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 ____07.06.2022______ :ןוכדע ךיראת

 96-993-02-03  הניכמ-םדק הקיזיפ :סרוקה רפסמו םש
 ואדנל תנבל ר"ד :הצרמה םש

 )'דכו הנדס ,רנימס ,ליגרת ,רועיש( :סרוקה גוס

 תויעובש תועש 6  :תועש ףקיה           הניכמ םדק     :רטסמס          2022     :םידומיל תנש

 

 :)תויפיצפס תורטמ / לע תורטמ( הדימל ירצותו סרוקה תורטמ .א
 הניכמב םידומיל תארקל הנכהכ )הקינכמ( תיסיסב הקיזיפ דומיל – סרוקה תרטמ
 .עבטה יעדמ לולסמב וא םיקייודמ םיעדמ לולסמב תימדקא-םדקה
 

  – הדימל ירצות
 .הקינכמב םייסיסב םיגשומ תנבה
 .הקינכמב םיילקיזיפ םיכילהת רואית םשל תונותנ תואוושמב שומיש
 .תואוושמלו םינותנל תילולימ הלאשמ "םוגרת" תונמוימ תלבק
 .תוילקיזיפ תויעב ןורתפ םשל תומיאתמה תואוושמב שומיש
 .םיטושפ םייראניל םיפרג טוטרשו האירק
 
 

 :סרוקה ןכות .ב
 )-וליק ,-יטנס ,-ילימ( תויליחתה תרכה ,)ןמז ,הסמ ,קחרמ( תודיחי תרמהו ,תודיחי
 .תיטמתמה ןתגצהו
 
 גשומ ,העונת רואית , ךרדו קתעה ,ףוג לש ומוקמ :רשי וק לע העונת :הקיטמניק
 העונת ,הצואתה גשומ .תיעגר תוריהמ ,תעצוממ תוריהמ .הבוצק העונת ,תוריהמה
 )יראניל ףרג( תוריהמו םוקימ לש תיפרג הגוצת .תישפוח הליפנ ,העובק הצואתב
 .ןמזה לש היצקנופכ
 
 .רוטקווכ חוכה ,חוכ תדיחיכ ןוטוינה ,ותדידמו חוכה תרכה ,רוטקווה גשומ :הקימניד
 ,ילמרונ חוכ ,םיטושפ לקשמ יוויש יבצמ חותינ ,ןוטוינ לש ישילשה קוחהו ןושארה קוחה
 .לקשמ – דבוכה חוכ ,הסמה גשומ ,ןוטוינ לש ינשה קוחה .ךוכיח ,טוחב תוחיתמ
 רושימ לע העונת ,עובק חוכ תעפשהב ףוג תעונת :ןוטוינ לש ינשה קוחה לש םימושיי

 .יקפוא
 
 היגרנאב יונישהו תוחוכה לוקש תדובע ןיב רשקה ,הדובע גשומה :היגרנאו הדובע
 היגרנאה רומיש ןורקע .תידבוכ תילאיצנטופ היגרנאו רמשמ חוכ .ףוג לש תיטניקה
 .הרוגס תכרעמב
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  :םדק תושירד .ג

 םידומילה תליחת ירחא םייעובשכ םיליחתמ הניכמ-םדק לולסמב הקיזיפה ידומיל
 שומישה רובע קפסמ יטמתמ עדי שי םיטנדוטסלש אדוול ידכ ,הניכמה םדק לולסמב
 .תודמלנה תואוושמב
 

 :תולטמ / תושירד / תובוח .ד

 .)הניכמה י"ע קדבנ( םירועישהמ 80%ב תוחכונ תבוח
 .םיליגרת תשגה
 .עצמא ןחבמ
 .םכסמ ןחבמ
   תולאש ללוכ ,םירועישב הרע תופתתשה
 

 :יפוסה ןויצה יביכרמ .ה
 םויס ןחבמ %50
 עצמא ןחבמ %20

 םיליגרת 20%
 תופתתשה 10%

 
 80 :עבטה יעדמ לולסמ ,הניכמה לולסמל רובעל ידכ שרדנ יפוס ןויצ
 85 :םיקיודמ םיעדמ לולסמ ,הניכמה לולסמל רובעל ידכ שרדנ יפוס ןויצ
 

 :היפרגוילביב .ו
 .לדומל ולעיש םיליגרת

 .ןזור ידע ,"תינוטוינ הקינכמ"

 .תודיחי 3 תמרב תורגב תוניחב ךותמ תולאש

 

 Preparatory Physics course :תילגנאב סרוקה םש .ז


