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 .חסונמו עודי ,רכומש המ לכ לש תולובג תצירפלו תונויסינל ,עדיל ,תויתריציל בחרמ איה תונמאל הקלחמה
 רישע בחרמ והז .תּורחאלו םישדח תונויער תלבוהל ,תויהתל ,םייתונמא םיפחדל המב איהו ,יוטיבל םוקמ איה
 אצמנה ,תוקיתע תורוסמ לש הריציו היישע תויונמוימ חותיפלו תומדקתמ תויגולונכטב שומישל ,תונשדחל ללכושמו
 .תונוש תונילפיצסיד םע דימתמ גולאידב

 תישארמ לארשיב תיתונמאהו תיתוזחה הבישחהו הריציה תוברת תא הבציעש וז איה לאלצבב תונמאל הקלחמה
 םיפרצמ ונא הנש ידמ .ימואלניבו ימוקמ םש ילעב תוינמאו םינמא לש תורוד וחמצ הכותמ ,םויה דעו 20-ה האמה
 תונשל ,רוציל ,דומלל הקושתו תירוקמ הבישח ,תונרקס ,תויתריצי ילעב םיווהתמ תורצויו םירצוי הקלחמה תליהקל
 .רחמה לש תונמאה תא ליבוהלו

 ,הדובע תוטיש חותיפל ,תונוש תוקינכטל ,תונויערל תו/םיטנדוטסה תא תפשוח הקלחמה לש דומילה תרוסמ
  .תיתרוקיבהו תיגשומה םתלשבהלו הריציל םייטקרפ םילכב םתוא תדייצמו םינווגמ היישע ימוחתב תויוחמתהל

 ןפואב הקלחמב םיחראתמ ,ףסונב .לארשיב תו/םיליבומה תו/םינמאהמ בכרומ הקלחמב םיצרמהו תוצרמה תווצ
 תויטנדוטסהו םיטנדוטסה תא ףושחל הרטמב ,םלועבו ץראב תונמאה הדשמ תוליבומ תויומדו תו/םינמא ףיצר
 .הבישחו הלועפ יכרד לשו םירצוי לש בחר דענמל

 םידומילה תינכת

 תא ושמשי רשא םינווגמו םינוש םיעצמאלו תוקינכטל ,םילכל הפישח לש הנשב הליחתמ הקלחמב םידומילה תינכת
 הייטנה תא אטבמה ,דקוממ היישע םוחת ביבס םידומילה םיזכרתמ ךליאו 'ב הנשמ ;ךרדה ךשמהב תויטנדוטסהו םיטנדוטסה
 הייחנהו יוויל תועצמאב השענ הדימלה ךילהתב יזכרמ קלח .םינוש םימוחתמ הריחב יסרוקבו תו/םיטנדוטסה לש תיעבטה
 לש תיביטיאוטניאה וא תילאמוידמה הייטנב הנימאמ הקלחמה .תי/טנדוטסה ידי לע ה/רחבנש ,הצרמ ידי לע תישיא
 .תונילפיצסיד לש בחר ןווגממ הארשהו דומיל יצורע רשפאמה ןפואב היונב םידומילה תינכתו ,הב םידמולה םיטנדוטסה

 תונויערל הפישחו הריקח דצל הריצי ימוחת לש ןווגמב םייביסנטניא היישעו תוסנתה ,הדימל תבלשמ םידומילה תינכת
 דעו התליחתמ תרגתאמו תבייחמ הדימל תינכת יהוז .םלועבו ץראב תונמאו תוינמא ,םינמא לש הירוטסיה לש תונווגמ תושיגלו
 .ישיא יוטיבלו תירוטסיהו הבחר הנבהל םיבחרמו םיעצמ תויטנדוטסהו םיטנדוטסה ינפב םישרפנ הכלהמב ,הפוס

 .היינשה הנשהמ לחה ,םידומיל תנש לכב דיחי תכורעת דימעהלו תוסנתהל תונמדזהה אוה םידומילה תינכתמ בושח קלח
 .הקלחמב חישה בל אוהש ,תוצרמו םיצרמ תווצ ידי לע יתרוקיב ןוידל תודמוע תוכורעתה

 ךורא ידסומ-ןיב חיש םימייקמ ונא םמע רשא ,םלועב םיליבומה רפסה יתבו תוימדקא 200-כ לש בחר ןווגמ העיצמ הקלחמה
 תינכתל תודמעומ שיגהל םיטנדוטסה ללכל רשפאתמ היינשה םידומילה תנש ךלהמב .םיטנדוטס יפוליח תינכתל ,םינש
 תישילשה םידומילה תנש ךלהמב ,דחא רטסמסל םיאצוי רשא ,םינייטצמ תויטנדוטסו םיטנדוטס םירחבנ םכותמ ,םיפוליחה
 .םיטנדוטס יפוליחל

 ז"נ 96 םכותמ ,ז"נ 120 ונה ןכלהמב רובצל שיש תודוקנה ךס .םינש 4 ךרואל םימייקתמ תונמאב	.B.F.A ראותל םידומילה
 .תירמוחו תיתוזח תוברתל הקלחמב רובצל תויטנדוטסהו םיטנדוטסה לע תודוקנה תרתי תא .תונמאל הקלחמב
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 ג"פשת תונמאל הקלחמה ןותנש

 
 םירדגמה לכל סחײתמו הנופ ןותנשה

 
 

 
 .B.F.A תונמאב רגוב - ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 
 ז"נ 96 םכותמ ,ז"נ 120 ונה ןכלהמב רובצל טנדוטסה לעש תודוקנה ךס .םינש 4 ךרואל םימײקתמ תונמאב רגוב ראותל םידומילה
 .תירמוחו תיתוזח תוברתל הקלחמב רובצל טנדוטסה לע תודוקנה תרתי תא .תונמאל הקלחמב
 
 תושיגלו תונויערל הפישחו הריקח דצל הריצי ימוחת לש ןװגמב םײביסנטניא הײשעו תוסנתה ,הדימל תבלשמ םידומילה תינכת
 הכלהמב ,הפוס דעו התליחתמ תרגתאמו תבײחמ הדימל תינכת יהוז .םלועבו ץראב תונמאו םינמא לש הירוטסיה לש תונװגמ
 .ישיא ױטיבלו תירוטסיהו הבחר הנבהל םיבחרמו םיעצמ םיטנדוטסה ינפב םישרפנ

 
 ,לוסיפ ,םושיר ,רויצ :םהיניב( םינוש הײשע ימוחתב הבוח יסרוק לע םיססובמ הכלהמב םידומילהו תודוסי תנש איה הנושארה הנשה
 הנשב םידומילה תרטמ .תוױסנתהו תונויער ,תושיג לש ןװגמל םיטנדוטסה תא ףושחל ודעונש ,)דועו ספדה ,דנואס ,ואדױ ,םוליצ
 םידומילב םכרד ךשמהב םתוא ושמשי רשא ,םײתבשחמו םײשעמ םילכ לש בחר ןװגמ םיטנדוטסל קינעהל איה ,וז תיתועמשמ
  .םינמאכ תישיאה םתײשעבו

 
 .תיעבטה םתײטנל םאתהב הײשע ימוחתב תוחמתהבו הדימלב םיטנדוטסה םידקמתמ ,םהידומיל םויסל דעו הײנשה הנשהמ
  .הידמ וינו ואדױ / בצימו לוסיפ / םושירו רויצ :םיאבה םימוחתהמ דחאב וידוטס סרוקל בױחמ טנדוטס לכ ,םידומילה זכרמב
 .הקלחמב הריחב יסרוק רחבממ ולש םידומילה תכרעמ תא ביכרמ טנדוטס לכ ,ףסונב
 
 ןוידל תודמוע תוכורעתה .דיחי תכורעת גיצמ הקלחמב דמולה טנדוטס לכ ,'ד הנשל דעו הײנשה הנשהמ לחה םידומיל תנש לכ ףוסב
 .הקלחמב חישה בל אוהש ,םיצרמ תװצ ידי לע יתרוקיב
 
 ותײשעב ותוא הװלמ רשא החנמ רשא הצרמ רחוב 'ד-ו 'ג ,'ב םינש ךלהמב טנדוטס לכ ,הריחבה יסרוקבו וידוטסב םידומילה דצל
 תושרל תדמוע הב ,תונמאל הקלחמה לש ידוחײ הדימל טמרופ והז .הנשה התואב ולש םויסה תכורעתל ותוא ןיכמו תישיאה
 .םדקמו קימעמ ןפואב ותײטנ תאו ותײשע תא רוקחל תוכזה טנדוטסה
 
 יתב לש הכורא המישרמ דחאב םיטנדוטס יפוליחל תינכתל תודמעומ שיגהל ,הײנשה םידומילה תנש ךלהמב ולכוי 'ב הנש ידימלת
 ךלהמב רטסמס ךשמל םידומילל תאצלו - םינש ךורא ידסומ-ןיב חיש םימײקמ ונא םמע רשא ,םלועב םיליבומה םײמואלניבה רפסה
 תינכת תרגסמב םידומילל ואצי ,תודובעה יקית תא ןחבתש הדעו ידי לע ורחבײ רשא ,םינײטצמ םיטנדוטס .תישילשה םידומילה תנש
 .םיפוליחה
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 םינש יפל םידומילה תינכת טוריפ
 

 
   יתנש טידרקל תודוקנ םומינימ     'א הנש
 
 ז"נ 4 -   יתנש   דנואסו ואדױ
 ז"נ 4 -   יתנש    רויצ
 ז"נ 6 -   יתנש    לוסיפ
 ז"נ 4 -  יתנש    םושיר
 ז"נ 2 - ילאירטסמס    םוליצ
 ז"נ 2 - ילאירטסמס    ספדה
 ז"נ 2 -  ילאירטסמס  הידמ וינו םײלטיגיד םילכ
 ז"נ אלל -  הבוח  *לוסיפ תנדסב הכרדה
 ז"נ 24 - כ"הס  ז"נ אלל -  הבוח   'ב הנשל רבעמ לנפ
 
 ,לוסיפה ,רויצה ,םושירה ימוחתב הײשעו הײאר יכרד לש בחר ןװגמל םיטנדוטסה םיפשחנ הב ,תודוסױ תואובמ תנש איה 'א הנש
 .תושדח תוידמו םײלטיגיד םילכ ,תונכות םע תורכהבו תוױסנתהב םג ומכ ,ספדההו םוליצה ,דנואסה ,ואדיװה

 
 ךלהמב םהיתוױסנתהו םתריצי לולכמ תא םיצרמ לש הדעו ינפב גיצהל םיטנדוטסה ושקבתי םידומילה תנש ףוס תארקל - לנאפ
 ,ותײשעמ םשרתהל םיצרמה תדעװל רשפאל דעונ שגפמה .הקלחמב תודקמתההו תומדקתהה תוױרשפא לע םמע ןודלו הנשה
 הדעװה ,ןכ ומכ .הקלחמב הנושארה ודומיל תנש ךלהמב ויגשיה לע דומללו הקלחמב םידומילה יפואל טנדוטסה לש ותמאתה תדיממ
 רויצ :םיאבה םימוחתהמ דחאב 'ב הנש ךלהמב החמתי וב וידוטס לע ץילמהלו ,וידומיל ךשמהל טנדוטסה תא ליבוהלו ןװכל הדעונ
 הװתתו הקלחמב םידומילה ךשמהל טנדוטסה לש ורבעמ-יא לע וא ורבעמ לע ץילמת הדעװה .דנואסו ואדױ / בצימו לוסיפ / םושירו
 תדעו ינפב ץילמתו הדעװה ןודית - הינפל וגצויש םירמוחב םירסוחמ וא המאתה-יאמ הדעװה םשרתת םהב םירקמב .הײפוא תא
 .יאנת-לע םידומילל רבעמ לע וא םידומיל תמלשה לע ,םידומיל תקספה לע הארוה

 
 םילכה תמישר( לוסיפה תנדסב הדובעל יאנת אוה םילכה זגרא .לוסיפה תנדסב הדובעה רובע ישיא םילכ זגראב דײטצהל 'א הנש טנדוטס לכ לע *
 .)הנשה תליחתב רסמית
 
 
 יתנש טידרקל תודוקנ םומינימ     'ב הנש
 
 ז"נ 8 -   יתנש                 יזכרמ וידוטס
 ז"נ 2 -             ילאירטסמס                               ןמא וידוטס
 ז"נ 8 = 4 * 2 - ילאירטסמס                      םײשפוח הריחב יסרוק 4
 ז"נ 4 -                 יתנש                שגפמ תדוקנב הײחנה
  ז"נ 24 - כ"הס   ז"נ 2 -                 הבוח    הנש ףוס תכורעת
 
 לוסיפ / םושירו רויצ :םימוחתהמ דחאב יזכרמ וידוטסב וצבושי 'ב הנש ידימלת ,'א הנש ףוסב לנאפה יצרמ תדעו תצלמהל ףופכב
 תואר יפל םיפסונ הריחב יסרוק 4 דועבו 'א רטסמסב ןמא וידוטסב ףתתשי ,ףסונב .הנשה ךרואל וב ודמלױ - דנואסו ואדױ /בצימו
 ךרואל ולש תישיאה הײשעב ותוא הװלױ החני רשא הצרמ טנדוטס לכ רחבי ,ןכ ומכ .ול םײתועמשמה הריציה ימוחתב דקמתױ ,ויניע
  .םיצרמ תװצ לש תרוקיבלו ןוידל הכורעת טנדוטסה גיצי הנשה ףוסב .הנשה התואב םויסה תכורעתל ותוא ןיכױ הנשה
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  יתנש טידרקל תודוקנ םומינימ     'ג הנש

 
 ז"נ 8 -    יתנש                 יזכרמ וידוטס
 ז"נ 2 -               ילאירטסמס                               ןמא וידוטס
 ז"נ 8 = 4 * 2 -   ילאירטסמס                םײשפוח הריחב יסרוק4 
 ז"נ 4 -                   יתנש                שגפמ תדוקנב הײחנה
  ז"נ 24 - כ"הס   ז"נ 2 -    הבוח   הנש ףוס תכורעת
 
 יצרמו 'ב הנשמ וידוטסה יחנמ תוצלמהל םאתהב טנדוטס לכ ץבושי וב ,םיעצומה םימוחתהמ דחאב יזכרמה וידוטסל ףסונב
 ותודקמתה תא ביחרױ ,ויניע תואר יפל םיפסונ הריחב יסרוק 4 דועבו 'א רטסמסב ןמא וידוטסב טנדוטס לכ ףתתשי ,הקלחמה
 ןיכױ ולש תישיאה הײשעב הנשה ךרואל ותוא הװלױ החני רשא הצרמ טנדוטס לכ רחבי ,ןכ ומכ .ול םײתועמשמה הריציה ימוחתב
 תװצ לש תרוקיבלו ןוידל הכורעת טנדוטסה גיצי הנשה ףוסב .דחא רטסמסל ףסונ החנמו הנשה התואב םויסה תכורעתל ותוא
  .םיצרמ
 

 
  יתנש טידרקל תודוקנ םומינימ     'ד הנש
 
 ז"נ 8 -    יתנש   יזכרמ וידוטס
 ז"נ 4 -    יתנש   ןמא וידוטס
 ז"נ 4 -                  יתנש                שגפמ תדוקנב הײחנה1 
 ז"נ 2 -             ילאירטסמס                שגפמ תדוקנב הײחנה1 
 ז"נ 4 = 2 * 2 - ילאירטסמס                םײשפוח הריחב יסרוק2 
 ז"נ אלל -                 הבוח                 רצוא םע היחנה
 ז"נ אלל -   הבוח   ןמא טסקט תביתכ
 ז"נ 24 - כ"הס   ז"נ 2 -   הבוח    רמג דיחי תכורעת
 
 וב ,יזכרמ וידוטסל ףסונב ,ול םײשיאה הײשעה ימוחתב תדקוממ םידומיל תינכת ,םיצרמה רושיאל ףופכב ,ומצעל ביכרי טנדוטסה
 ותוא הװלױ החני רשא הצרמ טנדוטס לכ רחבי ,ןכ ומכ .הקלחמה יצרמו 'ג הנשמ וידוטסה יחנמ תוצלמהל םאתהב טנדוטס לכ ץבושי
 ,תיעיברה הנשה ךלהמב .דחא רטסמסל ףסונ החנמו הנשה התואב םויסה תכורעתל ותוא ןיכױ הנשה ךרואל ולש תישיאה הײשעב
 דיחי תכורעת גיצהל טנדוטסה שרדײ הנשה ךלהמב .טסקט תביתכלו וילופטרופ / רתא תײנבלו רצוא םע שגפמל טנדוטסה שרדײ
  .ינוציח חרואו םיצרמ תװצ ידיב תרוקיבלו ןוידל דומעת רשא )רמג(
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 םילהנו תוארוה
 
 
 'א הנש םיטנדוטס

 
 .לוסיפה תנדסב הדובעל יאנת אוה םילכה זגרא .לוסיפה תנדסב הדובעה רובע ישיא םילכ זגראב דײטצהל טנדוטס לכ לע
 .₪ 200 כ"הסב - ספדהה תנדסל ₪ 100 -ו לוסיפה תנדסל ₪ 100 :ךסב םײתנש םירמוח ימד רובע םלשל שרדנ טנדוטס לכ
 .ספדההו לוסיפה תואנדסב םיטנדוטסה לש ףטושה םשומישב םילכה רומישלו םילכתמ םירמוח תולע ןומימל םידעוימ םירמוחה ימד
 היה ב"פשתב( לוסיפה וא ספדהה תואנדסב ךשוממ שומיש םישועה םיסרוקב םירמוחה רובע םינוש םימוכס ובגײ הנשה ךלהמב
 .)₪ 200 ילאירטסמס סרוק רובע םוכסה
 
  וידוטס
 
 שומישה ,ותלבק םע .הקלחמה תדעוול תקמונמו הבותכ השקבב תינתומ 'ד -ו 'ג םינשב תישיא הדובע תנדס תלבקל תוכזה
 שומישה תא ףיצר ןפואב לצני אל רשא טנדוטס .םידומילה תנש לכ ךלהמב ויפתושב בשחתמו ליעפ ,ףיצר לוצינב הנתומ וידוטסב
 .םידומילה תנש ףוסב תואנ בצמב ותוא בישהלו וידוטסה לש ונויקינו ותוניקת לע רומשל טנדוטסה תוירחאב .ונממ הנופי ,וידוטסב
 
 הנשל הנשמ רבעמ יאנת

 
 .םיסרוקה יצרמ לש םתעד לוקישל םאתהבו ,טנדוטסה ףתתשה םהב םיסרוקה לכ תושירדב הדימעב הנתומ הנשל הנשמ רבעמה
 תכורעתב הדימעב םג הנשל הנשמ רבעמה הנתומ 'ג-ו 'ב םינשב .לנאפה יצרמ תװצ תצלמהב םג 'ב הנשל רבעמה הנתומ 'א הנשב
 - םידומילה תינכתב תועיפומ ןהש יפכ םידומילה תולטמ לכ תאו וידומיל תובוח לכ תא םילשה אל רשא 'ד הנש דימלת .הנשה ףוס
 .ראותל יאכז היהי אל
 
  םירועישב תוחכונ
 
 הקלחמה תלהנה םע שארמ םאותי הגירח לש הרקמ לכ .המסרופש יפכ תועשה תכרעמ יפ לע םאולמב םײקתהל םירועישה לע
 .ופוסל דעו רועישה תליחתמ האלמ תוחכונ לע דיפקהל טנדוטסה לע .המלשה תועצמאב סרוקב םיטנדוטסל הצרמה ידי לע רבעוױ
 םיטנדוטסה תומש תאירק תבוח הלח םיצרמה לע .רועישה םויסב םג םיטנדוטסה תוחכונ קדבית הצרמה תעד לוקיש יפ לע
 .הקלחמה תזכרל םינותנה תרבעהלו רועיש לכ תחיתפב

 
 םירוחיאו םירוסיח
 
 תסכמל רבעמ רדעיש טנדוטס .תרחא ןױצ ןכ םא אלא - הצרמה ידי לע ורשואש םירוסיח ללוכ ,רטסמסב םירוסיח 3 דע ריסחהל ןתינ
 .הצרמה תעד לוקיש יפ לע - תבקועה םידומילה תנשב סרוקה לע רוזחל וא ומילשהל שרדײ ,סרוקב םירוסיחה

 
 רוסמל לכוי ךא ,רועישל סנכיהל השרוי אל רחאמ טנדוטס .רוסיחכ בשחת רועישה תחיתפ תעשמ תוקד 10 לעמ רוחיאב העגה
 יפ לעו ,רוסיחה וא תורדעיהה תוביסנל םאתהב טנדוטסב בשחתהל הצרמ לש ותוכמסב .רוחיאה יבגל בתכב רבסה הקלחמה תזכרל
 .רועישב דמלנה רמוחה תמלשהל הלטמ ליטהל ותעד לוקיש

 
 שגפמ תודוקנב הייחנה
 
 תכורעתל דע טנדוטסה תא תװללו ,הפוסל דעו הנשה תליחתמ תישיאה ותדובעב טנדוטסה תא ךירדהלו ןװכל החנמה לש ודיקפת
 .'ב רטסמסב םישגפמ השולשו 'א רטסמסב םישגפמ העברא שגפיהל הצרמהו טנדוטסה תבוח ,הײחנה יסרוקב .הירחאלו הנשה ףוס
 .קוחרמ הײחנהל תורשפאה ללוכ ,השיגפל םכסומ םוקמ טנדוטסה םע שארמ עובקל הצרמה לע .םירוסיח ינשכ בשחת תורדעיה
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 ג"פשת הקלחמב םיסרוקה טוריפ
 
 

 'א הנש
 
 
  רויצ
 ילארשי הילט ,יבוקעי יתא ,דלוג היאמ
 יתנש ,ז"נ 4

 
 לש הנבהה תא קימעהל ןתרטמ רשא םינכתו תוריצי םע שגפמ ןנײנעש ,תואצרה דצל התיכב תפתושמ הדובע לע ססובמ סרוקה
 תײנקהבו תויסאלק רויצ תוקינכטב הסנתנ .תונוש תוקינכטב הדובע דצל וגצוי רויצה תודלותב םײזכרמ םיאשונ .םויכ ירויצה השעמה
 השעת הדימלה .ב"ויכו לטספ יעבצ ,םימ יעבצ ,קילירקא יעבצ ,םחפ ,תונורפע ומכ םילכו םירמוח ןװגמב שומיש דצל ,תודוסי
  .דחי םחותינבו תיב יליגרת דצל ,התיכ יליגרתב תפתושמ הײשע תועצמאב
 ךותמ םוידמב ןוידל חתופמ ןוקיסקל תײנבבו דממ-ודב הבישחה תודוסי םע שגפמב טנדוטסה תא ךונחלו תװלל ןה סרוקה תורטמ
 .ותדובעב םײדוחײה םינײפאמה תא טילבהל ול עײסלו ישיא ןפואב טנדוטס לכ חתפל הנװכ
 
  םושיר
 ןמטיורב לט ,ןניק הילט ,ומח תיריא
 יתנש ז"נ 4
 
 לש םינוש םיכילהתב וסנתי םיטנדוטסה .תימניד הריציל היצפואכ םושירו ימונוטוא םוידמכ םושירב תויװשכע תומגמ םע תורכיה
 ,םושירה םוידמב םיסחױ הדימ הנק ,היציזופמוק - םושירה תודוסיב דקמתנ ןושארה רטסמסב .םינוש םיליגרת תועצמאב םושיר
 תא ביחרמה ילככו המתכהכ ,הלועפכ םושיר לע שגד םשוי .לדומ םושירו םמוד עבט ומכ םינוש םיליגרתבו ;תוילאנוטו הביטקפסרפ
 תילאוטפסנוק הבישח תבוטל תילנויצנבנוקה תימושירה הסיפתה תא םימרופה םיליגרתב דקמתנ ינשה רטסמסב .ףוגה תולובג
 תינויסינו
 
 לוסיפ
 ימהרבא יאחוי ,םיקילא ןייעמ ,לטיבא האל ,קובנ ינוט הליה
 יתנש ,ז"נ 6
 
 םילכ ,תויגולונכט ,םירמוח לש בחר ןװגמ םע תורכיה .תינויער הניחבמו תינכט הניחבמ םוידמה לש דוסיה יגשומב דקמתמ סרוקה
 .תוי/םײתועמשמ תוי/םינמא לש ן/םתדובע םע תורכיהו תירוטסיה הריקס דצל ,הדובע תוקינכטו
 תודובעב יתרוקיב ןוידמו םירויסמ ,תואצרהמ ,תיב יליגרתמ ,תומגדהמ ,לוסיפה תנדסבו התיכב תישעמ הדובעמ בכרומ סרוקה
 םוחתב וכרד ךשמהב ותוא ושמשי רשא הבישחו הײשע ילכ לש ןװגמ טנדוטסל קינעהל ןנה סרוקה תורטמ .התיכב םיטנדוטסה
 תוחכונ .הנדסה ינוממ תכרדהב לוסיפה תנדסב הדובעה ילכ לעו דויצה לע הכרדה םײקתת ,וינפל וא ןושארה רטסמסב .לוסיפה
  .הבוח - תיבה תודובע תשגהו םירועישה לכב טנדוטסה
 
 דנואסו ואדיו
 טור םחנמ ,ינקור םהלא ,לגס ירימ ר"ד
 יתנש ,ז"נ 4

 
 עונלוקהו תונמאה תודשמ םיחוקל רשא טרא-ואדיװל םירושקה םײרוטסיה תורוקמב הפצנ .דנואסהו ואדיװה תונמאל אובמ
 המ ןיבהל הסננו טרא-ואדיװה תוהז תלאשב קוסענ .םיעבשה תונש תליחתב ואדיװה תישארמ תואמגוד הארנו ינויסינהו םדקומה
 תא םכרד ןחבנו םײרקיע םוקמ-יארמכ עונלוקהו תונמאה םלוע לא סחײתנ .םלועב םימײקה םיענה םיױמידה ראשמ ותוא לידבמ
 קוריפ ,הבחרה ,רקחמ ,תויקחשמ רשפאמה אנ רמוחכ ונביבסש המל סחײתהל דמלנ .טרא-ואדיװל תונושה תוױנשרפהו תוױעמשמה
 םיפילקב ,עונלוקב ,ואדױ תודובעב הײפצ לע םיססובמ םירועישה .ואדיװה תונמאכ ותאירקלו ענ ױמידל ותכיפהל דע ,שובישו
 שיגהל ובױחי םיטנדוטסה .םתוא םינײנעמה םיאשונל תוסחײתהו םיטנדוטסה םע םינויד דצל ,היזיװלטהמו תשרהמ םירמוחבו
 .התיכב דחי דמלנ םהמו ןודנ םהב ,הנשה ךלהמב םיליגרת רפסמ
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 םוליצ
 לסמ הרמת ,ריפוא דעלג
 ילאירטסמס ,ז"נ 2

 
 הפשה ,עדיה תא תונקהל איה סרוקה לש ותרטמ .םוליצ םע םירשוק ונאש הבישחו הײשע לש םינוש םילולכמב קוסעי סרוקה
 דקמתנ סרוקה ךלהמב .םוליצה לש םײתוזחהו םײנכטה םיעצמאב םײסיסב הטילשו תונמוימ תײנקה דצל םוליצל םײטנװלרה םילכהו
 ,םיריממ ונא םהב םיכרד - הנפצההו הגשמהה ינפואלו ,הײארלו תוננובתהל ,תואיצמה תסיפת ינפואל תורושקה דוסי תולאשב
  .תמלוצמ הנומתל תידממ-תלתה תואיצמה לש תיטפוא/תישוח תוסנתה םיריבעמ ,םימגרתמ
 ,רואב לופיט ,תוילטיגיד תומלצמו טרס תומלצמ :תומלצמ יגוס םע תורכיהבו ,םוליצה לש היגולונכטב ,ישיאה דויצה תרכהב דקמתנ
 ויכרעו םוליצה 'תפש' תרכה ,ירוביצה בחרמב םוליצ ,םינפ םוליצ ,ץוח םוליצ ,תיתוכאלמ הרואת ,םיקזבמ ,םײשיא הרואת יעצמאו
 ,םהיתורטמ ,םוליצה יאיצממ :הז ללכב ,םוליצה תודלות םע תינושאר תורכיה ךורענ .וידוטסבו תישיאה הדובעב םתעמטהו
 .םירועישה ךלהמב ונתניש תומישמו תודובע לע תרוקיבבו ןוידב הװלמ סרוקב הדובעה ךלהמ .רויצ/םוליצ יסחי ,תימוליצ הקיטתסא
 
  ספדה
 ןור ןתנוי ,ןמצירק םהרבא
 ילאירטסמס ז"נ 2
 
 .תשר ספדהו טלב סופד ,עקש סופד לש תויסיסבה ספדהה תוקינכטב דקמתמה ספדהל אובמ סרוק
 תויתרוסמה תולבגמהו םהלש םינײפאמה ,תונושה ספדהה תוקינכטב הדובעה ינפוא :ספדהה םלוע םע תורכיה רוציל סרוקה תרטמ
 ספדהה םוחת לע יתרוקיב חיש רוציל ףאשנ ןכ ומכ .םויכ וב םילעופה םינמאה תאו ספדהה םוחת לש הירוטסיהה תא ריכנ .םהלש
 םוחתב םיטסקט לש תפתושמ האירק דצל תונוש תוקינכטב הסנתנו ספדהה תנדסב דובענ סרוקה ךלהמב .וב תישענה הדובעהו
 תוירוקמ ספדה תוריציב תופצל רויס השענ ,םינושה ספדהה ימוחתב תועיפשמ תונמא תוריציבו תוגצמב הפצנ .ול הצוחמו ספדהה
  .תיבבו הנדסב םיחנמ םיליגרת תארקל דובענו

 
 )₪ 200 לע םוכסה דמע ב"פשתב( םירמוח רובע םולשת הבגי סרוקה יפתתשממ
 
 השדח הידמו םיילטיגיד םילכ
 לארה רינ ,רורד ימרכ
 בורקמו תנװקמ הארוהב בלושמ סרוק ,ילאירטסמס ז"נ 2
 
 תוילטיגיד תוידמ םע תורכיה ךרד .םײלטיגיד דוביעו בוציע תונכות לש הליעפ הדימל דצל השדח הידמל תועגונה תולאש גיצמ סרוקה
 "רמוח" לש תונוכתה לע בושחנ .תיװשכעה תונמאה תריזב םײלטיגידה רוצײה ינפוא תוברועמ תא רוקחנ חלוק יתתיכ חישו תונוש
 םיפשחנ ונחנא וב ןפואה לע תועיפשמ םרגטסניאו קובסײפ דציכ בושחל הסננ ,הידמ יװר ןדיעב םיױמיד תלכלכ לע לאשנו ילטיגיד
 רמוחל ילאוטריװה ןיב טקײבוא רבועש םירבעמהו םימוגרתה תוױעמשמ ןהמ ,םירצוי ונא םתוא םיױמידהו םירסמה לעו םיױמידל
 .יתריצי ילככ םימדקתמ םײגולונכט םילכבו תילטיגידה הידמב שומישהו עדיה תודוסי תא טנדוטסל קפסי סרוקה .ךפהלו ישממה
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 'ד ,'ג ,'ב םינש
 
 

 'ב הנש - יזכרמ וידוטס
  
 
 םושירו רויצ וידוטס
 ןושש ליא
 יתנש ,ז"נ 8

 
 םימוידמה לומ לא ןילמוגה יסחי תניחב ךות ,וידוטסב הריצילו תרוקיבל ,חישל אצומ תדוקנכ רויצה םוידמ תא ססבל שקבמ וידוטסה
 ךלהמב .תרמגומה הדובעל דעו עבצב הציקס ךרד םושירהמ םיבכרומו םיכורא הדובע יכילהת תײנב לע דובענ םירועשב .םירחאה
 תוסיפתו םײנאכמ הדובע יכילהת דצל ,רויצל אצומ תדוקנכ )observation( תוננובתהה ךילהת לש ותופקת תא ןחבנ וידוטסה
 תדובעמ תבכרומ וידוטסב הדובעה .תירויצה הלועפה תולובג תבחרהו תויטתסא תורדגה לש הקידב ךות תאז לכ .תויטמתו תויגשומ
 .םיליגרתמו תואצרהמ ,םײשיא םישגפממ ,תיתצובק וידוטס
 

 
 דנואסו ואדיו וידוטס
 גרבדירפ הנולא
 יתנש ,ז"נ 8
 
 הנרצההו תואיצמה תסיפתל עגונה לכב םײטירק תועמשמו חוכ ןמזב ענה ןרקומה ױמידה רבצ םינורחאה םירושעב - ןמזו הרוצ
 ,םײטנרטניא םירנאב ,עונלוק ,ירלולס דועית ,בויט-וי :ןמזב ענה ןרקומ ױמיד לש זעה ױתיפה חוכ רחא הקחתנ הנשה ךשמב .הלש
 תא ץלחל הסננ ףתושמ יתרוקיב ןויד ךרדו וללה תונשי-תושדחה תומרופטלפב ןודנ .דועו דרובליב-ואדױ ,טרא-ואדױ ,היזיװלט
 יריפמא דומיל דצל ,הפשכ ענה ןרקומה ױמידה תנבהבו קוריפב רועישה דקמתי יטרואיתה טביהב .ענה ױמיד לש תינורקעה תוהמה
 – "ילוסיפ ױמיד" דעו "יעונלוק ױמיד" ךרד ,"ידועית ױמיד" לע הבשחממ רובענ .תישיא הדובעב וז הפשב שומישה לש לולכשו
 .ןבומכ ,ןרקומב בחרמב
 ללכב יתוברתה גראמב ואדױה לש ומוקמב ןויד ;םײרוטסיהו םײװשכע םינמא לש ואדױ תודובעב ןוידו הײפצ :וללכי וידוטסב םידומילה
 לש הנבההו היארה לולכשו יעונלוק עבמ תדימל ;םירחא הידמ ירמוחבו עונלוק יטרסב ןוידו הײפצ ;טרפב תיטסלפה תונמאה הדשבו
 םוגרת ;לוקספ ,הכירע ,םוליצ לש םינוש םיטמרופ ,המלצמ תועונת ,הרואת ,םוליצ לש תונוש תוקיטקטב תוסנתהו ןויד ;םוידמה ילכ
 םינדה )םײרטוזא םגו( םײזכרמ םײטרואית םיטסקטב ןוידו האירק ;תיטסלפה תונמאה הדשב הלועפל יעונלוק םוידמ לע הבשחמה
 .םײװשכע ואדױ ינמא םע םישגפמו ואדױ תוכורעתב רוקיב ;ןמז/הרוצ יסחיבו ענה ױמידב
 
 
 בצימו לוסיפ וידוטס
 ץלמ רטיפ
 יתנש ,ז"נ 8
 
 יביכרמ דציכ הלגנ .לוסיפה םוידמ תועצמאב דממ-תלתל טנדוטסה לש רשקה תא דדחלו ססבל סרוקה תרטמ - תוריחה בחרמ
 תישעמ הדובע לע שגד םשוי סרוקב .ונתריציב תועמשמ םיאצומ הבצהו בצקמ ,העונת ,רמוח ,ללח :ןוגכ לוסיפה תפש לש דוסי
 .דחאו תחא לכ לש םײשיאה הריציה יכילהתל םאתהב םינוש לוסיפ ירמוחו תוקינכט םע םיטנדוטסה ודדומתי הב לוסיפה תנדסב
 תוקינכטב הסנתנ םײשיאה הריציה ירגתאב ףותישה תײװח תועצמאב .םיפתתשמה לכ רובע רקחמו ףותיש סיסב װהי ולא םיכילהת
 לוסיפ תודובעו םינוש םירצויל םיטנדוטסה תא ופשחיש תושגהו תואצרה ומײקתי ןכ ומכ .תוקיצױ הײנב ,היצקורטסנוק ,'זלבמסא ןוגכ
 היהי הז םוידמש הפיאש ךותמ לעופש ימ לכ רובעו ,ורובע יתוהמ יבחרמו ירמוח רקחמש ימ לכל תדחוימ היװח קינעי סרוקה .תונװגמ
 .יזכרמה וקוסיע םוחת
 

  



10 
 

 'ד-ו 'ג םינש - יזכרמ וידוטס
  

 
 
 רויצ וידוטס                               דמימ וד וידוטס
 'ב רטסמס ,ינש וקרמ ליג         'א רטסמס ,לטפ ילא
 ז"נ 8
  
 Remake - 'א רטסמס
 ולא םיטנמלא .)ךויש ,תרוקיב( תוננובתהו עוציב ,)עינמ( ןוצר בלשמה יאדיחי ךילהתכ ןחבנ םײטסלפ תוינמאו םינמא לש הריציה יפוא
 הלועפה ןמזל סחיב ולקשמו הדובעה ןונכת יפוא ,עדומ תתל עדומ ןיב םיסחי :חותינל םינתינו רצויל רצוימ תונוש תורוצתב םימײקתמ
 .דועו תויטילופ ,הפש ,םרוקמו עוציבה בלשב םילגרה ,םעט ,תיזיפה
 וד תולועפל ורקיעב דעוימש ,וידוטסה דומעי ,ףתושמ לוגרתבו םיטנדוטסה לש הײשעה יללחב ישיא יװיל ,תיתתיכ החיש תועצמאב
 תניחב ךות שדוחמ עוציבל תוױרשפא דדועי ,םיטנדוטסה לש תיטרפה םתדובע ךותמ ולא םײדוסי םיביכרמ ןוחבל תורשפאב ,דמימ
 .תילאיטנדוטסה הײשעה לש םײשעמו םײנויער ,םײטנװלרה םיטקפסאה
 האירק רחאל .התיכה ינפב הדובע גיצהל ושרדי םהיפ לעש םיגשומו םיחנומ וגצוי םיטנדוטסה ינפב .ילגעמ היהי סרוקה הנבמ 
 לש תשדוחמ הניחב ךות הצרמה יװילב םײעובשכ ןב שדוחמ עוציבל הדובעה יללחל הרזח םיטנדוטסה ונפי ,תודובעב תיתתיכ
 ינושארה ןויסינה דצל התיכה ינפב וז השדח הדובע גיצהל ושרדי םיטנדוטסה .וילע הדובעה יכילהת תניחבו ,ינושארה רצותה ,גשומה
 םיחנומה תמישר ןתנית ,םיטנדוטסה לש הדובעה בצקב בשחתהל תנמ לע .התיכה ינפב ךילהתב ולחש םיױנישה תא ףושחלו
 העשה יכרצל גורחנ םיתיעל .הײשעו םינויד ,תוגוצת ףצר רצװײ םשמו ,רטסמסה עצמאבו תליחתב ,םיבלש ינשב םינומזתהו לוגרתל
 האלמ תופתושלו תוחכונל םיבױחמ הז סרוקב םיטנדוטסה .יתצובקה חישה תא ונײפאיש םײטנװלר םיאשונ תאלעהב וא םירויסב
  .רבעבו הװהב םהלש ךשמתמה הײשעה יפוא תגצהלו חישב
  
 םירבאק ,יטאמורכונומ רויצ - 'ב רטסמס
 טשפומה רויצה תעפוהל דעו 20-ה האמה תליחת לש רויצב תושדח תומגמב ,19-ה האמהמ םירײצ לש םתריציב ןנובתנו ןודנ סרוקב
 ילאנוט רויצ תחסנמה ,תירויצ חור םיאטבמ תויתטישב רשא םימרזו םירײצ לש תפומ תוריצי בחרומ ןפואב שרפנו רײצנ .יאקירמאה
 תודוסי תא ןחבנ ,)Whistler( רלסיװ לש הלילה ירויצב ליחתנ .אשונה תמלעה טעמכ דע תיטאמורכונומ הטלאפ תריצױ םצמוצמו
 (Marden) ןדרמ סײרב לש םיטשפומב םײסנו  (Tuymans)סנמײאט קול לש רװיחה רויצה דע קיחרנ ,(Morandi) ידנרומ לש רויצה
 תירויצ הבצה תועצמאב שיגפהל שקבתי טנדוטס לכ .הדימ הנקלו םיטמרופל סחײתנ סרוקה לש ופוסב .יאקירמאה
)Juxtaposition( הנשה לכב ולעש תומתל םירושקה ילטנמונומ רויצ דצל ירוטאינימ רויצ. 
  
 
  ילמוידמ בר וידוטס
 ןמטר דעלג
  יתנש ,ז"נ 8
  
 םיטנדוטסה לש םיטקױרפל סחיב הדובע יכרד חותיפ :םילצפתמ םיליבש המכ לש בוליש היהי וידוטסה - תובמאהו ןידה ישרוש
 םײטרואית םינויד ןיב הרפמ רשק רוציל הפיאשב ,םירמוחב הײפצו ,תוחיש ,םינויד ומײקתי ,ףסונב .הגוצת ןפוא וא םוידמ תלבגה אלל
 .םיטנדוטסה וגיציש םיטקױרפהמ ועפשוי ןוידה יאשונ .םײשיא הריצי יכילהת ןיבל
 הדיבכ תוחוכ ,םילפא םירמוח ,םײחה תרדגה ,םײאת-דח לש היגולויב ,תילבק היגולומסוק יױמידב ,ראשה ןיב ,קוסענ ,ליבקמב
 ,םײתודידי םיקשממ ,יטסיאורטלא םזילטיפק ,ימואל-ןיב טפשמ ;ןועגשו תיתוכאלמ הניב ;חוכל הכישמו הכישמ תוחוכ ;םיצוציפו
 ןכתי .ישעמ רתוי יפוא וידוטסה אשי ‘ב רטסמסב .םירירש תײפרהו הקושת לש םיטקײבוא ,העדות יללח לש תוספדהו תוקיצי ,תוקירס
 תלוכי ילעב ,םוידמ תלבגה אלל םיטנדוטסל דעוימ וידוטסה .לאלצבל ץוחמ ,םיזכורמ םימי המכ לש תישעמ הנדס וב בלושתש דואמ
 .התיכב יטרואיתו יתרוקיב ןוידב םיברועמ תויהלו םײאמצע םיטקױרפב דקמתהל
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  לוסיפ וידוטס
 השמ-ןב ןתיא
  יתנש ,ז"נ 8
  
 ילאוטרױ/יסיפה בחרמב לוסיפ סרוק :תומלוע
 .ידממ ברו שדח בחרמב םויה םײח ונאש דוסי תחנה ךותמ הזב הז וססומתי ילאוטריװהו יסיפה ילוסיפה בחרמה ,סרוקה ךלהמב
 הסמה םימײקמש םינוש הסיפתו העדות יגוס ןיב תידדהו תקסופ יתלב העונת אלא ,יסיפל ילאוטריװה ןיב הימוטוכיד וב ןיאש בחרמ
 ןהו יסיפה בחרמב ןה תישעמו תינויער ,תילוסיפ הפש חותיפ ,ותרטמ .ןײמודמהו יסיפה יגולונכטהו יגולויבה לש תקסופ יתלב
  .ילאוטריװה
 לוסיפ ,הרוטקטיכרא ,הרואת תוללוכה תוירמוח תוימדה רצײל תרשפאמה  (BLENDER)דממ תלת תנכותב קימענ 'א רטסמסב
 םידממ םיבלשמה םײתונמא םיכלהמ ןחבי סרוקה .םירמײגו םינמא םיבצעמ תשמשמ תאז הנכות .םײלאוטרױ םיללחב היצמינאו
 תילוסיפה הבשחמה .ץוח לספ תארקל תוחתפתה ךות לוסיפב קוסענ 'ב רטסמסב .תוילאוטרױ תוביבס ,תונרקה ,תובצה ;םינוש
 תומדקתמ תוקינכטב הסנתנ םישגפמה ךלהמב .ימסוקהו ילטנמונומה ,סותפה אלמ ,קנעל יבגאהו ירונימה ,ריעזה ןיב רשגל הסנת
 היפרגואיגל סחי לעבו ינברואה בחרמב תוחכונ לעב לוסיפ דעו די ףכ לדוגמ לוסיפב הסנתנו ותריציבו םידממ לודג לוסיפ ןונכתב
 ךלהמל םירושקה םיאשונב הארשה יררועמ םיטסקט ארקנו תילוסיפה הבשחמב ךרד וצרפש םינמאו תוינמא ריכנ .הרוטקטיכראו
  .סרוקה
 לוסיפב םיחמתמה םינמאו ,הקיצי יתב ,עוצקמ ישנא לש תואנדס ,תואטרדנא ,ץוח ילספ ןיב ץראה יבחרב םירויס לולכי סרוקה
 ךותמ דלװײש לספל ליבויש קימעמ רקחמ ךות ,םױסמ םוקמב ךשמתמ ךילהת לש האצות היהת הריציה .םינושמו םינוש םירמוחב
 .יפיצפס בחרמ םע תימיטניא תורכה
  
 2022-2021 םינש לש רדנלב תועצמאב טקױרפ תשגהל רושיק
 
 
  הדבעמה וידוטס
 סטרופסס תידוהי

  יתנש ,ז"נ 8
 
 הריציה ימוחת לכל - םיזכרמ הבישחו הדובע יכלהמ ינשמו םיקלח ינשמ בכרומה קימעמ סרוק
 הדבעמה :א קלח
 אלה רשקה תאיצמב דקמתי הז קלח הנדסב ףתתשמ לכ לש הלועפה ללח וא וידוטסה לדומ רותיאב קסוע סרוקה לש ןושארה וקלח
 וא םיעדומ ,םידבועמ הדובע יכלהמ וא תוטלחה ןיבל ,וידוטסב ימלוגהו ינושארה הבישחהו הדובעה בחרמ ןיב ,םודרה וא ױפצ
 וא ואדױ ,הביתכ ,םוליצ ,לוסיפ ,םושירב םינוש םיליגרת תועצמאב עצבתי דבועמהו ימלוגה הדובעה ללח רותיא .רתוי םיחסונמ
 חותיפב ;ןמז ךרואל ילאוטריװה וא ישממה וידוטסה ללח לש ותקוזחתו ותײנב ,ותחימצ ןפואב רתיה ןיב קוסעת הנדסה .דנואס
 .םירחא הדובע יללחל סחיב הז ללח לש ומוקימל םילכ ןתמב םג ומכ ,םידוחײה ולוקלו ויפואל ,הז ללחל תועדומה
 םוקמה :ב קלח
 .עדומ אלו עדומ ןפואב רצויה בתכתמ ותאש ידוחײ םוקמ .םײק וניאש םוקמ לש ותאירבבו ותוגהב קוסעי סרוקה לש ינשה וקלח
  .הז שדח םוקמ חסנל טנדוטסל ורשפאי רשא הלועפ יכרד לעו הנרצהו חוסינ ילכ ןתמ לע שגד םשוי הז קלחב
 .םיפסונ םידממל ולש הבחרהבו ןײמודמה וא אצמומה הז וא ,ישממה הז - דימלת לכ לש ימינפה ומלועב קוסעי םוקמה
 תידוחײ הביבס - םוקמ ורצי רשא םינמא לש םהיתודובע ךרד תונוש םלוע תוסיפתלו םילדומ רפסמל הקימעמ הפישח קינעי סרוקה
 װהי רשא ,תונוש תורוסממ םיבתוכו םירצוי לש הלועפו הבישח לש םילדומ ףושחנ .םהלש רכיהה ןמסל ךפה םימיל רשא תירוקמו
 .רצוי לכל אלמ הלועפ שפוח רשפאױ ךומתיש ,רישעו ןװגמ הארשה תמוצ
 ,הז םוקמ לש ותײנבו ותאירב .בחרמב הגיצהלו הדמע חסנל הז םלוע תועצמאבו ,םלוע אורבל רצוי לכ לש תלוכיב קסוע סרוקה
 םשמו ,לאודיבידניאו רצוי לכ עיגמ הנממ ,תיסיסבה אצומה תדוקנ הדשמ רישי ןפואב רזגנה ,ירלוגניס דוק לש ותוידוחײב ןײפאתת
 .עיפשהלו תונשל ,חיגהל
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  ללח יללוחמ וידוטס
 ןמפלה לכימ
  יתנש ,ז"נ 8
  
 ועמשמ ללח ללוחל .שפוח לש תילקידר הנמזה - קירה הגוצתה ללחב האור אוה .הכורעתה עוריאב דקמתמ ללח יללוחמ וידוטס
 הײבוקה לש ללחה .ךרד תצרופו תידוחײ הביתכ לש עגרכ להקל ותריצי תעצפה עגר תא רוציל האלמה תוריחה תנתינ ןמאלש ןיבהל
 לש תויצנבנוק לע רגית תאירקבו ױניש תלוכיב ןײפאתמ אוהו תימינפ תויקוח תלעב םיסחי תכרעמ אורבל ןמאה תא ןימזמ הנבלה
  .שממתהל ןיתממה קיר ללח לש יתעדותו יזיפ בצמ אלא םוידמ דוע ונניא בצימ .הגוצת
  .״הכורעת״ה גשומ תולובג לע רגית אורקלו םיטמרופב תוסנתהל ,ללחה תועצמאב בושחל םינהנש םיטנדוטסל דעוימ סרוקה
 .ונלש שפנבו תורפסב ,עונלוקב ,תואיצמב םימײק רבכש םיללח לש חותינ תרזעב וז הנבות לגרתל דמלנ וידוטסה לש ןושארה קלחב
 אטבתמש הז ומכ םהלש ױלגה דבורה ךרד םהילא רודחל דמלנ .הפשכו דודיקכ םמצע םיעיצמ רבכ ולא םיללחש הארנ
 .םהלש םײרדתה םידברבו םהלש הירוטסיהב אטבתמה ױמסה דבורה ךרדו ןונגסבו הרוטקטיכראב
 הלוכי המ ורריב םינוש םינמא וב ןפואה לע ןנובתנ .ימדקא רתוי עבט לעב רקחמ לע םגו יתיװח יזיפ חותינ לע ךמתסי הז רקחמ
 רתוי בחרנ ןפואב הכורעתה לש לוקוטורפה תא חתפנ ׳ב רטסמסב .וידוטסב הדובעל סחיב ״רקחמ״ הלמה לש תועמשמה תויהל
  .תונמאה תריצי ןיבל הפוצה ןיב שגפמ לש יתועמשמ עוריאכ הכורעתה ללח תא ללוחל םולחל םילוכי ונא םיכרד וליאב לאשנו
 הײבוקה יללחב םינש האמ הזמ םײקמ תונמאה םלועש סקטה לש תויביטקפאב הקיחש הלחש תבאוכ הנבה ךותמ דלונ וידוטסה
 םויה םילעופ םינמא ,ךכל ףסונב .ונניע דגנל תוסרוק םײקה רדסה תא וקיזחהש תומגידרפה ,תואדו יא לש הפוקתב םײח ונא .הנבלה
 תוינחור ומכ םיכרע הגרדהב קחד יברעמה תונמאה חיש .תינכרצ תויחטשו תילאוזױ הפצה ,תיתײװח תופדוע לש תואיצמ דגנכ
 ידכ םײבטימה םיאנתה תא תלבקמ אל תונמאה תריצי הב תרכונמ היװח הנה האצותה .יטסילנויצר יתרוקב חיש תבוטל ןירותסמו
 .הרוא אולמב חורזל
 לש לדומה לחה םײפלאה תונש זאמ דציכ הארנ .יביטמרופרפ טמרופכ בצימה לש ויפואב דקמתנ ,ולא הקיחש יכילהתל הבושתכ
 :וזה המגמה תא םינײפאמש חתפמ יגשומ ןחבנ .ןורטאיתה םלוע לש הרוחשה אספוקה לדומ םע בברעתהל הנבלה הײבוקה
 הנשה לכ ךרואל וידוטסה תא הװלײש ףסונ ןפ  Object Oriented Ontology.-ו ,delegated performance ,םיסחי תקיטתסא
 ,יקסובלס חספ ןמאה ,ןמליה סמײ׳ג יאקיטילנאוכיספה ומכ םיבתוכ תארשהב .איה רשאב הריציל אלא ללחל אקװד רושק וניא
 ןיב סחיה תא ןיבנ הז רטסמסב .תושעיהו ירדת לויכ ,הארשה ומכ םיגשומב ןויע ונלש החישה ךותל בישנ ,דאהטיװ ןוטרונ ףוסוליפה
 ,ירותסמה ,יסקטה םהב םישדח םיביתנ תװתהל הסננ דחיבו .השדח היצביטקאל אצומ תדוקנכ יחה עוריאה ןיבל םמודה טקײבואה
 .תונמאה ללח ךותב בשנלו דוקרל םיבש יאכראהו יכשמהה ןמזה
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  'ד הנשב םיפסונ הבוח ידומיל
 

 
 ןמא וידוטס
  לא-רב ודע 'פורפ
 יתנש ,ז"נ 4

 
 וידוטסב .ןיטולחל הנתשהש םלועו הנש םיעברא ינב תומולח .םכניבל הקלחמב ילש 'ד הנש ןיב םינש 39 לש רעפ לע רשגל ךיא
 תיתוברת הרשעה וללכי רשא םינװגמו םײמניד םישגפמ תרדס .םכלש תומלועה םע יתונמואהו יתוברתה ימלוע תא שיגפנ
 ,הרײרק לע תוחיש ,)תויהל םידמוע םתאש יפכ הקלחמה ירגוב םג םקלח( םינוש םינמא םע םישגפמו דחמ םינװגמו םינוש םימוחתב
 .ילש םלועה תא הנשה קולחל הנמזה יהוזו םלוע קולחלו םלועב קלחתהל לש גוס איה תונמא .םכלש םקלח- ילש םקלח ,הקיטילופ
  ... התוא םתלכא
 
 
 רמגה תכורעת תארקל יווילו תישיא הייחנה
 רינ ירוא
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 .תחא לכ העש יצח לש ךרואב ,תוחפל תושיגפ עברא טנדוטס לכ םע םײקא רטסמסה ךרואל .םײשיא הײחנה ישגפממ בכרומ סרוקה
 םכתא קזחלו תװלל אוה הײחנהה דיקפת .רמגה תכורעת לש המקהה דמעמב םײתשו ,ינוי - לירפא םישדוחב תושיגפהמ םײתש
 תוהזה תא ,םכלש תיטסלפהו תיתוזחה הבישחה תא ךילוהלו םגרתל ךיא דחי ררבנ .רמגה תכורעתל הנשה עצמא תכורעתמ רבעמב
  .וזה הכורעתה לש ימעפ-דחה םוידמה ךרד םכלש תופיאשה תאו

 
 
 רצוא םע הייחנה תושיגפ
 יצרט אלוקינ
  'ב רטסמס ,ז"נ אלל ,הבוח
 
 לש ותדובע רוביחב דקמתי הז שגפמ .טנדוטסה לש יאמצעה הדובעה ךילהת יװילל תשדקומה ,רצוא םע תימעפ-דח השיגפ
  .טנדוטסה לש תישיאה ותדובעל םײטנװלרו ץראב םילעופה םינמא לש םירשקהל ףסונב ,ימואל-ןיבה תונמאה הדשל טנדוטסה
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 'ג-'ב םינשב םיפסונ הבוח ידומיל
 
 
 'ב הנש ןמא וידוטס
 הדאעס הדיאר
 'א 'מס ,ז"נ 2
 
 הרטמב ,תונמאל תמגרותמה הפשה תולובג תא םיביחרמ רשא ,גוצײ ינפואו הײאר יכרד לש בחר ןװגמל הפישחב קוסעי וידוטסה
 תריקחב קוסענ .םינוש םינמא לש הדובעה יכילהתו עוציבה ינפוא ,הדובע תוטיש ,תונוש תועונתו תורוצ ,הריציה ינפוא לע בכעתהל
 תוננובתה ךות ללחב תודובעה תבצה תלאשב דקמתנו, תוכורעת בוציעבו םיפוצ ירשקב ;םינוש םיבצמו םימוקימ ,םירתא ,םיללח
 .ןמאה לש ןונכתהו הײארה ןפואל תוסחײתהבו ללח תסיפתב ,םיליגרת תועצמאב תוסנתהבו תונוש תוױרשפאב תפתושמ
 קוזיחלו חותיפל ,תיתוזחה הפשה תודוסי לש לוגרתלו דומילל ,תיתרוקיבו תירוקמ תילאוזױ הבישחל סיסב תונקהל דעונ סרוקה
 לאיצנטופה תפישחלו םירקובמ םײתגוצת םיכלהמ תקפהל עיפשמו טלוש בחרמכ ירוביצה בחרמבו יטרפה בחרמב הדובע יכילהת
 ללחה ,הריציה לע יתוהמ ןויד תריציב ,םײתונמא םילכבו הריצי תונונגס ןיב הנחבהב קוסענ רתיה ןיב .תוברה ויתורוצ לע יתריציה
 .םינוש םינמא םע תורכיהבו תונמא תוריצי לע םינוידב תיװשכעה תונמאה חיש םע תורכיה ךורענ .הביבסהו
 שרפל ודמלי ,ללחב תודובעה תבצה תלוכי תא וללכשי ,םיבר םירמוחו עדי יגוסל םיטנדוטסה ופשחי סרוקה לש חלצומ םויסב
 ופשחיױ ,ישיאה הדובעה אשונ תא םיגיצמ ךיא ,תונויער םע םידבוע דציכ וניבי ;תונמאה תפש לש םײתוזח םיביכרמו םיבלש ךירעהלו
 תעמטהב םהל ועײסיש ,תירסומהו תילכלכה ,תיתוברתה ,תיתביבסה ,תיתרבחה התעפשהו הריציה תוױעמשמ תנבהל םיכרעל
 .םהלש הדובעה יכילהתב הלא םילוקיש
 
 
 'ג הנש ןמא וידוטס
 לטפ ילא
 'א 'מס ,ז"נ 2
 
 םא תפש
  הז לפרע ךותמ .םמצע תו/םירצויהו םיפוצה רובע לפרעב תובורק םיתיעל םיטול תיטסלפ הריציל תוינמאו םינמא לש םיעינמה
  .תולדבה ךותמ םאו תוברועמ ךותמ םא תואיצמל תוביגמש הײשעל תוקיטקרפ תורצונ
  ולש תולקתההו הװהה תלאש לע שגד ןתמ ךות םיטנדוטסה לש הײשעה יאנתב הנושהו המודה תא ןוחבל הסננ רטסמסה ךלהמב
 תויהל תונמא לש הדיקפת םאה ?וננמז תבל הריצי ךפוה המ דחי לאשנ .הריציב תולועה תוהזו ױהיז לש תולאשבו םיאנתב 'םיעינמב
 המורת לש תובישחה המו תונמאה הדשל רבעמ העפשה חוכ תונמאל שי םאה ,היתודלותל המש וא הנמז ינב םיפוצל תיטנװלר
 תוגוצת לש תפתושמ הניחבבו תוצובקבו םידיחיב םײשיא תונויער לש הגצה ,םינויד לע וכמתסי םישגפמה .שודיחו
 .הװההמ םיעוריאו
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 'ד ,'ג ,'ב םינש ידימלתל שגפמ תודוקנב הייחנה
 

 
 םירגתאהו תולאשה לולכמ לומו טנדוטסה לש רבטצמה הדובעה ףוג לומ הכרדהלו הנװכהל ,יװילל הדעונ שגפמה תודוקנב הײחנהה
 תושיגפה הנומשמ תחא לכב תוחכונו תביוחמו הפיצר הדובע תשרדנ טנדוטסהמ .הנשה ףוס תכורעתל וכרדב םידמועה
 םואיתב – קוחרמ הײחנה תועצמאב םײקתהל תולוכי הײחנהה תושיגפמ קלח .הנשה ךלהמב טנדוטסו החנמ לכ לש תוישיאה
 שגפמ וניה רטסמס לכב ןושארה שגפמה .העשה תוארוהל ףופכב וא ,רטסמס ךלהמב תושיגפ יתשמ רתוי אלו הצרמה םע שארמ
 .החנמה םע תוישיא תושיגפל וצבושת הז ןושאר שגפמ ךלהמב .הבוח הנה וב תוחכונהו יתצובק

 
 
  שגפמה תודוקנב םיחנמה תמישר

 
 Lea Avital / לטיבא האל
 יתנש ,ז"נ 4
 
 תמושתבו הפוקת ךרואל טנדוטסה תדובע לש תוחתפתה רחא ןײדתהלו בוקעל תונמדזה אוה טנדוטסל הצרמה ןיב ישיאה שגפמה
 תא םיפטועש השיגהו טבמה ,הדובעה ןפוא לע דחוימב בכעתתו תודובעה ביבס תונויערו תויהת ,תובשחמ הלעת החישה .בל
  .תוישיאה תושיגפה תארקל תונװכתהו תוננוכתה ;הבוח תוחכונ :תושירד .טנדוטסה לש ותײשע
 
 Avrahami Yochai  /ימהרבא יאחוי
 יתנש ,ז"נ 4
 
 בורל( םישגפמה תרגסמב .ןויערמ תאצויה הלועפל תונושה תוױרשפאה לע שגד םע ,וידוטסב תישיא הריציב םיטנדוטסה יװיל
 ףוגב וא טקױרפב תוחתפתהה רחא בוקעלו םוידמ לכב לועפל טנדוטסל המיאתמה ךרדה תא דחי אוצמל הסננ )םײשיא םישגפמ
  .הנשה ךלהמב ורצװײש תודובעה
 
 Gilad Ofir / ריפוא דעלג
 יתנש ,ז"נ 4
 
 תורשפא הװהמ שגפמ תדוקנ .םישדח הדובעו הבישח יעצמא םילוע םײביטאיצוסאו םײלאוטסקט ,םײתוזח ,םײרמוח םירשקה ךרד
 ךותמ תולועה תויעבבו תולאשב דקמתנ םײשיאה םישגפמב .ןכותו עקר םהל םיװהמה םירמוחבו תודובעב תוננובתהלו החישל
 םירושקה םײטנװלר םירמוחו םילכ ןחבנו ,ישעמהו ,ינויערה עקרה לומ לא תישיאה הײשעה תא םקמלו רבחל תנמ לע הדובעה ירמוח
 הדובעה ךילהתש לככ םײטנװלר תויהל םיכפוהה םינײנעו םיאשונ לש הבחר הסירפ תרשפאמ שגפמה תדוקנ .הדובעה יכילהתל
 דקמתהל ןתינ היהי םהב םײתצובק םישגפמ םײקנ ,ונינפב תודמועה תוױרשפאהו ןמזה ךלהמל םאתהב .רבטצמ ןמזה דממו ךשמתמ
 יאנתל ןירשימב תוסחײתמה תולאשל םג ךא ,המודכו עונלוק ,תורפס ןוגכ םינוש םימוידמ לא חישה תבחרה :רתוי םיבחר ןויד יאשונב
 הבוח תוחכונו שגפמל תובױחמו תונרקס ,הקושת ,תכשמתמו תיביסנטניא הדובע :תושירד .ללחב הדובעה שומימלו הגוצתה
  .שארמ תועבקנה תויתצובקהו תוישיאה תושיגפל םאתהב
 
 Maayan Elyakim / םיקילא ןײעמ
 יתנש ,ז"נ 4
 
 שגפמה .תו/םיפתתשמהמ ת/דחא לכל ישיא ןפואב תמאתומו תימניד הײחנהה .םײשיא םישגפמ לש תנוכתמב םײקתי סרוקה
 .הבוח וב תוחכונהו יתצובק היהי רטסמס לכב ןושארה
 
 Eitan Ben Moshe / השמ-ןב ןתיא
 יתנש ,ז"נ 4
 
 תעגל ןוצרו תונרקס ,האלמ תוחכונ :תושירד .טנדוטסה לש ותריציב חורה יכלה תנבהב תוימיטניא םירשפאמה םײשיא םישגפמ
 .התיכה לכל םיפתושמ םישגפמ ונכתײ .קמוע תויגוסב
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 Prof. Ido Bar-El  / לא-רב ודע 'פורפ
 יתנש ,ז"נ 4
 
 איה שגפמ תדוקנ .ולש תויזטנפהו תומולחה ,ויתונויער לש שומימ תלוכױ םוי רדס תײנב לש ךילהת אוה ןמא לש הלשבהה ךילהת
 אלא תיתונמאה הישעל םימשרמו תונורתפ עיצמ אל בשקו היטפמא ךותמש ,בושקו ןמוימ ןמאב רזענ טנדוטסה ובש בושקה םוקמה
 הצרמה לשו טנדוטסה לש תידדה הנה תוירחאה .הײשעה תולובג תא חותמלו ביחרהל ,חתפל ןויסינ ךותמ קפס ליטהלו לואשל
  .יתונמא חיש לש בױחמו ךורא רשקל הרצק הפוקת ךרד לועפלו רבדל ,בישקהל ,הלועפ ףתשל
 
 Michal Helfman / ןמפלה לכימ
 יתנש ,ז"נ 4
 
 תודובע ףוג חותיפ ,רקחמב ,הארשה תורוקמב ,הדובע יכילהתב זכרתנ .םיטנדוטסה תודובע וזכרמבש הרומו טנדוטס לש 1:1 שגפמ
 .ה/ולש קחשמה תא קחשל ליבשב םש ינאו טנדוטסה לש שרגמב אצמנ רודכה הז רועישב .הגוצת ידכל ןתלשבהבו

 
 Tamar Harpaz  / זפרה רמת
 יתנש ,ז"נ 4
 
 ןויסינה .ללמל רשפא ןלוכ תא אל .תויתורירש ןהל אורקל ןתינש תוטלחהו ,תוזירפק ,תוױעטב הפוצר הבוט תונמא תריציל ךרדה
 החיש בחרמ רוציל הסננ םהב ,םײשיא םישגפמ ךורענ הלא תונבה ךותמ .יחרכה אקװד אוה םיתיעל .הרטמל אטוח ןתוא גישמהל
  .תיאמצע הריציכ דקפתל לוכיש

 
 Irit Hemmo / ומח תיריא
 יתנש ,ז"נ 4
 
 טקױרפ ושיגי םיטנדוטס 2-3 שדוחל תחא .התיכה לכל תיתצובק השיגפ שדוחל תחאו תוישיא תושיגפ לש תרגסמב להנתת הײחנהה
 .תוחכונ תבוח הלח וב יתתיכ ןוידל תודובע ףוג וא
 
 Peter Malz / ץלמ רטיפ
 יתנש ,ז"נ 4

 
 םילכ קינעהל תשקבמ הײחנהה .תי/טנדוטס לכ לש תיתונמאה ה/ותוחתפתהב הכימתו יװיל לע תססובמ תישיאה היחנהה
 .חחושלו תונטק תוצובקב שגפיהל רוצענ םירועיש המכ ידמ .יתונמאה ה/ועסמב ךרד לולסל ןכו יתריצי בחרמה ױפימל תי/טנדוטסל
    .תודעומ םהינפ ןאל םיעדוי אל דועש ולאכלו יתונמא םוידמ לכב םיקסועל תדעוימ היחנהה

 
  Hilla-Toony Navok   / קובנ ינוט הליה
 יתנש ,ז"נ4 

 
 תולגל תונײנועמו םינײנועמה ואדױ תוינמא וא םירײצל םג םיאתהל הלוכיש ,בצימו לוסיפ תודובע לע שגד םע תישיא הײחנה
 תביל דודיחב ,םיטנדוטסה לש תישיאה הפשה קוידו חותיפב דקמתת הײחנהה .ללחב רויצ וא ואדױ לש תושדח הבצה תוױרשפא
 תעמשמו ילגרה רופישו חותיפ לע םג שגד ןתינ ןכ ומכ .ףוגו ןמז ,ללח ,רמוח לש םירשקהב הדובעה לע הבשחמבו הריציה לש עינמה
 .תואדװ רסוחו הרורב העידי ןיבש קדה וקה לע ענש הדובע ךילהת םע תודדומתהו ,ךוראה חװטל וידוטסב הדובע
 
 Uri Nir / רינ ירוא
 יתנש ,ז"נ 4
 
 .תחא לכ העש יצח ךרואב ,תוחפל תושיגפ הנומש םײקנ הנשה ךרואל .תוישיא תויחנהל םכלש וידוטסב שגפינ הײחנהה תרגסמב
 .ןתוא םיעינמש םײרמוחהו םײשפנה םיכילהתה לשו ן/םכלש תודובעה לש הנבהה תא דדחנו קימענ ,חתפנ
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 Avi Sabah / חבס יבא
 םוזב תנװקמ הײחנה .יתנש ,ז"נ 4
 
 הניא וז ילואו .םימלש םײח אלמל הלוכױ תיתועמשמ ,תינורקע איה וידוטסב תודידבה יכ הבשחמה תחנומ הסיסבבש תישיא הײחנה
 ךילהתה תא ןחבאנו ןיבנ ,תוישיא תוחיש ךות ,דחיב .םלועהו םײחה םע תילאוזױ תוגה תלעב הסומכו הפיצר תרושקת אלא תודידב
 םינמאו תוינמא ,םיכילהת ריכנ ןהב תויתצובק תושיגפ לש םצמוצמ רפסמ םײקנ סרוקה תרגסמב .רסמתהל ןתינ ןהילא תופיאשהו
 .םירחא רובע םג ינויער ןײעמל והוכפהו םײחב יזכרמ םוקמכ וידוטסה תא ועבקש
 
 Dr. Miri Segal / לגס ירימ ר"ד
 יתנש ,ז"נ 4

 
 תינויער הניחבמ  .םיטנדוטסה לש םתדובע תא חתפלו ךומתל ,תװלל איה םישגפמה תרטמ .תישיא הכרדהב תדקמתמ הײחנהה
 איה המ 'הדובעה תורטמ' תא דדחלו ןיבהל הסננ .הילא םיעגונה םינוש םירשקה קודבלו ,תונמאה הדשב הדובעה תא םקמל הסננ
 .ףתושמ שגפמ אוה רטסמס לכב ןושארה שגפמה .רצויה לש וטבמ תדוקנמ ,םלועב תושעל הצור
 
 Prof. Yehudit Sasportas / סטרופסס תידוהי 'פורפ
 יתנש ,ז"נ 4

 
 .םײזכרמ הדובע יריצ השימח לע םיססובמה םיקימעמ חישו יװיל העיצמ שגפמה תדוקנב הײחנהה
 ךילהתב טנדוטסה לש אלמ יװילו חישל םײחרכה סיסבו תיתשת םיװהמו רצוי לכל ידוחײ הײחנה לדומל ומגרותו וחסונ הלא םיריצ
 רצוי לכ לש יפיצפסה הדובעה ןפואל ןה סחײתתש הקימעמ הײחנהו האירק ןתנית ישיאה שגפמה ךלהמב .םוידמו םוחת לכב ותדובע
 האלמ תובױחמ דחיב םיחסנמה דימלתהו החנמה לש תידדה תוירחא תחקלנ הז החיש בחרמב .רתוי בחר טסקטנוקב המוקימו
 לתב וידוטסב הדובעה יכילהתב הנדסה תחנמ לש אלמ ףותיש עצוי הײחנהה ךילהת ךלהמב .וידבר לכ לע ףתושמה הדובעה לולסמל
 .ירוביצה בחרמב ףשחנה רתוי חסונמ הדובע בלשל ינושארהו ימלוגה הדובעה בלשמ ,ןילרבבו ביבא
 
 Raeda Saadeh / הדאעס הדיאר
 יתנש ,ז"נ4 
 
 ךות תודובע ירצותבו ירמוחב ןודנ .טנדוטסה לש תישיאה הפשה חותיפב קוסענ םכלהמב ,םײתצובקו םײשיא םישגפמ לולכי סרוקה
 יניעב התסיפתל דע טסקט וא ןויערמ הריציה יבלש ןחבנ .תורחא טבמ תודוקנ ןוחבלו תועד ףילחהל הרטמב הריציה ביבס ןויד תריצי
 .םלועבו ץראב תיװשכע תונמאב ןוידלו הגצהל שדקוי םישגפמהמ קלח ,הפוצה
 
 Eli Petel / לטפ ילא
 יתנש ,ז"נ 4

 
 תוירשפאה תוידמה לכב םיטנדוטסה ואיביש םירצותו הלועפ ינפוא תובשחמ תודוא החיש ודדועי רשא םײתצובקו םײשיא םישגפמ
 .םנחובלו הלועפל םײדוסיה םיעינמה תא גישמהל היהת יװילה תרטמ .הצפהו הגוצת לומו

 
 Alona Fridberg / גרבדירפ הנולא
 יתנש ,ז"נ 4

 
 .הריציהו הבישחה יכילהת ביבס ןוידו ,הבשחמ ףותיש ,וידוטסב תונמאה תײשע לש ישיאה ךילהתב יװילל תונמדזה העיצמ הײחנהה
 תדובע תמלגתמ הב ךרדה תאו ,יװשכעה תונמאה חישל הרוביח תא ,הדובעה תא תועינמה ןכותה תביבס תא ןוחבל תורשפא יהוז
 העבראב טנדוטס לכ בױחמ ,רטסמסה ךלהמב .תולאש תולעהלו עבמה תא קײדלו ךכזל איה הרטמה .הילאו הכותמ תונמאה
  .םײשיא םישגפמ
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 Jossef Krispel / לפסירק ףסוי
 יתנש ,ז"נ4 

 
 .לדביהל רגתאה דמוע ,)ןלציל אנמחר( תיטסילרולפ תינרדומ טסופ חור תטלוש וב ,יטואכה ףס לע ,אלמתמו קיר םלועב ישיאה בצמה
 דגיהה והמ ררבל ןויסינב ,תוישיאה תונוכתה ױצימבו יטרפה םלועב ,תישיאה הריציב דחא-לע-דחא ןוידו םײשיא םישגפמ םײקנ
 .הקמעהל ןכ ןוצרו תורשפ תלוטנ תובױחמ תשרדנ םיחנומהמ .ךכ לכ םיעפוש הװהו הירוטסיה לומ ישיאה

 
 Gilad Ratman / ןמטר דעלג
 יתנש ,ז"נ 4

 
 םײתוגה םילכ חתפל ףאשנ םישגפמה ךלהמב .טנדוטסה לש הדובעה יכילהתב ודקמתי רשא םײשיא הכרדה ישגפמ לולכת הײחנהה
 .טנדוטסה לש ישיאה הריציה ךילהת לש הקמעהל םײנכטו

 
 Gil Marco Shani / ינש וקרמ ליג
 יתנש ,ז"נ 4
 
 .םלועבו ץראב תיװשכעה תונמאה תא םידקופה םיכילהתב תונכדעתה ךות טנדוטסה לש תישיאה הפשה חותיפב קוסעי סרוקה
 ףשחנ םכרד ,םינוש םימוידמ ןחבנ םישגפמב .םינוש הריצי ימוחתמ הארשה תורוקמו הינפה ךות תיביטקלוקו תישיא תודובע תרוקיב
 תיטילופ תיתונמא תוהז שבגל הסננ סרוקה ךלהמב .תיװשכעה תונמאה תנבהל העפשהו סיסב םיװהמה ,תוױברת תתו תוױברתל
   .טנדוטסל םיאתמה םוידמה תריחבו תינרוצה הפשה חותיפ לע שגד תמיש ךות
 
 Eyal Sasson / ןושש ליא
 יתנש ז"נ 4

 
 חסנל םישגפמה תרטמ .הארשה תורוקמו ןײנע ימוחת לש הניחב ךות וידוטסב טנדוטסה םע ישיאה שגפמב דקמתת הײחנהה
 .םלש הדובע ףוג תריציל םינושה םימוידמב םיבכרומ הדובע יכילהת חותיפ דצל תישיאה תונמאה תדובע לש החלצהל םידדמ
 גולאידל בױחמ טנדוטסה .תודובעה ךותמ םילועה םיאשונב םײתתיכ םינוידו תואצרה ,תויתצובק תורוקיבב בלושת תישיאה היחנהה
 .םײתצובקה םישגפמב תוחכונלו הליעפ הדובע דצל ךשמתמ
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 'ד ,'ג ,'ב םינש - הריחב יסרוק טוריפ
 

 הריחבה יסרוק חולב םיױניש ונכתי*
 

 
 בחרומ םוליצ - יביסרגורפ םוליצ
 Gilad Ofir / ריפוא דעלג
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 ,ושפנ יכובמו יכבנל קומע לולצל םינכומש הלא לכלו םוליצה תא םתנבהו םתײשע תא קימעהל םינײנועמה םיטנדוטסל דעוימ סרוקה
 לע ססובמ סרוקה .ףרה אלל הװהתמה בכרומה הװהבו ולש קומעה רבעב ,םוליצה לש וירותסמו ,ויתומחג ,וילותיפ ,ותפש ,ותמשנ
 לע טנדוטס לכ לש תכל תקיחרמו תיביסנטניא ,תישיא הײשע לש החותיפ לע שגד םישנ .רטסמסה ינפ לע תכשמתמו תישיא הדובע
  .םהלש רתויב יביטקפאהו הובגה ױצימל הלא תולוכי איבהל איה סרוקה תרטמ .וכרד יפ
 

 
   AR / VR תונוש תויואיצמ
 Monty Alon / ןולא יטנומ
 'א רטסמס ,ז"נ 2

 
 תײנבל דעו הציקסה בלשמ - הכרדהבו יװילב קוסעי סרוקה .ישיא ילאוטרױ םלוע רוציל ךיא דמלנ וב ישעמ סרוק - תומלוע םיארוב
 תואובמה תא דמלנ .דײנ ןופלט רישכמב AR הדובר תואיצמב וא המודמ תואיצמ תדסק תועצמאב גצוי רשא ,VR/AR ב םושײה
  .קחשמ יעונמב בוציעו spatial sound ,היצמינא ,תורוטסקט תעיבצ ,לוסיפ ,לודימ ומכ דמימ תלתה םוחתב םינוש הדובע יכילהתל
 

 
 עוריא לוסיפ
 Tal Engelstein / ןייטשלגנא לט
  'ב רטסמס ,ז"נ2 
 
 תא ןהו ,ןתוא ןנוכל תנמ לע ושרדנש הקפהה יעצמא תא ןה םיללוכה ,םיעוריאכ תונמא תוריציבו םילספב ןנובתהל שקבי סרוקה
 א םתועצמאב רשא תוקיטקרפהו תוקיטקטה רחא וקחתי םיטנדוטסה .להקהו הגוצתה יאנת םע םהלש שגפמב תרצונש היצאוטיסה
 ירוחאמ תרתתסמה תיתונמאה תוישיאה תא ןוחבל וסנױ ,תוירלוקיטרפ םיסחי תוכרעמ םמע להנל םיפוצה תא םינמא םיתפמ
 וא בידנה ןפואה תא וללכשי סרוקב םיטנדוטסה ,תודובע תרוקיבו תועפותב תוננובתה ,םיליגרת תועצמאב .םהלש תונמאה תודובע
 תא תודבעשמ ;תונתמ תונתונו תופנחתמ ,תוזבמ ,תויצלופינמ תוליעפמ ,םלועב תועיפומ םהיתודובע ובש ,תואצמהה ברו ילולכנה
 תולולעש תוקולחמבו ,םמצע רובע םײשיא תולובג תבצהב וסנתי םיפתתשמה .ויכרצל ןמצע תא תובירקמ וא םהיכרצל הפוצה
 .םהלש תונמאה םע יטרפ ״יטסואפ״ הזוח םהל שי ןכיה םמצע רובע ררבל ולכוױ ,םביבס ררועתהל
 

 
 H2O - רויצ
 Prof. Ido Bar-El / לא-רב ודע 'פורפ
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 םגו קילירקא יעבצ( םײתײשעת םיעבצ ,ויד ,שאוג ,לרװקא ,קילירקא .םימ סיסב לע םיעבצ םע הדובעב ולוכ דקמתמ רשא ישעמ סרוק
 שומישה .םיחדנ ףאו םיטשפתמש םימתכ ףלאלו טלשנ יתלבה לע טולשל .הת ,הפק ,ןײ :תונוש תועתפהו .)ריג סיסב לע דיסילופ יעבצ
 לע תורצק תואצרהבו תואמגודב בלושי סרוקה .ב"ויכו ןולײנ ,קיטסלפ ,ןוטרק ,רײנ ,םידב :םינװגמ םיעצמ ױלת אוה ףא היהי עבצב
 .הדשב תוירלגהו םינואיזומה דחאב רוקיב ,ןכ ומכ .ירוטסיההו יװשכעה רויצב תועפות לעו םינוש םירײצ
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 חטשה ינפל תרגסמה ןיב - רויצ
 Prof. Ido Bar-El / לא-רב ודע 'פורפ
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 תונש 37,000 בײחמה םוידמכ 21-ה האמב ולש בחרה הדשב רויצ לע תולכתסהו רויצ לע םיליגרתו תולועפ ,םישגפמ לש הרדס
 םילועה םיריעצה םינמאב ןכדעתנ ,20-ה האמב םיליבומ םירײצו םינמא המכב ןודנ .ןמזה לכ שדחתמו דרומ ,טעוב ךא הירוטסיה
 םכרד תא ביחרהלו ריאהל םילוכיש םימיאתמ םינמאו םיטנרפר םיפתתשמהמ דחא לכל אוצמל לדתשנו ב"הראבו הפוריאב
 .התיכב תרוקיבל םירויצ תשגהבו םיטנדוטסה לש הליעפ תופתתשהב בױחמ סרוקה .תישיאה
 

 
 רויצ לש ליפורפ
 Maya Gold  / דלוג היאמ
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 םינײפאמהו תישיאה הפשה תא חתפל הנװכ ךותמ טנדוטס לכל ידוחײה רויצה השעמ לש הנבהה תקמעה איה סרוקה תרטמ
 ךילהתב ךמות יתצובק ןוידו עובשה ךלהמב תיאמצע הדובע ךשמה ,התיכב תפתושמ הדובע לע ססובמ סרוקה .ותדובעב םײדוחײה
 רויצ תונורקע דומלל תנמ לע ,תונוש תוקינכטב םיליגרתל הארשה תורוקמ װהי רויצה תודלותב םײזכרמ םיאשונ .ישיאה הדובעה
 תקיטקרפ תא ללכשנו םילכה זגרא תא ביחרנ םײתתיכו םײשיא תיב יליגרת תועצמאב .םתוא רפהל תורשפאה תא םגו םײסאלק
 הלועפה ןפוא תא רוחבלו ררבל םיטנדוטסל רשפאמה ןפואב םילכו םירמוח ןװגמבו תונוש רויצ תוקינכטב הסנתנ ,וידוטסב הדובעה
          .המיסח יבצממ ץלחיהלו םהל ןוכנה
 

 
 רמיחב לודימ - לוסיפ
 Zohar Gottesman / ןמסטוג רהוז
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 ,םינפו תלוגלוג( םדאה ףוג לש הימוטנאה לע רובענ ךכ ידכ ךות .תוננובתה ךותמ רמיחב תורוצ לדמל ךיא דמלנ סרוקה ךלהמב
 םילספ לש םילדוממ ראשה ןיב דובענ .ידמימ תלת לספ ןכו ,הובג טילבתו ךומנ טילבת לספל ךיא םג דמלנ .)אלמ ףוג ,די ,טרטרופ
 .תוימינפ תויצקורטסנוק אשונבו ,םירמוח תרמהו תוינבת אשונב טעמ עגינ ףוסבלו .םײח םילדומו םיקיתע
 

 
 ץעב ףוליג - לוסיפ
 Zohar Gottesman / ןמסטוג רהוז
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 .תוננובתה ךותמ ץעב העירגב ףלגל דציכ דמלנ סרוקב
 .םילספה לש םירומיגו םילכ תזחשה םג דמלנ .ץעב העירגב המשײלו הרוצ חתנל רקיעבו הדובעה ילכ תא ריכהל ,ץעה תא ןיבהל דמלנ
 .יפקיה דמימ תלתל דמימ ודמ רבעמב ףוליג לש םיליגרת רפסמב ךישמנ ןכמ רחאל .ץעב הדובעה יפוא לש הקימעמ תורכיהמ ליחתנ
 .ינוניב יפקיה לוסיפ לש ישיא טקױרפב םײסנו
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 :םיחרוא םירטסאמ תרדס
 
 רבדה ותוא תא םישפחמ םלוכ אל / ןיע תיארמ - Itzhak Golombek /  קבמולוג ה'ציא קחצי
 הײחנהו גולאיד ,ןויע ,םישגפמ תנדס
 רטסמסה תשפוחב זכורמ סרוק / ז"נ 2
 
 תרכומה וז ,הרזהו תדחוימה תינוריעהו תיתיבה הביבסה לא תוננובתהבו ריע ײחו םיצפח לש היגולופורתנאב דקמתנ וב זכורמ סרוק
 ונתוברת .ױטיבו הבשחמל לאיצנטופו ןײנע םהב שיש םיבצמ ןמסל ןײנעבו תושיגרב הסננו ריעה תובוחרב טטושנ .הילאמ תנבומהו
 - ינש דצמ ;תוילמרונה לש םיכרעה תאו תויקוחה תא ,רדסה תא תפקשמ תימוימויה הביבסה .םיאשומו הדובע ילכ ןװגמב הרוצא
 םירמוחה תא דבעל הסננ ,ילש וידוטסב םײקנש תוחיש תועצמאב ?רחא ןכותל וא ,ילמרונ-אל ךפוהו רערעתמ הז לכ ךיאו יתמ
 טטושנ ;םיצפחב לופיטו םי'זאלוק תריצי ומכ ,תולועפ המכ השענ .תירוקמ הבשחמו תינויער תועמשמ םתועצמאב תונבלו ,ונרבצש
 תושירד .תונמאה תלועפל סחיב וללה םירתאה ביבס תולאשו תובשחמ הלענו .ינטובה ןגבו ,ןנאש הװנ תנוכשב ,יבנלא בוחרב
 .ביבא לתב םייקתי סרוקה .םײרפסמו לרװקא יעבצ ,םושיר ילכ ,)SKETCH BOOK( תוציקס רפס ,ןופלט תמלצמ :סרוקה יפתתשממ
 
 
 :םיחרוא םירטסאמ תרדס

 
 )idea fix( דחא רבדל ןועגש - רורטו תונמא - Tamar Getter / רטג רמת
 הײחנהו גולאיד ,ןויע ,םישגפמ תנדס
 רטסמסה תשפוחב זכורמ סרוק / ז"נ 2
 
 :קוסענ םהב םירמוחה ךותמ .םירופיס דחי ארקנו ,םיטרסבו תונמא תוריציב ןודנו הפצנ וב זכורמ סרוק
 ידנא לש "םישקובמה" ;)ףוהנײמ-רדאב רורטה תצובק( רטכיר דרהרג לש "1977 רבוטקואב 18" תודובעה רוזחמ :םזיכרנא לומ תונמא
 תאמ "ירדוקס הד המלעה" ;)תונמא וא םימחר :ןומעפה תנצס( יקסבוקרט תאמ לבור הרדנא ;)םיסנאו םיחצור לש םיטרטרופ( לוהרװ
 לש םטבמל לוכי" לומ - טסײלק ןופ ךירנײה תאמ ,"ילי׳צב המדא תדיער" ;)חצורל ךפוהש טסינויצקפרפה ןמאה( ןמפוה א.ת.א
 תליחתל ךומסב .םידימלתה תודובע לע החישל הנשדקות םוי לכב תונושארה םײתעשה .)רטג רמת( "וטומאקוא-וטוי׳ג"-ו "םינוילימ
 .םיקנילו םיטסקט ויפתתשמל ורבעוי סרוקה
 

 
 לוסיפ
 Drora Domini / ינימוד הרורד
 'ב רטסמס ,ז"נ 2

 
 תואצרה תרגסמב םײלאטנורפ םירועישב םײתצובק םישגפמ ןכו לוסיפה םוחתמ תויגולונכט תוױסנתה ,הנדס תדובע שיגדמ סרוקה
 .הדובע יכילהת חותיפל ןתני דחוימ שגד .)ךשמהב עבקי םיליגרתה ןכות( .םיליגרת 3-כ ונתני סרוקב .םיליגרת םויסב תורוקיבבו
 םע שגפמו תוכורעתב תונמא רויס ףסונבו יזכרמה ליגרתל יטנװלרה ןײנעב הימדקאה ילתוכל ץוחמ דחא רויס תוחפל ללוכ סרוקה
 םינושארה םירועישה ינש תרגסמב וגצויש תומדוק תודובע רפסמ לש תגצמ ןיכהל םישקבתמ סרוקב םיטנדוטסה .םיגיצמה םינמא
 .רטסמסה לש
 
 
 ללחה רקחל הדבעמה
 Michal Helfman / ןמפלה לכימ
 2023 ץיק רטסמסב זכורמ סרוק ,ז"נ 2
 
 ידיתע טקױרפ תארקל תירקחמ הנדס
 םיפתתשמהמ דחא לכ לש ישיא טקױרפ תריציל ךרדב םידקמ בלשכ ,דעצ דעצ הװלת ותוא םיללח לע רקחמב דקמתת הנדסה
  .םײלאוטרױ וא םינײמודמ ,םײשממ ,םײנוציח וא םײמינפ ולא םא ןיב ,םיללחב בורל תמײקתמ ,הינפ לכ לע ,תואיצמה .סרוקב
 .ףועמו קמוע הל םיקינעמה עדױ הארשה תורוקמב הריציה תא ןיזמ ”ללחה רקחמ“
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 םישגפמ ,חטש ירויס תועצמאב ללח לש םינוש םיטביה קמועל חתננ .ימדקאו יתיװח רקחמל שידקנ אנדסה לש ןושארה הקלח תא
 לש םיסופד רופסניא םג אלא טסקטנוק קר אל ונלש הדובעל ליאשהל ןתינ םהמ ,םײנוטקטיכרא םיטביה :ןחבנ םהב םיליגרתו
 םימײק רבכש םײביטמרופרפ/םײפרגואירוכה םיסופדב שמתשהלו ןיחבהל דמלנ - םײביטמרופרפ םײנפוג םיטביה ;ללח תײנבה
 תיװח לע עיפשהל ךיא הנממ דמלנו ללחב םישמתשמכ ונלש תיזיפה היװחה תא ןחבנ ;תוצובקו םידיחי לש תיתוגהנתהה תואיצמב
 .וכרד ורבעש תוױמדו םיעוריא לשו ולש הירוטסיהב רושקה עדימ ומע אשונ ללח לכ - םײרוטסיה םיטביה ;ונלש ונתדובעב םיפוצה
 .ןיעל הױלגה תיװשכעה תואיצמה ךותב םילעופש קמועה ינבמ לש הנבהלו ,םיביטרנ תריציל הלדנ יתלב רגאמ והז
 ,שדח טקױרפל האיצי תארקל ״הלועפל ןכומ״ ילרגטניא ירקחמ ףוגל רבצש עדיה תא טנדוטס לכ ךופהי ,הנדסה לש ינשה הקלחב
 .הז בלשב וינפ תא ונל הארי םתסה ןמש
 
 
 ילטיגיד יומידו רויצ
 Nir Harhel / לארה רינ
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 ביחרהל הפיאשב ,ותגצהו ילטיגיד ױמיד לש הריצױ היװתה ,הקירסל תוקינכט גיצי סרוקה .תשר וניהש ױמידל םיױמיד לש תשרמ
 ,תילטיגיד הריציב םיאטבתמ הסיחדו דודיק ,םינשײח דציכ ןחבנ .ױטיבלו הריציל טנדוטסה ידיב םידמועה םילכה זגרא תא רישעהלו
 םילכב תוסנתה בלשי סרוקה .רויצו ױמיד תריציל ונתשיג לע עיפשמ הילא םיװלנה םירישכמבו תשרב ױמידה דמעמ ךיא רוקחנו
 .סרוקב תונודינה תולאשה תניחבל תרגסמכ שמשתש תושגה תרדסו תונמאב הײפצו ןויד ,התיכב
 
 

NFT - עפשה ןרק  
  Nir Harhel    / לארה רינ
 )םײעובשב םעפ( יתנש ,ז"נ 2
 

NFT, הנורחאה הנשב תילטיגיד תונמאל יזכרמ חנומל הכפה םײלטיגיד םיסכנ לש העונתו רחסמ תרוצ. NFT הבחר הרוצב גיצה 
 תײלע לומ לא הדמע חוסינב ליעפ ןפואב קוסעױ ,תואמגוד רוקחױ רוקסי סרוקה .םיצבקו םיױמיד לש העונתל תושדח תוױרשפא
 ךילהת גצײמה חנומ - תיביטרנג תונמא - NFT-ה קוש תא םיװלמה םײזכרמה םיחנומה דחאב דקמתנ ,ישעמה דצב .NFTה לש וכרע
 םימרותה תוקינכטו םיאשונ לש הבחר הריקס קפסי סרוקה .חסונש םתירוגלא וא ןורקע ךמס לע םיױמיד לש יתרדס רוצײ לש
 ךלהמב ,סרוקה זכרמב ודמעי דמימ-וד ױמידש ןמזב ."תיביטרנג תונמא" תונכל ןתינש המ לש הקיטקרפו הירואית םע תורכיהל
  .תורחא תורוצו בצימ ,הקיזומ תריצי תוללוכה תוברועמ תוקינכט םג וגצוי סרוקה
 םײגולונכטה תונורקעה םע תורכיה םײקנו ,תויװשכע תואמגודו סוסקולפ ,תיטסילמינימ תונמאב םימוד תונויער לש םימושײ לע דמלנ
 דמלנ .םײתריצי םיבחרמ לש רקחמל ילככ שער לש םילדומו תוירקמ תולועפב שמתשהל ןתינ דציכ קודבנ .ולא םימוחת םיחנמה
 ךרע ילעבו םישדח םיצפח רוציל םהלש לאיצנטופה תא רוקחנו )Processing/P5js תועצמאב( דוקב ולא תוכרעמ חוסינל תודוסי
 הדובע שורדױ ,האבה םידומילה תנש לכ ךלהמב ,םײעובשל תחא ,רקובב ישיש ימיב ,םוזב םײקתי סרוקה .תושדח תויטתסא תויװחל
 .םישגפמ ןיב םײאמצע דומילו
 
 
  לפא רמוחב לוסיפ
 Tamar Harpaz / זפרה רמת
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 אלו ,המצע תא התצימ הירוטסיההש המדנ .רוחש רוח לש והצקב קר אוצמל רשפאש אצומ אלל ךרד ,ינפוס םוסחמ .םותס ױבמ ךלומ
 ,הפצרה ,הרקתה - ולש תולובגה .הצוחה םינפבמ ותוא ךופהל רשפא .ברג ומכ תויהל לוכי ללח ,לבא .ללח וא - םוקמ דוע ראשנ
 הלאשה .סיכ ומכ שממ ויפוא תאו וידממ תא ריתסהל ,ומצע ךותב ותוא איבחהל רשפא .םײטסלאל ךופהל םילוכי תוריקהו םיחתפה
 ךיא .הצוחה עסמ תיללחל םוקמ רסוח וא םוקמ םיכפוה ,ןוציחה - ללחה לא םיעיגמ הלא םיאנתב דציכ איה סרוקה לש תינורקעה
 .המדאה ןטב לא העיגמש הלעת לש החתפל תכפוה הפצר
 ריבחת לע ,בצימה תונמא לע תיעוצקמ תורפס ארקנ .ללח ךותמו ךותב יױמיד תריצי ןחבנ םכרד םיליגרת השולשמ בכרומ סרוקה
 דממ ףסװתמ בלש לכבש לגלגתמ ליגרתכ ױנב היהי לוגרתה .לגרתנו םײטנװלר םירמוחב הפצנ ,תומסוק לש הירוטסיהו יעונלוק
 ,דחי םלוכ תא בלשנ ףוסבל ,תינשמ תומדכ םגו רוביגכ טנמלא לכ .הנומתו טסקט ,הײפצ תיװח ,הרואת ,הקיטסוקא םע דובענ .ללחב
 .הבית הנבנו ויתוריק תא לפקנ ,שממ הככו
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 יגאמה ףוגה לש הימוטנאה
 Lior Waterman / ןמרטוו רואיל
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 תורוסמ התחד איה .םײנחורהו םײסיפה ויכרצ ןיבל םדאה ןיב םײנרוצו םײנויער םישדח םיסחי השפיח תינרדומה םלועה תסיפת
 הלא לומ .ץוחנהו ילאנויצרה ,יעדמה תא ףקשתש הקיטתסאו ירטמואג ןויקינ רחא השפיחו ידימ יטמרה רדס ועיצהש תונבומ
 דמעמל הכז ןמאהו יפחדבו תוינימב ,םולחב ,ידיליבו יארפב ןײנע ררועתהו ,תלברוסמו תטשוקמ הסומעכ םואתפ התװחנ תוברתה
 הז .תוברתה לש םײתרכה תתה םימרזהו םײאמקה תודוסיה םע יעצמא יתלב רשק םײקמה הזכ ,ןאמשל וא ןהכל רבעב רומש היהש
 .חורהו העדותה תומלועל הרוצו ףוג קינעהל ותלוכיבש
 ךלה אלא ,יפיצפס יאופר ךרוצ לע ורובע הנוע חרכהב אל לופיטהש הז .׳לפוטמה םדאה׳ - שדח ישונא רוצי דלונ םינורחאה םירושעב
 םדאה׳ו ןמאה .אפורכ םעפו הלוחכ םעפ ,תונוש תוכרדהו לופיט תוטיש ןיב רבעמו ,יתוחתפתה ימצע דומילל תורסמתה לש חור
 ןמאה ,ליבס ןפואב רסמתמו ךרוצ לפוטמהו רצײמ ןמאה .הז לש הז תתװעמ תואובבכ םיפקתשמ ,טקילפנוקב תויחל ונודינ ,׳לפוטמה
 םײקתהל םילוכי םהינש ,ינוריא ןפואב .ולש הלכהה תלוכי תא ללכשמו תוימינפ תוױדגנתה ססוממ לפוטמהו ותוידוחײ תא ףײשמ
 .תובר תוכלשה לעב יתוברתו ינורקע ןײנע ףקשמ הזה לוציפה םױסמ ןבומבו ףוגה ותואב
 תא תונמאה תספות וב ןפואה תנבהל חתפמו תונװגמ םלועו םדא תוסיפת ןיב לתופמ לויטל אצומ תדוקנ סרוקב הװהת הימוטנאה
 עדי יפוג ןיב לײטנו ונלש הײשעה תובצעמש םלועה תופקשהו תונומאה ןיבש טקילפנוקה ירוזא תא רוקחנ סרוקה ישגפמב .המצע
 ואבויש ךתח יאשונ רפסמ וגצוי סרוק ךלהמב .יגאמלו רתסנל םינוש תוסחײתהו העדותו לוגרת ,תונמא ןיב תורשוקה תוקיטקרפו
 הימוטנאה .לופיטו האופר תונמא ןיבש םיסחי :המגודל םיאשונ .הלועפל תואירקו םינוש םילוגרתב תוסנתה ,החיש ילגעמ ,תואצרהב
 חותפ סרוקה .רדגמו תוהז ,הימוטנא ,היצריפסנוקו הימוטנא , עונלוקב ףוגל תוילקידרו תויביטלוקפס תושיג - ׳םוקעה לכשה׳ לש
 .תוילאירטסמס תושגה שולש דע לולכױ םימוידמ ןיב רבעמלו בולישל
 

 
 הלולצ המילחו הנירק ,רמוח - לוסיפו ואדיו
 Lior Waterman / ןמרטוו רואיל
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 םיקסועל םג חותפו תיללח-תירמוח הײשע םע )ךסמ ,ואדױ( ענ ױמיד בלשל םינײנועמה םיטנדוטסל הנופה יטמת ישעמ סרוק
 ,תישיאה הײשעב שגרו גשומ ,הלועפל הבישח ןיב הדובעה יסחי לולכשל םילכ תונקהל סרוקה תרטמ .סנמרופרפבו דנואסב
 ,לשמל ;רודחל קימעת ונידיבש םיחתנמה ןיכסש ןאל דע הב ,םײדוסי חנומ וא גשומ ,הלאשב םעפ לכ קוסענ .הײפצבו תוננובתהב
 השוע ךותיח המ ןוחבל תנמ לע ,םײתוברת םיתפומו םײביטאיצוסא תותוא ,םײטילנא םילכב שמתשנ ״ךתח״ ומכ גשומב קוסענשכ
 שקבנ ,ואבויש םיגשומה ךרד .ךכל ויהי תוכלשה ולאו ילוסיפ טקײבוא םיכתוח ךיא וא ,הכירעב ךותחל יתמ ,םלוצמ םײרפב ױמידל
 םוידמה םהבש דוסהו תידוחײה תוכיאה תא תוהזל הצרנ ,הז לומ לאו םימוידמ ןיב םירבוע ונאשכ םהב תרמתשמ תוכיא וזיא דומלל
 הנרקהה - ינשה ןמו ןרקומ תויהל דעונש לוסיפ ,דחא ודצמ ;ךסמה ידצ ינשמ הדובע לגרתל דיפקנ ןכ ומכ .הרמהו הפלחהל ןתינ וניא
 םיטסקטב  ןויע ,םירמוחב הײפצ .הנדס תדובעו תומלוצמ תולועפ ,םײח םיױסינב הװלת הב קוסענש המת לכ .ילוסיפ רמוחכ המצע
 םילכהו םינכתה ןיבל ,םיפתתשמה לש תללוכה תישיאה הײשעה ןיב ,םיסחיה דודיחו ױהיזל בלה תמושת תא ןװכנ .תיב יליגרתו
   .סרוקה עיצמש

 
 
 םיגירח םיבחרמב תולועפ
 Lior Waterman / ןמרטוו רואיל
 2023 ץיק רטסמסב זכורמ סרוק ,ז"נ 2
 
 6 לש םישגפמ 8  לולכױ םײעובש סרוקה ךשמ .םײלנויצנבנוק אל םירשקהבו םיבחרמב תולועפב רקחו תוסנתהל זכורמ ץיק סרוק
 תיביסנטניא תוסנתהל היפתתשמ תא הנימזמה תוילמוידמ-סנארט הדובע תרגסמ .ךשמהב ורסמײ םיקױדמה םידעומה .א״כ תועש
 םילכ תונקהל איה סרוקה תרטמ .םוקמו הפוצ ,הדובע ,ןמא ןיב םיסחיה תא רגתאלו רוקחל שקבמה טקױרפ תײנבו ידוחײ דומילב
 ןיב תיביסנטניא העונת רשפאל ,ןכ ומכ .םירוגשה הײשעה ילולסממ  תוגרוחה תויאמצע תולועפל םיאנת תריצױ רותלא ,ןונכתו המזיל
 ןיפולחל וא ינקת ללח העיקפמ הריצי םהב םינפוא ,לשמל רוקחנ הלא םירשקהב .טקױרפ לע הדובע תרגסמב םיגשומ ,םימוידמ
 יסחי לע שגד תמישב לעפנ .םײנקת םיללחב םיגרוח םישומישו םײדועײ אל םיבחרמל השילפ ,םיעוריא תמקה ,יערא ללח השימשמ
 תולועפ םיטפסנוק ,עוריאלו עפומל תונמא ןיב םיסחי ;םירחא תוליעפ תודשו תוױנמא םע תיטסלפה הײשעה תמײקמש ןילמוגה
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 ״תוחיתמ״ ;םײתונמא םײמוק םיכלהמ ןיב תוקיז קודבנ .ףוגו העונת ,העדותה רקחל הקיזב ,ןורטאת לש םירשקהב תויתונמא
  .ךסמ יעפומו תודעותמ תולועפ ,תוילאוטרױ תויזיפ - תויתשר תולועפ .תולרטהו
 
 
  ילטיגיד םלועב םושיר
  Yoav Weinfeld / דלפניו באוי
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 םינפואה דחא ,םושיר דציכ בושחנ סרוקב .תיװשכעה תונמאה חישב חװר גשומל "טנרטניא טסופ" ךפה םינורחאה יצחו רושעב
 לע בושחנ .םרובע וילאמ ןבומ אוה טנרטניאהש םינמא לש שדח רודל סחיב יטנװלר תויהל לוכי ,ישונא ױטיב לש רתויב םימודקה
 ןװגמב ױטיב ידיל אובלו בשחיהל הלוכי אלא ,עצמ יבג לע ןמיסל תלבגומ הניאש ,הלועפ ךרדכו הבשחמ ךרדכ ,בחרה ןבומב םושירה
 .סנמרופרפו ואדיװל דעו רײנ לע ןורפעמ - םימוידמ
 לרײטס וטיה ןיבו ,"תוױמס תורוצ" רחא שופיחל ילכ םושירב הארש ,סױב ףזוי לש תררחושמה םושירה תסיפת ןיב וק טטרשי סרוקה
 ,וללה תוױרשפאה יתש תא סרוקה ןחבי ,םיפסונ םינמא םג ומכ ,הלא םיגוהו םינמא ינש ךרד ."לדה ױמידה תוכזב" תבתוכש
 ינפב תודמועה תוױרשפאה המ קודבנ הזה חװטב .ונביבסש םיױמידה רטשמל תודגנתה לש הלועפכ םושירה לא סחײתהל תועיצמש
 תוקיז רצײל לוכי םושירה דציכ קודבנ ?ונתוא םיפיקמש םיױמידה עפשל סחיב סופתל לוכי אוה הדמע הזיא - יװשכעה םשרה
 תועצמאב .)WTF יױמידו רזײל יכותיח ,םײלכירדא םיטוטרשו םײפושוטופ םיחטשמ ,ילטיגיד גניקסאמ( הנוכמ ידיב םירצונש םיױמידל
 .הנרקהו רוא תואספוק ,תונולבש ,ײרפס ,םיפרגודיפר ,םילגרס - םײנכט םילכ ןװגמ לש לאיצנטופה תא קודבנ םײשעמ םיליגרת
 אוצמל השעמל רשפא ךכש הלגנ ילואו ? ישיאה דיה בתכ תא קוחמל ללכב רשפא םאה לואשל ונל ורשפאי הלאה םײנכטה םירזעה
 .שדחמ ותוא
 

 
  ןמיס ריאשהל
  Masha Zusman  / ןמסוז השאמ
 רטסמס תשפוחב זכורמ סרוק ,ז"נ 2
 
 הלאש הניא איה תירויצ היגולונכט לש האצמה וא הריחב .רצונ אוה ובש ןפואהמ ױמיד דירפהל ןתינ אל .ןמיסה תראשה תונמא וז רויצ
 הדובע תביבס רוציל ותרטמו ספדה תנדסב םײקתי סרוקה .הריציה תוהמ תא הרידגמה תיזכרמ הלאש אלא ,תינשמ תינכט
 תוריחבה תודוא היסקלפרבו תוינויסינו תושדח תולועפב תוסנתה חתפל .םירכומה רויצה ינפואב תוקמעתהו הקידב תרשפאמה
 דדחתו ,תשר ספדה דחוימב ,ספדה לש תויתרוסמה תוקינכטה לע דחוימ שגד םישת ספדה תנדסב הדובעה .ןתועמשמבו תושענה
 ,הארשהה בחרמ לש הריציל סחײתי סרוקה לש בלה תמושת לש ףסונ ריצ .תיװשכעה תונמאב תוימעפה-דחו קותעשה תלאש תא
 לכב בושח קלח װהי רשא - עונלוקו הקיזומ ,הריש םע שגפמ לולכי אוהו בבוסה םלועה לע לעפתמו ינרקס טבמב ;ףתושמהו ישיאה
 תיטירק הסמ לע החישו תוננובתה רשפאת ,דחא לכ תועש 6 ינב םיכורא םישגפמ 8 ינפ לע רטסמס תשפוחב סרוקה םויק .רועיש
 .הײשע לש

 
 
  ךסמל ץוחמ ואדיו
 Dor Zlekha Levy / יול הכילז רוד
 רטסמסה תשפוחב םיזכורמ םײמוי +'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 םײנכט תודוסי קינעי סרוקה .היזיװלטו בשחמ יכסמ לש תרגסמל ץוחמ ואדױ םע הדובע לש תונושה תוױרשפאה תא ןחבי סרוקה
 םילכב דקמתי סרוקה .םײחו םײזיפ םיטקפסא ואדױה תונמאל םיקינעמה םילכב תוױסנתה לולכױ הנרקה יבצימ תריציל םײנויערו
 יללחב תבכרומ תובצהבו וידוטסב הריצי יכילהתב םינמא לש שומישל םתמאתהבו המבהו בוציעה תומלוע רובע רוקמב וחתופש
 דמלנ .יח עפומב ימניד טנמלאכ ואדױ םע הדובע ןכו ואדױ תכירע תונכותב תומדקתמ תוױנמוימ לש הדימל ללוכ סרוקה .הגוצתה
 שגד םשוי .ןרקומ אוה וילעש יזיפה עצמל ילטיגיד ןכות לש המאתה תרשפאמה ,)גניפאמ ואדױ( הנרקה ױפימ לש הקינכטב הסנתנו
                                                                                                                                                 .הבצה דועית תקפה לעו דנואס-ואדױ יסחי לע דחוימ
 יאנתב דנואסו הנרקה יבצימ חתפל םינײנועמו רײמירפ יבודא תנכות לש הדובע תביבסב חונב םישיגרמש םיטנדוטסל דעוימ סרוקה
 םישגפמה דצל .םיחנומ הריצי יכילהתו תוישעמ תוױסנתה ,םײטנװלר םײנכט םילכ תדימל ןיב בלשי סרוקה .הדומצ היחנהבו הדבעמ
 דנואס-ואדױ יבצימ לש דועיתו הבצה ,הקפהל ושדקויש רטסמסה תשפוח ךלהמב םיזכורמ הדובע ימי ינש ומײקתי ,םײעובשה
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 Adobe  תנכותב םיפתתשמה םיטנדוטסה לש םײשיא םידײנ םיבשחמ יבג לע השעית הדובעה .הקלחמב הגוצתה יללחב םײשיא
Premiere  תנכותב ןכו Resolume Arena. 

 
 
 Here and Elsewhere / רחא םוקמבו ןאכ
   Nicola Trezzi / יצרט אלוקינ
 תילגנאה הפשב םייקתמ סרוקה / 'א רטסמס ,ז"נ 2
  

The course is designed for two types of students: exchange students who are looking for an introduction of 
the domestic scene and regular students who are interested in the international discourse of contemporary 
art in connection to the scene in Israel. The course is divided into three sections: the first one consists of 
three “study cases” – three exhibitions that re-contextualized canonic art movements such as Pop Art, 
Minimal Art and Land Art, giving a new perspective and a reading of art history that is not western-centric 
but rather global and included the work of Israeli artists such as Yoav Bar-El, Benni Efrat, Joshua Neustein, 
Micha Ullman and Yitzhak Danziger; the second one consists of in-person meetings with the works and the 
artists presented in the first section and possibly remote meetings with the curators of the “study cases” 
(the three exhibitions); the third one consists of a practical assignment in which each student is creating 
one work inspired by one of the artists or artworks discussed, met or encountered in the first and second 
sections; all assignments will be installed together in the form of an exhibition. 

 
 
  םינמאל םושיר
 Eti Jacobi / יבוקעי יתא
  'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 סרוקה .םײתונמאה הבישחהו רקחמה תוױרשפאב - םושיר תועצמאב שופיחה גשומב קוסעי רשא םושירב םדקתמ ישעמ סרוק
 "שפחמה םדאה תדגא" חסונ שופיח .ןמאה לש יטרפה הדובעה הנבמב תימושיר הלועפל תוױרשפא ללש לש הניחבל בחרמכ שמשי
 ,היצרניאה ,לוברסה ,תויטיאה ןיבו חורה תוזירז ןיב המאתהה רסוח הז םלועה תא לבלבמש המ" וא ,תורפסב םישגופ ונא ותוא
 .סרוקה ךלהמב הלועפל הבישח יעצמכ ונתוא ושמשי הלא לכ ;)"םימסקה רה"ב ןאמ סאמות יפל( "רמוחה לש הרידאה תולצעהו
 ןונגסו הפש חותיפו ,יסאלק םושיר לדומ לומ הדובעו תויװשכע תוקינכט דצל .תיב יליגרתו התיכב הדובע ,תואצרה בלשי סרוקה
 .םײשיא
 
 
  םוקמו ךותיח
 Rami Maymon / ןומימ ימר
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 ,ןותיע ירזג :ומכ םינװגמ םירמוחב שומישו דײמ-ידר תרזעב םיױמיד תריצי ׳זאלוקה םוידמ רשפיא ,20-ה האמה תליחתב ותעפוה םע
 בורל( ,חטשמ יבג לע הזל הז ולא םירמוח לש םפוריצ .תלוספ וא ץע יסיפכ ,םימולצת ,םילבח ,דב תוסיפ ,תוירגיס ילדב ,ןכומ רויצ
 תומלועו תוביבס ,םיעיתפמ םיױמיד ורצי )םושיר וא רויצ דצל וא ףסונב םימעפלו ,םירחא םיטקײבוא וא םירמוח תוסיפ םע דחיב
 ,ךותיח ,הריזג( תוללוכה ׳זאלוקב תוקינכט ןװגמב הסנתנו ריכנ סרוקב .םינוש םינמזו תואיצמ תוסיפ שדחמ ושיגפהו ,םײרשפא
 היצביטומ ,ןכות דצל היציזופמוקו הטשפה ,הרוצ ,רמוח לש תויגוסב דקמתנו )דועו םושיר ,ספדה ,העיבצ ,רײנ תנכה ,הריפת ,הקבדה
 .רשקהו
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  ללח ,הספדה ,םוליצ
 Tamara Masel / לסמ הרמת
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 הקיטאופה" ורפסב עיצמ ראלשב ןוטסג ףוסוליפהש ללחה יױמידמ תצקמ םה ,דועו הרוטאינימה ,תוניפה ,הײכנוקה ,םוקיהו תיבה
 םוליצ :םיריצ השולשב לעפת אנדסה .ורפסב םיעיפומה ללחה יױמיד לש הריקח לע ססבתתש תישעמ אנדס ונה סרוקה ."ללחה לש
 ,ילטיגיד ץבוקכ םוליצכ ותומלגתה ךרד ,יטרקנוק רבדכ ותעפוהמ לחה ױמידה השועש ךרדה תא ןחבנ סרוקב .הבצהו הספדה ,וידוטס
 .הגוצתה ללחב ותבצה דעו רײנ יבג לע ספדומ םוליצל ותולגלגתה
 הז בלשב .וידוטס םוליצ היהי דחא בלש ;םיבלש השולש לולכי הדובע רוזחמ לכ .הדובע ירוזחמ רפסמב דובענ רטסמסה ךלהמב
 םיבשחמה תװחב םײקתי ינש בלש ;הבצהו )staging( ױמיב ,תיתוכאלמ הרואת תוללוכה םוליצ לש תוקיטקרפב םיטנדוטסה וסנתי
 ,םיספדומה םימוליצה לש הבצהל שדקוױ התכה ללחב םײקתי ישילש בלש ;הספדהו דוביע ,םימוליצה לש הריחב לולכױ תוספדההו
 .תרוקיבו ןויד ךות
 

 
 Outsourcing - לוסיפ
  Hilla-Toony Navok   / קובנ ינוט הליה
 'ב רטסמס ,ז"נ 2 
 
  עוצקמ ילעב םע דובעל ךיא
 וליאל דמלנ .רחא והשימ לש עדי ונלש הדובעה ךותל אבײל םיכירצ ,םינמאכ ,ונחנא ןהבש תובר תויצאוטיס םע ונתוא שיגפת הנדסה
 התוא חתפלו ונתריצי תא רישעהל דציכ דמלנ ,רקיעבו ,םתיא דובעל ןוכנ ךיא ,םינוש םירגתא םע תונפל ונל יאדכ עוצקמ ישנא
 .םינוש םימוחתו תוקינכט ,םירמוחב עוצקמ ילעב לש ןויסינהו עדיה תרזעב
 .זכרמה רוזאו ביבא לתב הכאלמ ילעב לש תואנדסב םירוקיב דצל ,םײשעמ וידוטסו התיכ ישגפמל קלחתת אנדסה
 תוכורעת חתננ .עוצקמ ישנא םע הדובעל ךרעיהל דציכו ,הקפה תניחבמ ונלש םײדיתע םיטקױרפ חתנל דציכ דמלנ וידוטסה ישגפמב
 ובלושש עוצקמה ישנא ויה ימ עמשנו ,םהלש הלועפה ינפוא לע םינמאה םע חחושנ ,םײװשכע םינמא לש תיתקפה-תובכרומ
 .דבע םתיאש עוצקמה לעבו ןמאה ולקתנ םהבש םײנכטהו םײשעמה םירגתאה ויה המו ,הכלהמב
 ,םיחמתמ םה םהבש םירמוחה לע עוצקמה ישנא םע ץעײתנו חחושנ .םיליבומ םילעפמו תואנדסב הדובע ישגפמ םײקנ ,ולא דצל
  .׳וכו סופד ,תיכוכז ,קיטסלפ ,ץע ,םוינימולא ,לוזרפ ומכ םימוחתב םמע  דובעל דציכ דמלנו
 .הדובעב םיטקױרפב םינוש םירגתא יבגל ץעײתהלו תולאש לואשל ולכוי םיטנדוטסהו ,םיליגרתב הװלת אנדסה

 
 
  תבש ינייע
 Uri Nir / רינ ירוא
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 םירועישה .תודובע לש הפישחל ץורית םוקמב ,םהלש יפוסה םוידמה תא ״הכורעת״ב תוארל םיצורה םיטנדוטסל דעוימ סרוקה
 תוברעתה אלל ,יצחו העש לש ךרואב תיתצובק החישל הכזת הכורעת לכ .תוכורעת לש הגצה ןיבל תואצרה ןיב וקלחתי סרוקב
 לכ תא ריאהל הרטמב ,הב תוננובתההו הכורעתה םע שגפמה לש עוריאה תא םומיסקמל דע ךיראהל אוה החישה דיקפת .ת/רצויה
 ,תיביטקלוק הײפצ תבוטל )!ףידעמ ינא !בהוא ינא( ונלש םײשיאה םיטופישה לש תעדה תוחסה תא דצב םישנ ךכ ךרוצל .הלש חפנה
 תועצהו ,תופלצה ,תואמחממ רתוי הבושח הריחב לכל האלמ בל תמושת סרוקה לש םײניעב .ץומצמ אלל הײפצ .הבידנו תיארחא
 .רופישל
 

 
  םיעלקה ירוחאמ - םושיר
 Avi Sabah / חבס יבא
 רטסמסה תשפוחב זכורמ סרוק ,ז"נ 2

 
 תוהזל הסננ .תוישיא תוחישו וידוטס תדובע ,םינוש םיליגרת ךרד םושירב תוױרשפאה יכבנל דרנ הז סרוקב .תושיגפ 10 ןב ףיצר סרוק
 לש אלכה יתב" .ךילהת תריציל תיטנדוטסו טנדוטס לכ רובע םימיאתמה םיאנתה םה המו םושיר טבונ הילע עקרקה תא ןחבאלו
 תינויערה תובכרומב תועגונה תוינורקע תולאשב סרוקה תליחת ןמל ונתוא הװלת )Piranesi( יֵזנאריפ לש םיטירחת תרדס - "ןוימדה
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 תולאש ?שפוח תדלל לוכי יבש םאה ?תינויח איה הלבגמ םאה ?חתפתהל לוכי המ - ןוימדל אלכ תיב ןיב .םושיר תײשעב תירמוחהו
 ,הרגפב תאצמנ הקלחמהשכ שחרתמ סרוקהש ןװיכמ .ןלבקל תנמ לע םש היהנ ונחנאו סרוקה ךלהמב הנררועתת יאדװב תופסונ
 רתיה ןיב ובו ןמז ךרואל דחא הדובע רתאב חכונ תויהל תורשפא ונקױ הבשחמו הדובעל םישדח םיבחרמו םיללח ודמעי ונתושרל
 .דועו יתײשעת טקש ,תויתרדס תולועפ ,םילודג םיטמרופב דובעל
 
 
  ןורחאה ןמזב - ספדה
 Avi Sabah / חבס יבא
 2022 ץיק רטסמסב זכורמ סרוק ,ז"נ 2
 
 .םײחבו תונמאב תינויחו הבחר הלועפ אוה ספדה יכ החנה תדוקנמ אצנ .דממ-ודה תנדס תביבסב להנתמה םישגפמ 10 ןב סרוק
 .עדונ אל דיתע רבעלו רתוי תורחואמ תוירוטסיה ךרד תומודק תופוקתמ ,תישונאה תוברתב דימתמו זאמ חכונ היה השעמל ,ספדה
 דענמ שורפנ .סרוקה ךרואל ונתוא הװלת איהו וז הנוכת לע דומענ .יתרדסה בצמה איה ספדהה ןויער לש תוטלובה תונוכתה תחא
 תביבס דחי הנבנו ספדה תוקינכטו תונויער ןנערנ .םײװשכעה וילוגלג דעו ספדהה תײרוטסיהמ תועודי תורוסמ ןיב ןתינה לככ בחר
 תרגפ ןמזב םײקתמ הז סרוק .םיפוצר םישגפמ הרשע לש תיביסנטניאו הרצק הפוקתל ונתיב היהת דממה וד תנדס .תנאוס הדובע
 ספדההש םינמא םע םירויסו םישגפמב הװלי סרוקה .לולצו עוגר ןפואב בישקהלו תולתל ,ןוחבל ,שורפל ונל רשפאמה רבד ,םידומילה
  .יאשח ןפואב םא םג ,םתדובע סיסבב אצמנ
 
 )₪ 200 לע םוכסה דמע ב"פשתב( םירמוח רובע םולשת הבגי סרוקה יפתתשממ*
 
 
  םיקוחר םימ - רויצ
 Avi Sabah / חבס יבא
 קוחרמ הארוה 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 תיטנבלר אל ,תיאכראכ התוא םיספותה שי .םושירהו רויצה תועוצקמ תרגסמב ובאט טעמכ תבשחנה הדובע תטיש - לרװקא
 ףושחנ .העונתו םימ לע תולאש לאשנ ,ןתעיבנ תביסו הלא תובשחמ םע דדומתהל הסננ סרוקה תרגסמב .ביבחתה ירוזאל הרומשו
 יהמו םיעיגמ םה ןיאמ ,םימה רוקמ .םימ - וז הקינכטב ירקיעה דוסיה לע תויתוהמ תולאשל ררועתנו םימ יעבצב תורכומ אל תוױכיא
 לע לרװקא דמלנ .םימ אוה יזכרמה ןײנעה םהב םײרמוח םישגפמו םײנויער םישגפמל קלוחי סרוקה .םימ םע הדובעה תועמשמ
 הדובעל תורשפאל סחיב תומודק תועדמ ררחתשהל הסננ .תוױפצ אלו תושדח תוױרשפאל חתפנ ,ליבקמבו םג ךא תיתרוסמה ותרוצ
 יעבצ םע ינורקע ןפואב ודבעש תוינמואו םינמוא םע תורכיהו תואצרהב הװלי סרוקה ."וישכעהו ןאכה" לא התוא איבהלו םימ יעבצב
  .וידוטסב םמוי תרגשמ קלחכ םימ
 

 
 סנמרופרפו ואדיו
 Raeda Saadeh / הדאעס הדיאר
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 ןיבל ישיאה ןיב חתמבו תישיאה הבשחמה דודיעב ,״ישיא״ב קוסענ סרוקה תרגסמב .סנמרופרפהו ואדױה תונמאב קוסעי סרוקה
 ,סנמרופרפ ןיבל םניבו תישממה הלועפה ןיבל ןויערה ןיב שגפמה תא תרשוקה הבישח חתפנ .דועו יטילופה ,יתוברתה ,יתרבחה
 תואנקויד( טקײבואכ טקײבוסה ומכ םיגשומ רוקחנו .עיפשמכו טלושכ ירוביצה בחרמבו יטרפה בחרמב קוסענ .ללחו ףוג ,ואדױ
 שרפל ,עצבל ,תושעל ,תויהל ןיב רשקה ;תינתא וא תיתד ,תימואל תירדגמ תוהז ןנוכמש דקומכ הריציה ,)םײמצע-תואנקויד תמועל
 לולכי ןוידה .סנמרופרפבו ואידיװב ישונאה ףוגה לש םײלמסו םירישי םיגוצײבו םירואיתב דקמתי סרוקה .דועו סנמרופרפו ואדױ ךותב
 םײשעמ םיליגרת ויהי סרוקה ךלהמב .םיבצימו םיגצימ ,טרא ואדױ ןוגכ םימוידמב שומיש תושועש תונמא תוריציב תורכיהו ןויע
 .בצימכ ואדױ ,סנמרופרפ דועית ,סנמרופרפ ,ואדױ םוגרתל וליבויש
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  וידואה תויונמאל אובמ
 Ohad Fishof / ףושיפ דהא
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 יכילהת חותיפ ,הנזאהה חותיפב דקמתי סרוקה .םיאקיסומ םניאש םיבצעמו םינמאל םאתומה ,לילצה םלועל ישעמו ינויער אובמ
 דוביע ,הטלקהב תוסנתהו 21-ה האמהו 20-ה האמה תקיסומבו דנואסב תושיגו םימרז ,תויטתסא תושיפת םע תורכיה ,וידואב הריצי
 .יחרכה וניא הקיסומו דנואסב ןויסינ וא םדקומ עדי .דנואס תכירעו
 

 
  תויביטמרופרפ תוקיטקרפ :ןמז שי
 Ohad Fishof /  ףושיפ דהא
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 .הידמיטלומו טרא-דנואס ,ןורטאית ,לוחמ ,טרא-סנמרופרפמ תבאושה וזכ - עפומה תונמאל תימוחת-ברו הבחר השיג גיצי סרוקה
 לש ישעמ חותיפ רשפאמה םילכה זגרא תא ביחרהל הרטמב ,תונוש תויביטמרופרפ תוקיטקרפ םע תישעמ תורכיהב דקמתי אוה
 תיביטמרופרפ הריציב עײסױ הװלי ,ךומתי ,דדועי אוה .תילוקו תיתעונת הדובעו תיזיפ תוליעפ לולכי סרוקה .םײביטמרופרפ תונויער
 םיטנדוטסל תופתושמ תואנדס תרדס ,וכלהמבו סרוקה תרגסמב םײקתת ,וגוסמ ןושאר הלועפ ףותישמ קלחכ .אוהש גוס לכמ
 ,ףתושמ דומיל לע שגד םשוי ,ביבא לתב עבש-תב תקהל לש וידוטסב ומײקתי רשא ,םישגפמב .עבש-תב לבמסנא ינדקרלו סרוקב
 .תושדח תוקיטקרפ לש האצמהו ,תוקיטקרפו עדי יפוליח ,םײשיא םירמוח חותיפ ,םײדדה הרשעהו הארשה

 
 
 ירמוח רקמו לוסיפ
 Yael Frank / קנרפ לעי
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 תיתצובק הדבעמכ ױנב סרוקה .יתונמאה ךילהתה לש ירמוחה ןפב דקמתמש לוסיפ סרוק - םײמעפ החידבה התוא תא רפסל ךיא
 ישיא טקױרפ חתפמ טנדוטס לכ וכלהמב ,םינוש םירמוח לש תויטסילמרופהו תוינויערה תוױכיאה תא םיחתנמ םיטנדוטס הבש
 הקיגולה תא ורקחױ ודבעי םיטנדוטס סרוקה ךלהמב .תויתרזח ביבס תבבוס סרוקה לש החנמה הלאשה .רטסמסה ךרואל ךשמתמ
 םירמוחב ןומטש יביטמרופרפה לאיצנטופה תא ביחרהל ידכ תויתרזח לש תויגטרטסאב ושמתשױ ילוסיפ ױמיד תריצי לש
 לע םילכתסמה תואצרהו ,תושגה ,םיליגרת ךרד ״םײמעפ החידבה התוא תא רפסל ךיא״ הלאשה לע תונעל הסננ .םיטקײבואבו
 ,הדיבכ חוכ םע םיקחשמ ,הטסה לש תוקינכטב הסנתנ תילוסיפה רקחה תדובע ךותמ .תומסוקהו הידמוקה תומלועמ םינונגנמ
 םיכרעמ חותיפ תעב םיטנדוטסה לש הריחבה תוױרשפא דענמ תא ביחרי יתצובקה רקחמה יפוא  .דוסי תוחנה לש רוערעו סוסיב
 .םײדיתע םײלוסיפ
 

 
 ןוימדו יומיד ,םושיר
  Talia Keinan    / ןניק הילט
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 ימסוקורקימו שיגנ םוידמכ .םיױמידל הבשקה לש עסמל וב םיפתתשמה תא ןימזמ רשא ,ירקחמו ישעמ ילמוידמ-בר סרוק ונה סרוקה
 ריכנו תוריצי לע דחי ןנובתנ .ױמידה תװהתה לע יתריציה רקחמל אצנ ונממ סיסב סרוקה ךלהמב הװהי םושירה - הבשחמה יכילהתל
 הײשעב היהי סרוקה בל . יתריציה ךילהתה תיװח לע םהלש עדיה תא וקלחו ובשח םיטסקט ובתכש םויה דעו םײניבה ימימ םינמא
 ונײחב םיחכונו םיעיפומ םיױמיד הבש ךרדה לע ,ךילהתה לע שגד םשויו ,טנדוטסו תיטנדוטס לכ לש הדובעה יכילהתב תוננובתהבו
 .םירצוי ונאש תודובעבו
 תונוש תוננובתה תורוצ לגרתנ .ןוימדה ינפבו ןיעה ינפב םיעיפומ רשא תורוצה לאו םיױמידה לא ברקתנ התיכ יליגרת תועצמאב
 .רתוי ךורא ךילהת ילעב תועסמ ,םירחא םימוידמב תועסמל אצנ םושירה יליגרת ךותמ .ױמידה לש םינוש העפוה יכילהתו
 ןיערגה תא װהי התיכב ומנפוהש תונבההו ךילהתה רשאכ ,דובעל םינײנועמ םה ובש םוידמה לומ תוישפוחב ולעפי םיטנדוטסה
-ברהו ,הװהתמ הריציה הבש בחרה םײחה טסקטנוק לע רבדנ ,יתריציה ךילהתה רחא תוקחתה ךרד .הלועפל
  .תיתריציה המירזל הקומע הבשקהב תנײפואמש תוילמוידמ
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 ,תימס יטפ ,ןוסרדנא ירול ,ישיאב י׳צ ,הלק לופ ,י׳צנױ הד ודרנואל , ןגניב ןװ דראגדליה :סרוקה ךלהמב םתריציל ףשחנש םינמאה ןיב(
 םינמא לש ,םויה דעו םדק ימימ םיטסקט לש תפתושמ הבישחבו האירקב הװלי סרוקה .דועו קײלב םאיליװ ,םורטסדרונ םוקו׳ג
 .ןוימדהו ױמידה לש רקחמו קמועל ודריש םיפוסוליפו
 

 
 תיתריצי הביתכ
 Orly Kastel Bloom / םולב-לטסק ילרוא
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 יהמ דמלנ .ןמורו הלבונ תביתכל תיתשת ןתנית ןכ ומכ .הלמ 1000 דע רצק רופיס תביתכל םילכ זגרא םיטנדוטסה ולבקי סרוקב
 הײארהל הדגה ןיב לדבהה המ ,םיטפשמ ינשב הלילעה ריצקת( סימרפ חוסינ .הלילעה תובישח .ישילשו ינש ,ןושאר ףוגב הביתכ
)showing/telling(, תונבל דציכ ,תוימינפ תוריתס הב בלשלו תומד תונבל דציכ .יתורפסה טסקטב רחואמו םדקומ – יטיא ױליג 
 יליגרת תועצמאב השחמה .טבמ תדוקנ םיצמאמ דציכ ,בלושמ עבמ והמ ,הרזה יהמ .לפטו רקיע וא םײלושל זכרמ ןיב הדרפה ,םלוע
 טלוש דימלתה סרוקה ףוסב .דועו האװלה תשקב לש גולאיד ,ןושאר ףוגב תמ לש הריד ױניפ :ןוגכ םיליגרת .התיכב דמלנה לש תיב
 .ודמלנש תויתורפסה תולובחתה תא םשײמו
 
 
 ספדה תועצמאב רייצל
 Jossef Krispel  / לפסירק ףסוי
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
  גרבנשואר טרבור ךרד ןפױ ןיס ,ודוהב תוקיתע תוױברתמ .רויצ ילככ ספדהה תא ןובשחב איבמש ינויסינו ישעמ סרוק
  ומכ םײװשכע םינמאל דעו ,תמדוקה האמה עצמאב יברעמה ירויצה חישה ךותב ספדהה לש ומוקימ תא ועביקש לוהרװ ידנאו
 .סופדה םע הרפמ ןוידו קומע ןײנע דימתמו זאמ היה םירײצל - )Christopher Wool( לװ רפוטסירכו )Wade Guyton( ןוטיאג דײװ
 םינײפאמ לש עפש דועו תוירמוחה ויתונוכת ,וב תוױצמה הרזחהו לופכשה תוױרשפא ,ולש רוצײה ינפוא ,ויביכרמ ,ספדהה לש וכרע
 ופשחיש תוגצמו תואצרה דצל .רויצה ידיב הז ילכ לש ירוטסיההו ישומישה וכרע תא ןיבהל ידכ הז סרוקב ונתוא ושמשי ספדהה לש
 םײרשפא םינבמ רחא שופיחב קוסעי סרוקה רקיע ,םויה דעו רבעהמ םינמא לש הלועפ יכרדלו תונויערל סרוקה יפתתשמ תא
 .תונוש ספדה תוטיש ךרד סרוקה יפתתשממ דחא לכ לש תישיא הלועפל
 יתונמאה חישל יטנװלר ילככ םתדובעב ספדהב שומיש םישוע רשא םויה דעו הירוטסיההמ םינמא לש בחר ןװגמ םע תורכיהל רבעמ
 ,תונויסינב ילאטוט טעמכ ןפואב קוסעי סרוקה .םינװגמו םינוש תונויערו תושיג ,הדובע תוטיש וריכי סרוקה יפתתשמ ,ירויצהו
 םיטנדוטסה וחתפי ,ףסונב .ספדה תועצמאב רויצ תריציל תויורשפאו תוקינכט בולישב םינוש תונויער לש הניחבבו תוקידבב
 ,תירמוח הניחבמ חתנל ודמלױ םתדובעב ולא תולועפ לש תינשרפה הבישחהו תיתוזחה האירקה תוױנמוימ תא סרוקב םידמולה
 .םתדובעב ספדהה לש םינושה םיביכרמה תא תיתבשחמו תינרוצ
 

 
 טקייבואו םוליצ
 Gil Marco Shani / ינש וקרמ ליג
 'א רטסמס ,ז"נ 2
 
 תומלצמ תועצמאב םלועה לע דחי ןנובתנ סרוקה ךלהמב .טקײבואו ללח ,ױמידל סחיב םוליצ לש תולאשב קוסעי רשא ינויסינ סרוק
 םתגצה תא דחי ןחבנו םימוליצה תוספדה תא שורפנ - םינוש םיליגרתו םיאשונ יפל ,שגפמ לכב .תוילטיגיד תומלצמ וא )טקופ( סיכ
 ןחבנ .םינוש הדימ הנקב הדובעב הסנתנ .טקײבואכ ותבצהבו יתרוסמ םוליצה יכלהמב תורושקה תולאש לאשנו ,ללחב
 םילעופה םינוש םינמא לש תולועפל תופשחיה ךות ,תרוסמה לע תורערעמה הגוצת תוסיפת לומ תוינונק תויטסינרדומ תובצה
 ולש רויצה לע רײצ לש טבמ - )Cy Twombly( ילבמװט ײס :םתדובעב קוסענש םינמאל תואמגוד. תיװשכעה תונמאה הדשב
 קסועה רײצ - )Christopher Wool( לװ רפוטסירכ ;וידוטסב םײמעפ-דח םיעגרב רויצה תורצװיה ךילהת דועית ,המלצמה תועצמאב
 יעצמאכ רויצו לוסיפ ,םוליצ בלשמה רײצ - )Gunther Forg( גרופ רטנוג ;East Broadway Breakdown הרדסב דקמתנ .םוליצב םג
 - )Felix Gonzales Torres( סרוט-סלזנוג סקילפ ;היציזופמוק לש רקחמ- )Mike Kelly( ילק קײמ ;ילכירדא רקחמו ללח תסיפתל
 יתב בחרמבו תונמאה יללחב הבצהו תונמא תוריצי תדעתמה תינמא - )Luise Lawler( רלואל זיאול ;יתביבס לוסיפכ םוליצ
 .דועו ירעי ןורש ,)Sigmar Polke( הקלופ רמגיז ;הלש תונמא תריציל דועיתה תא תכפוהו םינפסאה
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 :תונמא ידימלת רובע םירומש תומוקמ םוליצל הקלחמהמ םיסרוק
 
 

 ינש טבמב
 Dror Daum / םואד רורד
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 רתוי תוקומע תונבות ץלחל תשקבמה הלועפ .הײנשה םעפב ,ונל רכומב טבמ לש בשקו בל תמיש :תירונימ הלועפ הניה ינש טבמ
 תוטיש חרכהב םניאש ,םישדח הדובע יכרד לגסל דמלנ סרוקב .תפלוח תיתוזח היצמרופניא םהב תוארל תברסמו םינמדזמה םירבדהמ
 ןתרטמש תופסונ םיכרדו טבמ לש תעמשמ ,אשונל תכשוממ תובײחתה תוברל :הכ דע םיטנדוטסל רתויב תוחונה וא תורכומה הדובעה
 .ימוימוי ,ליגר ,חינז ,רוגשכ ספתנש המ לכ רובע שדח םוגרתל הײשעה ײרצות תא ליבוהל
 הסננ םכותמ .םײטרקנוק םיאשונ ביבס תונװגמ תוננובתה תושיגו הדובע יכלהמ ומיגדיש תורצק תוילאטנורפ תואצרהב הװלי סרוקה
 דומענ רועישה לש וזכרמב .)"ת.רבדמ ינא המ לע"( שבגתמה אשונהו )"השוע ינא ךיא"( יגטרטסא ךלהמ ןיב םישקבתמ םירשקה ןיבהל
 לע רבגתהל הסננ .םיפתתשמהמ ת/דחא לכ לש ימיטניא /ישיאה ןײנעה ןיבל תוילסרבינוא תויזכרמ תומת ןיב רבחל תוױרשפאה לע
 .ױמיד לש תויטרקנוק לומ "תיטרפ תטשפומ" הבשחמ ןיבו רתוי םיבחר םירשקהב ןבומ תויהל ךרוצהו היפרגויבוטוא ןיבש םיטקילפנוק
 חלשיש ןכות רגאמ ךותמ השעתש תמדקומ תינכות הריחב ביבס םדי-לע וקפויש םילאוזיװ םירצותל ת/םיטנדוטסה ושרדי סרוקב
 תיתשתהו סיסבה תא יתתיכה ןוידהו רועישל רועישמ תודובע תשגה װהי ,המאתהבו ךכל ךשמהב .הנשה תחיתפ תארקל םהילא
 . רועישל
 
 
 עונלוקה יארב םוליצ - תירוחאה המבה
 Tomer Kep / פאק רמות
 'ב רטסמס ,ז"נ 2
 
 סליטסה םוליצ ,)ואדיװ סליטס( םיױבמה םוליצב הדובעה תונחתמ קלחכ – טראו הרואפת ,דנואס ,היפרגוטמניס ,ןשײקול ,ריקחת
 תומלצמ תועצמאב םויה דעו הײטא ןא'זו 'גדירבײמ לש יפרגוטנורכה םוליצה ךרד הירוטסיהה רחשמ ינשב דחא םירוזש עונלוקהו
 סליטס דצל עונלוק ורצי םיבר םימלצ - םוליצה לש הירוטסיה ךרואל .רותפכ תציחל התואב ענ ױמידו סליטס קיפהל תולגוסמש
 ,סליטס ןיב םיבלשמ Expended Cinema וא הידמ וינ ומכ םיגשומ - םויה וליאו )דועו טיװל ןלה ,ןוסרב הײטרק ,קנארפ טרבור(
 הרדס רוציל ונאובב עונלוקה רצוי לש הדובע תוטיש ץמאנ סרוקה ךלהמב .תושדח תויגולונכטבו - דחי םיבולש – דנואסו ,ענ ױמיד
 : תיעונלוקה הקפהה לש "תירוחאה המבה" םע תורכיהו ,תויעונלוק הדובע תויגולודותמל הפישח תועצמאב .סליטסב תימוליצ
 "הדובעה תונחת" תא װהי ,דועו - ולא לכ - דנואס ,ןשקדורפ טסופ ,טראו הרואפת ,היפרגוטמניס ,ןשײקול תאיצמ ,הנכהו ריקחת
 הװהתש תטרסומ הדובע רוציל תי/טנדוטס לכל תורשפאה ןתנית - ףסונב .סליטס םוליצל הקיזבו - סרוקה ךלהמב רובענ ןהילע
 תוטיש תעמטהלו – ענהו סליטסה :םימוידמה ינש ןיב היגרניסל ףאשי סרוקב הריציה בחרמ .סליטסה תרדסל תרשרש תבוגת
 .ולאב ולא לש הדובע
 
 
 בצימו היצמינא - ואדיו
 Nevet Yitzhak / קחצי טבנ
 יתנש ,ז"נ 4
 
 ונימיבו םירשעה האמב תונמאה תביבסב בצימו היצמינא ,ואדױ לש םינושה תוחתפתהה ינפוא לש תבחרנ הירוטסיה עיצמ סרוקה
 לש הירוטסיהל םינפה-בר םהיסחי לע ענה ױמידה תויגולונכט לש בחר ןװגמ חתנױ רוקחי סרוקה .ללחו ןמז תוסיפתב תודקמתה ךות
  .תיתרוקיב הבישח חותיפו ןויד ידכ ךות סנמרופרפלו דנואסל ,עונלוקל ,תיתוזחה תונמאה
 תיתונמאה      הריציה לש הדמעמ תאו ,היצזילבולגו טקילפנוק לש הפוקתב תוברתה דיקפת תא יתרוקיב ןפואב ןחבנ סרוקה ךלהמב
 תוכופהת לש ןדיעב םײפולח םיביטארנ תבצעמ ףאו ,הװהל רבעה ןיב םירשקה תרצײמ ,םײרוטסיה םיכילהת תפקשמכ תיװשכעה
 .ירוזא תואדװ רסוחו יטילופ םזיביטקא ,יתרבח טקש-יא ,תויטילופ
 תונמאה ךרד ענה ױמידה תונמא לש הקיטתסאהו הירוטסיהה לש הבישחל תינויער תורגסמ עיצהל אוה הז סרוק לש ירקיעה ודיקפת
 תודוסי חינהל ,ךכב .תויפיצפס הדובע תוטיש תועצמאב ונחבי םינושה םיאשונה הכרד תיגולודותמ תרגסמ ןכו ,תיװשכעהו תינרדומה
 תא םירידגמה םינושה םידממה לע ועיפשהש םינמא לש תוינשדח תוקיטקרפו םײזכרמ תונויער לש םתדובע ןפוא לש הרורב הנבהל
 .יתונמא םוידמכ ואדױה
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VPS-CGI 

 Amir Yatziv / ביצי רימא
 יתנש ,ז"נ 4
 
 )הנש ףוסב םדקומ םײתסי סרוקה ךכ לשב( סרוקה תחיתפ ינפל עובש תב תזכורמ הנדסב םיבױחמ סרוקל םימשרנה
 
 םלועה וב שדח הריצי בחרמב ) Computer Generated Imagery – CGI( בשחמ ססובמ ױמיד רוציל דמלנ וב ישעמ םוליצ סרוק
 תמא ןמז הקיפרג תונכותב שמתשנ ילאוטריװה םלועב םוליצ דומלל ידכ .תילאוטריװה הקפהה בחרמב םישגפנ ילטיגידהו יזיפה
)Unreal Engine( םוליצ יכילהתב תוסנתהל תורשפאמ רשא Live סרוקה ךלהמב .יתרוסמה םוליצה םלועמ םתוא םיריכמ ונאש יפכ 
 ילאוטריװה בחרמב – תומדו ןקויד ,םוקמו הביבס ,ואדיװ סליטס ,דנואסו העונת ,לצו רוא : ומכ םירכומ םיגשומ רידגנו דמלנ
  . ינשדחה
 .תיגולונכטה תיתשתה תא קפסי רשא ״Virtual Production Studio״ םוליצל הקלחמה לש ידועױ שדח וידוטסב םײקתי סרוקה
 .סליטסהו ואדיװה ,ױמידה תריציל דעו – ןויערמ :תילאוטריװה הקפהה יבלש לכב הסנתנ וידוטס לש תרגסמבו סרוקה ךלהמב
 תיתרוקיב הפשו ביטרנ ,ואדױ ובש ןפואבו יװשכעה תונמאה םלועב CGI לש תוכלשהב וקסעיש תויטרואית תואצרה לולכי סרוקה
 ססובמ ױמיד תריצי ןיבל ילנויצנבנוקה םוליצה תלועפ ןיב תוריתסהו םירשקה לע דומענ סרוקה ךלהמב .הז םוידמב ױטיב ידיל םיאב
 .בשחמ יססובמ םיױמיד רוצי לש םײדוחײהו םינושה םינפואב ןויעו תויװשכע םוליצו ואדױ תודובע תניחב ידכ ךות )CGI ( בשחמ
 .ונדמלש םילכה תרזעב טקױרפ דחי קיפת םיטנדוטס תצובק לכ ,סרוקה לש ינשה ויצחב
 
 
 תויוהזו םוליצ
 Rona Yefman / ןמפי הנור
 יתנש ,ז"נ 4
 
 יתונמאו יכוניח ,יתוברת - יתרבחה חישב ,בכרומו הרופ ,ימניד ,יזכרמ חיש וניה ,תונוש טבמ תודוקנמ תוױהזה יגשומב יװשכעה ןוידה
 םי/תוימוקמ תו/םימלצו תו/וםינמא לש םהיתודובעבו תירלופופה תוברתב יזכרמ דיקפת וב אלממ םוליצה םוידמ רשאכ םויכ
 חתפנו ילמוידמ הריקחו תוננובתהל ילככ םוליצה םוידמ ךרד תוױהז לש תויגוסב יװשכעה ןוידה תא ןחבנ הז סרוקב .םי/תוימואלניבו
 .תישיא טבמ תדוקנמ ,יתרוקיבו ימוליצ הדובע ףוג חותיפל עונמכ תוהזב תדקמתמה הדובעה תטיש תא
 םוליצה םוידמ לש הבחרהו םײשיא הדובע תודותמ תניחב ,ימצעה ךרעהו תועדומה קוזיחל םילכו עדי תײנקה ,סרוקה תרטמ
   .תיװשכעה תונמאהו םוליצה הדשב וױטיבו םזינימפו רדגמ ,ןװגמ תוױהז חיש :סרוקה ינכת םע המילהב יװשכעה
 םײמוקמ תוברת תרוקיב ישנאו םינעונלוק םינמא ,םימלצ ךרד תוהז לש תולאשב ישעמו יטרואית ןפואב ןודנ סרוקה ךלהמב
 רשא םינמאו תודובע ןחבנ :םוקמ .1 :םה הדובע יכילהתו ןכות תניחבמ םירועישה תרגסמב ונחבײש תוירקיעה תודותמה .םײמואלניבו
 דקמתנ :ןקוידו ףוג .2  .דועו ירוטסיה ,יפרגויב ,יתוברת בחרמ ,היפרגואיג ,הירוטירט לע טבמ תועצמאב תנחבומו תרדגומ םתוהז
 ןחבנ :הפשו םוידמכ םוליצה .3 .דועו םיסחי ,תוינימ ,רדגמ ,אצומ ,םינפ ,ףוג לע טבמה תא זכרמב תודימעמה תוימוליצ תוגוסב
 הנתשמה ודמעמ תאו םוידמה תוהז תא ביחרהלו רידגהל ,ןוחבל הרטמב םוליצה חיש ךות לא ,המינפ תונופה םוליצ תודובע
 רקחמ סיסב לעו ,דובעל הצרי ותיא יתוהז-ישיאה ןפה תא תי.טנדוטס לכ רחבי ,הדובע ךילהת ידכ ךות סרוקה תליחתמ .חתפתמהו
 תוהזל תינויערהו תיתוזחה הקיזה ןחבת ,הדובעה ףוג לש הײנב ךרד .הל/ול תיטנװלרה תוהזה תא ןחבי )ישעמו יתוגה( ירוטסיה
  .הסיסבב תדמועה
 
 
 הקיטילופו םוליצ
 Prof. Miki Kratzman / ןמצרק יקימ 'פורפ
 יתנש ,ז"נ 4
 
 תיטילופ הריזב םוליצ
 .םוליצ תועצמאב תיטילופ הדמע תגצהו תיטילופ הבישח ךרד הנותנ תיטילופ תואיצמל םוליצ ןיב רשקה תא ןחבנו ררבנ הז סרוקב
 .יניטסלפ - ילארשיה טקילפנוק/ךוסכסב ןוידלו - לארשיב יטילופה הנבמב הרושקה תיטילופ הדמע תעבהל ךרדכ םוליצ לע בושחנ
  .דועו םײלכלכ / םײתרבח םירעפ ,הירפירפו זכרמ ,תויתד לומ תוינוליח ,לאמשו זכרמ - ןימי ןיב חתמל םג ןוידה תא ביחרנ
 יטילופ ילככ םוליצב דקמתי סרוקה .םוליצ ךרד תיטילופ הײשעו תוננובתה ןימזמש ליכמ ,בחר יטילופ ןויד רשפאנ סרוקה תרגסמב
 "גוצײ" לש תולאשב יטרואיתה חישה לש  ורואל םג קדבײ אשונהו יװשכעה ןמזה דעו םיעבשה תונשמ לחה יתרבחו
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representation)( תושדח תויגולונכט תומגמ עקר לע םג וז תוליעפ ןחבנ .הרבחב םיננוכמ חוכ יכרעמ לע תרוקיבל תוסחײתה ךותו 
 .)תוימואל סנרט תויטסיביטקא תוליהק תורצװיה ,תויתרבחה תותשרה לש הצפהה תומרופטלפ ,םידײנ םינופלט( תיתרבח הידמו
 םיבחר םײטילופ םיגוצײ יתתיכה חישה ךות לא ןמזל תו/םיטנדוטסה תא ןימזמש ליכמו בחר יטילופ ןויד רשפאל איה סרוקה תרטמ
 .יטילופ רשקהב תודובע ףוג תײנבלו סרוקה ךלהמב תו/םיטנדוטסה תדובעל אצומה תדוקנ היהת םג וז ;םוליצ תועצמאב םינושו
 .תוסחײתהו הדובעל תינבתו המרופטלפ ושמשיש תונוש תוימוליצ תויגולודותמ רוקסנ סרוקה תליחתב
 םײנויכרא םירמוח ףוסיאו ױפימ תולועפ עצבנ ,הליהק םע ףותישב דובענ ,אשונל תויטנבלר תודובעב הײפצו האירק בלשנ ךכ ךותב
 .דועו בקעמ ימוליצ םײקנ ,)תילאוזױ הדימל תלועפכ(
  .יתוזחו יתרוקיב ,בחר תודובע ףוג תונבלו ,ןתיא דובעלו תובחר תויטילופ תויגוס ןוחבל תו/םיטנדוטסה ושקבתי סרוקה תרגסמב
 
 
 היגולונכט+תונמא תדבעמ
 Dr. Miri Segal and Nir Harel  / לארה רינו לגס ירימ ר"ד
 יתנש ,ז"נ 2
 
 תונמאל םיחמומ ינש ידי לע הװלמ םיטנדוטס תצובק הב ,תידוחײ רקחמו דומיל תמרופטלפ הניה היגולונכט+תונמא תדבעמ
 תויגולונכטה בוליש לש תונויערה תוגהב הנדו תחתפמ ,תרקוח הדבעמה .םתריציב תויגולונכטבו תושדח תוידמב שומיש םישועה
 םתוא םישמשמה םײלטיגיד םילכו תונכות םידמול םיטנדוטסה ,תונויערהו הבישחה חותיפ דצל .יװשכעה םלועב ןתועמשמו תונמאב
 הניבבו )Deep Learning( קמוע-תדימל ימוחתב םיטקױרפ חותיפבו רקחמב תדקמתמ הדבעמה .הדבעמה תרגסמב הדובעל
 .תיתוכאלמ

 

 .תונכתב ליבקמ עדיב וא ,)םוזב ,קוחרמ הדימלב( ץיק סרוקב תופתתשהבו ישיא ןויארב תינתומ הדבעמל הלבקה
 

 רובע לדחמ תרירבל תונורחאה םינשב הכפה רשא - Python תונכתה תפשב בשחמה יעדמל אובמ ןתנײ ץיקה סרוק תרגסמב
 ושמשי ולא םילכ .OpenCV הײרפסה ךרד תבשחוממ הײארבו הנומת דוביע םע תורכיהב סרוקה דקמתי ףסונב .םינותנ רקחו רקחמ
 .תיאמצע הדימל לש הדימ בײחמ סרוקה .לוגרת תושיגפב װליש ,םײעובש םישגפמב םײקתי סרוקה ,םײדיתע םיטקױרפל ונתוא
 
 nharel@gmail.com/  mirisegal@gmail.com  :לײמב ,לארה רינו לגס ירימ םיצרמל תישיא הײנפב השעית הדבעמל המשרהה


