומ היגולויב וא היגולויבורקימ( היגולויבב יסיסב ישימח סרוק םילשהל •

  .לולסמה ת.שאר םע תוצעייתה רחאל ,ינשה ראותה ידומילל
 .לולסמה תושירד יפל ינשה ראותה ךלהמב םיפסונ םיסרוק םילשהל •
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 םיקיודמה םיעדמה ימוחתמ םניאש תו.םידימלת לש הלבק 1.5

 לבקתהל תו.םיצורשו םיקיודמה םיעדמה םוחתב ןושאר ראות ודמל אלש ,ןושארה ראותב היגולויב ידומיל ודמל אלש תו.םידימלתל
 רוחבל ןתינ ,ןיפוליחל .םייחה יעדמב ראות רחאל גוח ודמליש ץלמומ השרדמה ילולסמ ראשמ דחאב דומללו רפסה תיבל
  :ינשה ראותל םושירה ינפל המלשה ידומילב

 היגולויבו ,םזילובטמו היגולומיזנא ,הימיכויב ,תיללכ הקיטנג :ינש ראותל םושירה ינפל םיאבה םיסרוקה תעברא תא דומלל •
 .תירלוקלומ היגולויבל אובמב הדבעמ ,אתה לש

 תירלוקלומ היגולויב וא תיללכ היגולויבורקימ :ינשה ראותל םושירה ינפל םיאבה םיסרוקה ינשמ דחא תא דומלל •
 .היגולונכטויבו

 .)ס"ש 6( רפסה תיב לש רקחמה תוצובקמ תחאב "טקיורפ תדבעמ" סרוק םילשהל ,ינשה ראותל םושירה ינפל ,ןכ ומכ •
 םירטסמס 5 ירחא תוחפל( הלבקה תעב 80 לעמ עצוממ ילעב תויהל )א( :םיאבה םיאנתב דומעל תו.םידימלתה לע ,ןכ ומכ •

 תושירד יפל ינשה ראותה ךלהמב םיפסונ םיסרוק םילשהל )ג( .רפסה תיב לש הלבקה תדעו תא רובעל )ב( .)ןושארה ראותב
 .לולסמה

 .ןושארה ראותה ידומילל םירושקה תו.םירקוח תאמ ,םיינש יוצר ךא ,דחא הצלמה בתכמ תוחפלו םייח תורוק חולשל •
 תיב ספוט לע )sternadi@tauex.tau.ac.il( ןרטש ידע ׳פורפ – ס"היב לש םיכמסומה תדעו תשארל חלשית הצלמהה
 .ה.ץילממל חלשייש רפסה

  .רפסה תיב לש הלבקה תדעו תא רובעל •
 .לולסמה תושירד יפל ינשה ראותה ךלהמב םיפסונ םיסרוק םילשהל •
 רמג תניחבו הזתה תשגה .2

 .)יטנוולרה רקחמב הלועפ יפתשמ םניאש( תו.םינחוב 2 -ו החנמה :ופתתשי ךמסומה תניחבב •
 .דוביכ תאבה רסאיתו ,)םוכיסו תורטמ ,המדקה יקרפ אלל( דבלב רקחמה תואצות לש תגצמ תגצה רתות ,הניחבה ןמזב •
 
 ךמסומ ידימלת לש תואצרה  .3

i. תיבה מ"למה רנימס תרגסמב ,הנושארה הנשה ךלהמב תחא )1( :תואצרה יתש תתל ה.דימלתה לע םידומילה ךלהמב 
 תיב םורופב ןתנית וז האצרה .רקחמה תדובע לע ךמסומה ידומיל םותב היינש )2( .םייעדמ םירמאמ לע תססובמה ,ירפס
 םתדובע םוכיס תא גיצהל תו.םילוכי ן.םניא ךכיפלו( 'ב רטסמסב םהידומיל ולחהש ינש ראות תו.ידימלת .ץיקה ךלהמב ירפס
 )'א רטסמס( םהידומיל לש ןורחאה רטסמסה ךלהמב םתדובע םוכיס תא וגיצי ,)ץיקב ירפס תיבה מ"למה רנימס תרגסמב
 .ירפס תיבה ףטושה מ"למהמ קלחכ

ii. ךרוצה תדימב ,ה.דימלתה לש לולסמה תושירד יפל הנתנית תופסונ תואצרה. 

iii. תילגנאב הנתנית תואצרההש )הבוח אל לבא( יוצר. 
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