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 ןוחטבו תויתשת ,הסדנה ףגא

Division of  Engineering, Infrastructures & Security 

 
 

 25/5/20 :ךיראת       
 ,א"פשת ל"הנשל ,הינח יוות השיכר/תלבקל השקב תשגהל תויחנה

 . הפיח תטיסרבינוא
 
 .הטיסרבינואה ימוחתב העונתהו הינחה יללכו הטיסרבינואה ימוחתב הינח יוות תשיכר/תלבק תויחנה טוריפ ןלהל
 
 :םיאבה םיכמסמה תגצהב הנתומ הפיח תטיסרבינואל הינחה ות תשיכר/הלבק .1

 .טנדוטסה םש לע ףקותב הגיהנ ןוישיר .1
  גוז תב/ןב  /וירוה םש לע וא ותה שקבמ םש לע םושר ףקת הבוח בכר ןוישיר תגצה    .2

 .)ןוירטונ י"ע המותח הרהצה וא תונברהמ ךמסמ ,תוהז תדועתב םושיר לש ומויק בייחמ(
  "ץוביק / הדובעה םוקממ" רושיא גיצהל םישרדנ  "ץוביק / הרבח" לש בכר םתושרבש םיטנדוטס
 .הנשה לכ ךשמב תי/טנדוטסה תא שמשמ בכרה  יכ דיעמה

 .ישילש ראות/ינש ראות/ןושאר ראות/הניכמ םידומילל הלבק רושיא תגצה    .3
 
 .הפיח תטיסרבינוא ימוחתב הינח ות תשיכרל םיאכזה תייסולכוא טוריפ .2

 .ישילש ראותל םיטנדוטס •
  ינש ראותל םיטנדוטס •
  .הינחה ות תשיכרל הלרגהב וכז רשא הניכמו ןושאר ראותל םיטנדוטס •
  .ןובשח תיאר / םיטפשמ 'ד הנש םידמולה םיטנדוטס •
 .שונא יבאשמ ףגאמ יונימ אלל רקחמ / הארוה ירזוע םניהש םיטנדוטס •
 .שונא יבאשמ ףגאמ יונימ אלל םיצרמ / ץוחה ןמ םירומ / הארוה יתימע •
 .םידבוע ינב םיטנדוטס •
 ) ןוינכטה ט"בנמ בתכמ תגצהל ףופכב ( ןוינכטה ידבוע לגס םע םינמנ םהירוה רשא םיטנדוטס •
 .)תויושרהמ רושיא תגצהל ףופכב(  תולוכש תוחפשמ ינבו הביאה תולועפ יעגפנ םיטנדוטס •
 .הלעמו הנש 60 ינב םיטנדוטס •
 .ןוירהב תויטנדוטס •
  ךמסמ גיצהל םישקבתמ) ימואל חוטיב י"ע תרכומה תוכנ אל( תודחוימ תויאופר תויעבמ םילבוסה םיטנדוטס •

  .הטיסרבינואב ךמסומה םרוגה לוקיש יפל הטלחה לבקתתו קדביי  הז ךמסמ .החמומ אפורמ תשקובמה ל"הנשל ינכדע
 )אפור תצלמהב קפתסנ אל( .02/08/2020 ךיראתמ לחה ונדרשמל שיגהל שי םייאופרה םיכמסמה תא

 
 .הפיח תטיסרבינוא ימוחתב םולשת אלל הינח ות תלבקל םיאכזה תייסולכוא טוריפ .3

 .)הגלמה תגצהב הנתומ ( םימדקתמ םידומילל תושרהמ הגלמ ולביק רשא ישילש ראותל םידמולה םיטנדוטס •
 .) יונימה בתכ תא גיצהל שי( שונא יבאשמ ףגאמ יונימב רקחמו הארוה ירזוע םניהש םיטנדוטס •
 .ימואל חוטיבמ וא ןוחטיבה דרשממ רושיא תגצהב תוכנ 60% לעמ םיכנ / יושירה דרשממ הכנ ות ילעב םיטנדוטס •
  הדילה רחאל םישדוח השולש דע ףקותב היהי רשא הינח רושיא תלבקל תיאכז ןוירהל יעיבש שדוחמ לחה ןוירהב תיטנדוטס •

 .)רעושמ הדיל ךיראת לע דיעמה םישנ אפורמ יאופר רושיא תגצהב הנתומ(            
 
 
 
 
 
 
 
  :הינח תויוות תקולח ידעומ   .4
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 .הנשה לכ ךשמלו 02/08/20  ךיראתמ לחה - ץוחה ןמ םירומ /הארוה יתימע •
 .הנשה לכ ךשמבו  02/08/20  ךיראתמ לחה שונא יבאשמ םעטמ יונימב רקחמו הארוה ירזוע םיטנדוטס •
 . 26/10/20  ךיראת דעו  16/08/20 ךיראתמ  לחה  –  ינש ראותל םידמולה םיטנדוטס •

    
 . 22/10/20 ךיראתל דעו 12/10/20  םיכיראתה ןיב םייקתתש הלרגהה יכוזל הינחה יוות תקולחב

   . יתילכת ברה ןוינחב ןוחטיבה תקלחמ ידרשמב 13:00-14:30 ,09:00-12:30 תועשה ןיב םייקתת הקולחה                 

 הינחה יוות תקולח םוקמב םייוניש ונכתי •
              

 :תויוות/הינח אשונב ןוחטיבה תקלחמב הלבק/תוליעפ תועש .5
  13:00-14:30 ,09:00-12:30  תועשה ןיב 'ה - 'א ימיב          
 .12:30  - 13:00 תועשה ןיב  להק תלבקל רוגס דרשמה          
 .תוליעפה תועש לע ןוחטיבה תקלחמ  הטיסרבינואה רתאב ןכדעתהל שי ,םינתשמ דרשמה תוליעפ תועש םיעוריאו םיסקט ינמזב              
 
 :הינח ימד .6

 .)א חפסנ טוריפ האר( .הטיסרבינואה תלהנה י"ע הנש ידימ תעבקנ הינחה ימד תולע תעיבק .1
 .ראודה תושרב םולשת רבוש םולשתב וא יארשא סיטרכב וניה ותה םולשת .2

 ) ישאר ןיינב תוינחה 'דש ,הפיח תטיסרבינואב ראוד ףינס םייק (
 ." הינח ות תלבקל  תובייחתה ספוט"ב בותכה תא ודי תמיתחב רשאי הינח ות לבקמ/שכור לכ .3

 
 . תימדקא הניכמו ןושאר ראות םידמולה םיטנדוטסל םולשתב הינח יוות תלרגה  .7
              טנרטניאה רתא תועצמאב תאז ושעי םולשתב הינח יוותל הלרגהב ףתתשהל םיניינועמה הניכמ ידימלתו ןושאר ראותל םיטנדוטס

הינח תויוות תלרגה                 םינווקמ םיתוריש ךרד , https://stud.haifa.ac.il/irj/portal 
 02/08/20  ךיראתמ לחה " לטנדוטס - םיטנדוטסה לטרופ " ךרד וא  •

 .הלרגהה םויס ,ללוכ 09/10/20 ךיראת דעו
  . 22/10/20- דעו 12/10/20-ךיראתמ :לחה הינחה יוות תא שוכרל םיאכז הלרגהב וכזיש םיטנדוטס •
                                                                                                                  !יתילכת ברה תוינחב םקוממה ןוחטיבה תקלחמ ידרשמב  עצבתת  הקולחה •

 
 ןיאש םיטנדוטס .http://security.haifa.ac.il טנרטניאה רתאב 12/10/20 ךיראתמ לחה הלרגהה תואצות תא לבקל ןתינ •

  ,סופמקה יבחרב םיבשחמבו  םיבשחמה תותיכב טנרטניאה רתאל סנכיהל ולכוי ישיא בשחמ םתושרב
 .ןוחטיב תקלחמב תועדומה חולב םיכוזה תמישר םסרופת ןכ ומכ

 יתילכת ברה ןוינחב םימקוממה ןוחטיבה תקלחמ ידרשמב םייקתת הלרגהה יכוזל א"פשת םידומילה תנשל הינחה תויוות תקולח •
  .13:00-14:30, 09:00-12:30 תועשה ןיב 26/10/20 ךיראתל דעו 12/10/20 ךיראתמ לחה
 

 :הרעה
   ףקותב הגיהנ ןוישיר קיזחהל ףתתשמ לכ לע הבוח

 ! תעמשמה תויושרב הנולת ודגנ שגות, ףקותב הגיהנ ןוישיר אלל הלרגהל סנכנש ףתתשמ 
 !דבלבו הלרגהב  הכזש טנדוטסה םש לע םושר  היהי הינחה ות

 !הז ךמסמל 1 ףיעסב םישרדנה םיכמסמהמ דחא טנדוטסה תושרב ןיא םאב הלרגהב תופתתשהה הרוסא
 
 
 
 
 
 :םיטנדוטסה תייסולכוא ללכל השיכרב הינח יוות  .8

 .ט"עשת ץיק רטסמס ללוכ אל ישיש םויל הינח רושיא שוכרל ןתינ .1
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 .א"פשת ץיק רטסמס ללוכ ישיש  םויל הינח רושיא שוכרל ןתינ .2
 .  .א"פשת ץיק רטסמסו ישיש םוי תא ללוכ רושיאה, הטיסרבינואה ימוחתב 13:30  העשהמ לחה ,צ"החא הינח יוות שוכרל ןתינ .3
 רשא םיגוחל ףקת ( עובשב םיימוי דעו ימוי הינח ות סיסב לע םיטנדוטס 3-4  תופתתשהב  "לופראק" הינח ות שוכרל ןתינ .4

 . )דבלב הינח הנוממ רושיאב םיגירח, ימוי וד/דחל רושיא ולביק
 םימי ךמס לע תאזו ,םידומילה ימיל םאתומ לופראק תשיכרל תורשפא א"פשת ל"הנשב רשפאנ ונא -לופראק הינח ות .5

 .םייונפ הינח תומוקמו
         
 :הינחה ותב שומיש  .9
 .הלעמל ןימי דצב בכרה תשמשל דימצהל שי הינחה ות תא     
 .הטיסרבינואה ימוחתב ול םירתומה תומוקמב הינח הנקמ הינחה ות     
 .םיכנ בכר תיינחל דעוימה םוקמב הינח הנקמ וניא הינחה ות     
 .יונפ םוקמ סיסב לע הניה הינחה,  םיאלמ סופמקה ינוינחו הדימב .הינח םוקמ חיטבמ וניא הינחה ות     
 

 ) 30/10/2005 ךיראתמ לודניס להונ יפ לע( תוסנק/לודניס .10
 .רדוסמ הינח םוקממ ותאיצי וא בכר תסינכ תמסוחה הלופכ הינח הרוסא    
 .רדוסמ הינח שרגמל האיציו הסינכ תמסוח וא העונת ריצ תמיסחל תמרוגה הינח הרוסא    
 .םיסובוטוא תונחת םוחתב הינח הרוסא    
             רורמת וא ןבלו םודא םיעבצב הכרדמה תפשב םינמוסמ וא "הסינכ ןיא" וא "הינח ןיא" רורמתב םינמוסמה תומוקמב הינח הרוסא    
 .שיבכב X ןומיס לע הינחה הרוסא    
 .תואשדמ וא תוכרדמ לע הינחה הרוסא    
 .דבלב לגסה ירבחל םידעוימה םישרגמב הינח הרוסא    
 .הטיסרבינואה תודיחי בכרל הרומש הינח הרוסא    
 .היצח רבעמ לע  הינח הרוסא    
 .הלצה וא םוריח בכרל דעוימה םוקמב הינח הרוסא    
 .בכרה רפסמל ההז וניא בכרה לש הינח ות רפסמ    
 .הינח רושיא אלל םינוינחב הנוחו  הטיסרבינואל סנכנה בכר    
 .הינח םוקמכ רדגומ וניא רשא םוקמ לכב הינח הרוסא    
 
 . לדנוסמ תויהלו סנקיהל יופצ ל"נה לע רבועה לכ    
  .הטיסרבינואה תלהנה ידי לע ועבקיי תונקתל 3.5 ףיעס תוארוה יפל בכר לודניס ןיגב תוסנקה ירועיש    
  .₪ 75 הינחל רוסא םוקמב לודניס    
 . ₪ 300 םיכנל הינח םוקמב לודניס    
        תונכוסב ומלושי הלא תונקת יפ לע תוסנק , סופמקה םוחתב תועדומה תוחול יבג לע ומסרופיו םעפ ידמ ונכדועי הלא םיפירעת    
 . ןוחטיב תקלחמ ידרשמב יארשא סיטרכב וא ראודה לש םולשת רבוש תועצמאב ראודה    
 ריכב ןנוכ / הינחה לע הנוממה/ דבלב  ןוחטיב תקלחמ להנמ / ןוחטבו תויתשת ,הסדנה ףגא שאר לש ותוכמסב הרהזאל סנקה תרמה    
 .הינחה לע הנוממל תונפל ןתינ סנקה םולשת רחאל םירוריבל    
 

  תוירחא  .11
      חטשב תונחל רושיאה לבקמ לש ובכר לע רכשב אלש וא רכשב רומשל המצע לע הלטנש ימכ בשחת אל הטיסרבינואה   
 .הטיסרבינואה   
                   איהש הביס לכמ ל"נל םרגייש קזנל וא/ו ,וב ויהש םיצפחהו וירזיבא ,בכרל הרקמ םושב תיארחא היהת אל הטיסרבינואה   
 .הזב אצויכו רקת ,הכמ ,הבינג תוברל   
 
 
 
 
 



 
 

  fax:972-4-8240465- :סקפ ,  :972-4-8240360tel- 'לט :תוחיטבו ןוחטב /,:fax 972-4-8249071:סקפ , :tel 972-4-8249063 :'לט -תויתשתו הסדנה ףגא 
 www.haifa.ac.il,Mount Carmel, Haifa, Israel 31905  31905 הפיח ,למרכה רה

                                                            

 

 
 ןוחטבו תויתשת ,הסדנה ףגא

Division of  Engineering, Infrastructures & Security 

 :ןוחטיבה תקלחמ ידבוע  תויוכמס .12
           תוסחייתמה להונה תוארוהמ עורגל ילבמ תאזו ( וידיקפת לולכמ עוציב ךרוצל ,ןלהלכ תויוכמסב אשונ תוחיטבו ןוחטיב תקלחמ דבוע
 .ריכב ןנוכ / הינחה לע הנוממה/  ןוחטיב תקלחמ להנמ / ןוחטבו תויתשת ,הסדנה ףגא שאר לש םהיתויוכמסו םהידיקפתל
 

 .החטש ימוחתב ןיבו הטיסרבינואה חטשל תוסינכב ןיב ,םדא לכ לש ותוהז תקידב .1
 םדא תאצוה וא/ו המוחתבש רחא ןקתמו ,רדח ,ןיינב לכל וא/ו הטיסרבינואה חטשל תוהדזהל ברסמה םדא לכ לש הסינכ תעינמ .2

 .הטיסרבינואה חטשמ רומאכ
 .הרטשמה אובל דע דושח בוכיע .3
 תוסינכב תוברל ,הז חטש ימוחתב ןהו  חטשל תוסינכב ןה ,ותושרבש ילכבו םדא לכ לש ויצפחב םישופיחו תוקידב תכירע .4

 .תואיצי ללוכ ,םירחא םינקתמו  םירדח ,םיניינבל
 3 ףיעסב םירכזנה תומוקמה דחאל וא/ו הטיסרבינואה חטשל ובכרב וא/ו ויצפחב  שופיח רשפאל ברסמה םדא לכ תסינכ תעינמ .5

 .ליעל
 .םיקיתב וא אצוי בכרב שופיח ללוכ ,ןכ תושעל רושיא ודיב ןיאש ימ י"ע הטיסרבינואה חטשמ הטיסרבינואה שוכר תאצוה תעינמ .6
 ,הלצהו ץוליח ,ענמ תולועפ יכרצל וא/ו םיסכט עוציב יכרצל םדא ינב וא/ו בכר ילכ ינפב הטיסרבינואה יחטשמ  םיחטש תריגס .7

 .תוחיטבה ח"ממ/ןוחטיבה ח"ממ תארוה יפל
 רושיאל םאתהב אל  תמייקתמה וא הטיסרבינואה תונוטלשמ רושיא הלביק אלש תרחאו תירוביצ ,תיטילופ תוליעפ תקספה .8

 .הטיסרבינואה תונוטלשמ לבקתנש
 .הז חטשל ותסינכ- הילהנו הטיסרבינואה תוארוה יפ לע - ריתמה רושיא אלל הטיסרבינואה חטשל בכר תסינכ תעינמ .9

 .תונחהל יאשר אוה ןיא וב םוקמב בכר תיינח וא/ו הסינכ תעינמ .10
 .הינחל םירוסא תומוקמב תונוחה תוינוכמ ןתוא לכל "בכר לודניס" להונ פ"ע לועפל .11
 ,םדויצ לע ,הטיסרבינואה  תויושר י"ע תושרופמ הרתוה אל הטיסרבינואה חטשב םתלועפש - םירחא םישנאו םילכור תאצוה .12

 .הז חטשמ
 .תעמשמה ןונקתב טרופמש יפכ תורחא תוריבעו  תעמשמ תוריבע ןוגכ-תונולת תשגה .13
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 ןוחטבו תויתשת ,הסדנה ףגא

Division of  Engineering, Infrastructures & Security 

 : הינח יוות יריחמ טוריפ - א חפסנ

 
 הבושח הרעה

 
 הינחה יוות תקולח תומכב םייוניש ונכתי םיברועמ םינוינח תריגסל ומרגי לבכרה תיינב תודובעו הדימב
 
 
 

 ריחמ תיאכז הייסולכוא סמ
 ותה

 הנשל

 ות ריחמ
 רטסמסל

 תורעה

 םידמולה םיטנדוטס 1
 ישילש  ראותל

300 ₪ 170₪  

 ראותל םידמולה םיטנדוטס 2
 ינש

600 ₪ 300 ₪  

 תולחמב םילוח םיטנדוטס 4
 תוינורכ

  אפורמ בתכמ תגצהב ₪ 300 ₪ 600
 .החמומ

 תוהז תדועת תגצהב ₪ 300 ₪ 600 הלעמו 60 ינב םיטנדוטס 5
 אפורמ בתכמ תגצהל ףופכב ₪ 300 ₪ 600 ןוירהב תויטנדוטס 6

  .םישנ
 3 לש 'קתל   םניח - ינמז רושיא  הינח  יעיבש שדוחמ לחה(

 הפוקתה רחאל  ) יאופר רושיא תחת הדילה רחאל  םישדוח
 .אלמ ריחמב היינח ות תשיכר רשפאתת

  ₪ 150 ₪ 300 םיעובק םידבוע ינב םיטנדוטס 7
 ץיק רטסמסו  'ו םוי  ללוכ 'ב רטסמס ₪ 150 ₪ 280 13:30 העשמ צ"החא תויוות 8
 ללוכ אל ,דבלב 'ו ימי הינח ות 9

 ץיק רטסמס
 דבלב 'ב רטסמס  ₪ 30  ₪ 60

 תא ללוכה דבלב 'ו ימי הינח ות 10
 ץיק רטסמס

120 ₪  90 ₪   

 השיכרה ,A ןוינח תא ורגסיי אלש יאנתבו דבלב ץיק רטסמס  ₪ 100 ____ ץיק רטסמס הינח ות 11
 'ב רטסמס םויסמ לחה רשפאתת


