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 ןוינכטב ימדקאה לגסה תו/ירבחו תו/םינקיד : לא

 הכמסה ידומיל ןקיד – קיאח םאסוח ׳פורפ : תאמ
 

 פ"שת ביבא רטסמס רובע הכמסה ידומילב תומאתה :ןודנה
 

 ,בר םולש
 

 תויונמדזההו תושדחה תויורשפאה דצל .םידומילבו הארוהב םיריהמ םייוניש םיווח ונא פ״שת ביבא רטסמס תליחת זאמ
 .תמלוה תוסחייתה םהל תתל ךירצ רשא – םידומילב םירושקה םילטובמ אל םיישיאו םייעוצקמ םירגתא םג שי ,םירופישל
 .פ״שת ביבא רטסמס םויס דע תופקת ולא תויחנה .תובייחמ תויחנה רפסמ ןלהל ,סופמקב םויכ תרייטצמש הנומתה פ״ע

 

 / דודיב / הניחבה לוטיב בקע פ"שת ףרוח רטסמס לש 'ב דעומ תוניחבב ונחבנ אל רשא םיטנדוטסל תועגונה תויחנה .א
  הכמסה ידומיל ילהנ יפ לע תדחוימ תונחביהב הכזמה תרחא הביס לכ

 םיחדנה 'ב ידעומ( המלשהה תוניחב ידעומ דעו פ"שת ףרוח רטסמס םויסמ רבעש ןמזה ךשמ רואל – ןויצ רופיש .1
 פ"שת ףרוח רטסמס לש 'א דעומב ונחבנש םיטנדוטס לש )תוכזהו( ןוצרה תאז םעו ,)פ״שת ףרוח רטסמס לש
 לע רתוול רחבי רשא טנדוטס .תונחביהה לע רתוומ אוהש הניחבה ףוסב טילחהל טנדוטסה לכוי ,ןויצה תא רפשל
 דומע לכ שארב תונחביה לע רתוול ותטלחה לש רורב ןויצב הניחבה תא שיגי )תנווקמ וא הליגר( תונחביהה
 תא בוזעל השרוי אל ,טנדוטס ,תאז םע .הניחבב ןויצ ול עבקי אלו םינחבנה ןיינמב בשחי אל ,הניחבה תרבחמב
 תושרל קר דומעתו דבלב הז ףיעסב תורומאה המלשהה תוניחבב לעפות וז תנוכתמ .המויס דע הניחבה רדח
  .המלשהה תוניחבל םיאכזה םיטנדוטסה

 1,2פ"שת ביבא  רטסמסב ןתינ עוצקמהו פ"שת ףרוח רטסמס לש 'ב דעומ לש המלשהל םיקוקזש םיטנדוטס .2

 יפל תיגולונורכ םיבקוע םידעומ השולשב 3 הניחבו 2 הניחב ,1 הניחב :תוניחב לש םידעומ השולש ומייקתי .2.1
      .פ"שת ל"הנשב ומייקתי תוניחבה ידעומ לכ .הז רדס

 ,פ״שת ביבא רטסמסב בוש עוצקמ ותואל םשרנו פ"שת ףרוח רטסמסב עוצקמל םושר היהש טנדוטס רובע .2.2
 לש 'א דעומכ בשחית 2 הניחב .פ"שת ךרוח לש 'ב דעומ לש המלשהה תניחב דעומכ בשחית 1 הניחב
 בושיחל שמשי 1  הניחב לש ןויצה .פ"שת ביבא רטסמס לש 'ב דעומכ בשחית 3 הניחבו פ"שת ביבא רטסמס
 ןויצה בושיחל ושמשי )ןהינבמ הנורחאה( 3 הניחב וא 2 הניחב לש םינויצה .פ"שת ףרוח רטסמסב ןויצה
  .פ"שת ביבא רטסמסב

 רטסמסב סרוקל ומושירו פ"שת ףרוח רטסמסב ןזוי ןויצה ,1 הניחבל קר שגינ 2.2 ףיעסב רומאכ טנדוטס םא .2.3
  .לטובי פ"שת ביבא

 
 תוטיש ועבק אל תועוצקמה ירומו תואירבה דרשמ תויחנה תובקעב ולטבתה 'ב דעומ תוניחב םהב םיסרוקל קרו ךא סחייתמ 2 ףיעס 1

 ,תנווקמ הניחב אמגודל( תיפולח הכרעה תטיש העבקנ םהב םיסרוק .הכמסה ידומיל תונקתב 2.2.1 ףיעס יפ לע הכרעהל תויפולח
 .הז ףיעסמ םיגרחומ )ב"ויכו פ"עב הניחב ,תלטמב הניחבה תפלחה

 

 ,עבוקה אוה ןורחאה ןויצה ,רטסמס ותואל תוכיושמה עוצקמב תוניחב שולשב ןחביהל לוכי אל טנדוטסש חיטבהל דעונ 2 ףיעס חוסינ 2
 .םידעומ ינשב הניחב לכב ןחביהל יאכז טנדוטסש עבוקה קוחה תארוהב םידמוע ונאו



  .פ"שת ביבא רטסמסב ןזוי ןויצה ,ןהיתשל וא 3 הניחבל וא 2 הניחבל קר שגינ 2.2 ףיעסב רומאכ טנדוטס םא .2.4
  .לטובי פ"שת ףרוח רטסמסב סרוקל ומושיר ,טנדוטסה תשקב יפ לע

 ןיבמ תחאל תשגל לכוי פ"שת ביבא רטסמסב םשרנ אלו פ"שת ףרוח רטסמסב עוצקמל םושר היהש טנדוטס .2.5
    .פ"שת ףרוח רטסמסב ןזוי ןויצה פ"שת ףרוח רטסמס לש 'ב דעומכ בשחת הניחבה .)1,2,3( תוניחבה שולש

 תשגל לכוי פ"שת ביבא רטסמסב עוצקמל םשרנו פ"שת ףרוח רטסמסב עוצקמל םושר היה אלש טנדוטס .2.6
 3 הניחב וא 1 הניחב לש ןויצה .ןהיתש וא ,'ב דעומכ בשחיתש 3 הניחב וא 'א דעומכ בשחתש 1 הניחבל
     .פ"שת ביבאב ןויצה בושיח ךרוצל בשחי )ןהינבמ הנורחאה(

 .עבוקה אוה תיגולונורכ הנורחאה הניחבה ןויצ - םירקמה לכב .2.7
  .ונתינ םה ובש רטסמסה לע ולוחי בקעמה ינויצ - םירקמה לכב .2.8

 

  פ"שת ביבא רטסמסב םידמולה םיטנדוטסה ללכל תועגונה תויחנה   .ב

 לשב הלודג תירוהו תילכלכ תוירחאב םיאשונ רשא םירוה םה ןוינכטב םיטנדוטסהמ קלח – םירוהב תובשחתה .3
 תייסולכואב תימדקאה העיגפה תא רעזמל תנמ לע .הנורוקה ןדיעב ךוניחה תכרעמ לע ולטוה רשא תולבגמה
 'ו התיכ דע םידליל םירוה םה רשא םיטנדוטס ,יחכונה רטסמסה ךלהמב םיפיצר םידומיל ךשמה רשפאלו םירוהה
 :תואבה תולקהל םיאכז הכמסה ידומיל י"ע ורשואו ,הכמסה ידומיל רתאב ןווקמה ספוטה תא ואלמ ,)ללוכ(

 

 ךלהמב תושרדנה תולטמה ףקיהמ 20% תוחפל תיחפי יארחאה הצרמה( תושרדנה תושגהה ףקיה תתחפה 3.1
 .)השגהל םימיה רפסמל 50% תפסות( תולטמ תשגהל ףסונ ןמז ןתמו )רטסמסה לכ

 הניא םידלי תריתע תיתיב הדובע תביבסש הדבועל םיעדומ ונא – םילוגרתבו תואצרהב תוחכונ תבוח לע רותיו 3.2
 םירוה םה רשא םיטנדוטס .תכרעמב םירועישה ועבקנ םהב םידעומבו תורודס תועשב הדימל תרשפאמ
 .)םמצע תוחוכב רמוחה תא ומילשי ךא( תוחכונ תבוחמ םירוטפ ויהי ליעל רומאכ םידליל

 ורבעוי ותשקב יפ לע ,פ"שת ביבא רטסמסב דמול אוה ותוא עוצקמל דיתעב בוש םשרי טנדוטסהש הדימב 3.3
  .בקעמה ינויצ
 

 לכ ךשמב םיטנדוטסה תברועמ לע רומשל אוה תנווקמ הדימלב לודגה רגתאה – םיסרוקב הכרעה יכרד ןוכדע .4
 תומדקתה לע בושמ הצרמלו דמולל תתלו  הדימלב ריבס סמוע לע רומשל ,תידומיל תרגסמ רמשל ,הדימלה ךילהת
 ךילהת לכ ךשמב םייקתת הכרעההש יוצר .הכרעהה ביכרמ אוה הדימלה ךילהתב יזכרמ ביכרמ  .סרוקב דמולה
 תויתצובק תומישמ ,םירצק םינחבמ ,םירמאמ תאירק ,תויעב ןורתפ ומכ ,הכרעהה יביכרמש ,רמולכ ,הדימלה
 ביכרמ ,רטסמסה ךלהמב תונתינה ,הכרעהה תומישמל שי ליגר רטסמסב .רטסמסה לכ ךלהמב ובלושי םינוידו
 .תמכסמ הדובע/טקיורפה/ןחבמה לש ןויצה אוה ןויצה לש יראה קלחו טנדוטסה יגשיה לש הכרעהב תיסחי ךומנ
 :אמגודל .תנווקמ הדימלל ןמיאתהלו הכרעהה יכרד תא ןכדעל ץלמומ ,יחכונה בצמב

 .עצמאה ןחב וא/ו יפוסה ןחבמה לש לקשמה תא ןיטקהלו הדימלה לכ ךלהמב "תוכרעה ינימ" בלשל ץלמומ 4.1
 תודובע ףיסוהל אל( םינושה םיביכרה תא תונשל אלש ץלמומ ,הכרעה יביכרמ רפסמ ללוכ סרוקהו הדימב 4.2

 לש ןלקשמ תא לידגהלו )יפוסה ןחבמה( תמכסמה הכרעהה לקשממ תיחפהל אלא )רוקמב וננכות אלש
  .רטסמסה ךרואל תוכרעה

 .םכסמה ןחבמל תופולח בלשל ץלמומ 4.3

 יפ לע גוהנל שי ,יארחאה הצרמה תעד לוקיש יפ לע םירחא םייוניש וא ליעל םיטרופמה םיגוסה תמגודכ יוניש עצוב םא
 :תואבה תויחנהה

 

 ליעל תוטרופמה תמגודכ תולטמו תויפולח הכרעה יכרד עובקל ,יארחאה הצרמה תעד לוקיש יפ לע ,ןתינ 4.4
 ותואב םיירקיעה םיסרוקה לכ ןיב ןפקיהו תולטמה לש השגהה ידעומ םואת ךות ריבסו יתדימ ,םאתומ ןפואב



 הגירחב רבודמ אלש אדווי ןקידה .)ודי לע ךכל הנומש ימ וא( הטלוקפה ןקיד רושיאל םיפופכ םייונישה .רטסמס
 ידומיל ןקיד לעפי ,תוטלוקפ ןיב םואית םיכירצמה םירקמבו םיגירח םירקמב .םידמולה לע סמועב הריבס יתלב
  .תומאתומו תוריבס ןכא לטומה סמועה תומרש חיטבהל הרטמב הטלוקפה ןקיד לומ הכמסה

 ךיראתהמ רחואי אל עצובי סובליסב הכרעהה יכרד ןוכדע .סרוקה לש סובליסב הכרעהה יכרד תא ןכדעל שי 4.5
14.05.2020.  

 סרוקה רתאב תנכדועמה תנוכתמה תא םסרפל ,סרוקב הכרעהה יכרדב םייונישה לע םיטנדוטסל עידוהל שי 4.6
  .ליעל ךיראתהמ רחואי אל ולא םייונישל איבהש לנויצרה לע בתכב ריבסהלו

 21.05.2020 -מ רחואי אל סרוקל םושירה תא לטבל ולכוי ,וצריש םיטנדוטס 4.7
 

 :אבה רושיקב תוארל ןתינ הכרעה תוטישו םילהנ יבגל עדימ
 https://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=357&username=guest  
 

 

 תודבעמ תמלשה .5

 סופמקב הארוה תודבעמ עוציבל הרזח תרשפאמ 03.5.2020 ךיראתב םעה תואירב וצל ןוקיתה לש ףקותל הסינכה
 ךא ,ץאומ ז"ול תונבל ושקבתנ תוטלוקפה ,תאז רואל .םיבורקה םימיה ךלהמב ומסרופיש תונוכתמלו תויחנהל ףופכב
 ,רוגסיש ןפואב הארוהה תודבעמ םויקל ,םיברועמה םימרוגה ראש לשו םיטנדוטסה לש םג םיצוליאב םג בשחתמש הזכ
 אלש םיטנדוטס ויהיש םיפוצ ונא ,תאז םע .רטסמסה תליחתב התבשההמ האצותכ רצונש רעפה תא ,תיקלח םג ולו
 םיטנדוטס ,הפיחב רויד תונורתפ תאיצמב ישוק ,תירוביצ הרובחתה לע תולבגמ בקע תודבעמה תמלשהל עיגהל ולכוי

 טנדוטסהמ רצבנ םהב םימוד םירקמבו ,ולאכ םירקמב .'וכו העונת תולבגמ םהילע ולטוהש םיבושיב םיררוגתמה
 םיטנדוטסל רשפאלו תודבעמל תומלשה ידעומ םאתל תושקבתמ תוטלוקפה ,עבקיש ז"ולב תודבעמב ףתתשהל
   .ולא תומלשהב ףתתשהל

 .ונלוכל אירבו חלצומ רטסמס היהיש .ילא תונפל ססהל אל אנ תושקב וא תולאש םכל הנייהתו הדימב

 

 

 ,הכרבב

          
 הכמסה ידומיל ןקיד - קיאח םאסוח 'פורפ

 

  אישנל ריכבה הנשמה :םיקתעה
 הלהנה ירבח  
 םימדקתמ םיראתל ס"היב ןקיד  
 םיטנדוטסה תינקיד  
 ט״סא ר״וי  
 ט"סא, תימדקאה הדעווה ר"וי  
 תוימדקא תודיחי ישאר  


