
 

 

16.12.2019 
 151/19 :ןיכומיס           

 שער

 .1990-םישיבכמ שער ינקת תעיבקל תידרשמ ןיבה הדעוה ,םיכרדמ שערל םינוירטירק

 2011-ס"נגהל דרשמה םישיבכ לש יטסוקא ןונכתל היגולודותמ-םישיבכמ שער

 .2005,םורד ןולייא יביתנ ,םורד ןולייאב תבכרו בכר ילכמ שער ןיגב יתריד ןוגימ עוציבל להונ

 ריווא תוכיא

 .2012 ,ס"נגהל דרשמה ,ריווא םוהיז םוצמצל תימואלה תינכתה

 .2011 ,ס"נגהל דרשמה ,הרובחתמ ריווא םוהיז םוצמצל תינוריע תינכות תנכהל תימוקמה תושרל ךירדמ

 .2011 ,ס"נגהל דרשמה ,הרובחתמ ריווא םוהיז תתחפהל תוינוריע תוינכת תריקס

 .בכר ילכמ ריווא ימהזמ תטילפ ימדקמב שומישל תויחנה

 ,)הטילפ ירתיה( יקנ ריווא תונקתל )א(9 ףיעס יפל הטילפ רתיהל השקבב לופיטל הנוממה תויחנה

 .2010-א"עשתה

 ,TA Luft 2002 ינמרגה תויחנהה ךמסמ לש תירבעל םוגרת-ריווא תוכיא תרימשל תוינכט תויחנה ךמסמ

 .2009 ,ס"נגהל דרשמה

 .2012 ,םיחיינ הטילפ תורוקממ ריווא ימהזמ תטילפ םוצמצל הביבסה תנגהל דרשמה תוינידמ
 ס"מוח

 .2014,םיחיינ ןוכיס תורוקממ הדרפה יקחרמ תוינידמ-ס"נגהל דרשמה ל"כנמ רזוח

 ףגא ,)םייק בצמ( םינכוסמ םירמוח תוירקת לש טביהב םיחיינ תורוקממ םיימסיס םינוכיס לוהינל ךירדמ

 .2010 ,ס"נגהל דרשמה ,ס"מוח

 תורוקממ םיימסיס םינוכיס לוהינ תרגסמב ס"מוח ילעפמל "תינושאר הריקס" ח"וד תשגהל ךירדמ

 .2012 ,ס"נגהל דרשמה ,)םייק בצמ0 ס"מוח תוירקת לש טביהב םיחיינ

 .2008 ,ס"נגהל דרשמה ,ס"מוח ףגא ,םילער ירתיהל םיללכ םיאנת

 .2008 ס"נגהל דרשמה ס"מוח ףגא ,םייעקרק-תת םילכימל םילער ירתיהל םיאנת

 .ס"נגהל דרשמה ס"מוח ףגא-תורצאמל םיאנת
 םוהת ימו תומהוזמ תועקרק

 דרשמהו תואלקחה דרשמ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,ביבאו שונא ,יליע רגנ תרמשמ היינבלו ןונכתל ךירדמ

 .2004 ,ס"נגהל

 .2004,ס"נגהל דרשמה ,ןלפק יטומ ,ןונכת תונורקעו תוינידמ ,לארשי ילחנ

 .2010 ,עדמ 'טח-ןזוא יבא ,ג"טר תוינידמ ,לארשיב םיחלה לודיגה יתבו םילחנה רומישו םוקיש

 .2011 ,םירחאו א"שד ןוכמ ,לארשי ילחנב יליעה רגנה לש יתביבס לוהינל הוותמ



 

 

 .2012 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמן ס"נגהל דרשמה ,וידחי םינש וכליה-ריעהו לחנה

 .0162 ,ס"נגהל דרשמה ,תומהוזמ תועקרק ףגא ,עקרק יזג תרידח ינפמ םינבמ ןוגימל תויעוצקמ תויחנה

 ,ס"נגהל דרשמה ,םוהת ימ וא עקרק םוהיזב םידושחה םירתאב ירוטסיה רקס עוציבל תויעוצקמ תויחנה
2015. 

 םיכפש

 .ס"נגהל דרשמה ,םיכפשל הביאש תונחת לש הקוזחתו לועפת ,ןונכתל תויחנה

 .2014,)בויבה תכרעמל םימרזומה םילעפמ יכפש( בויבו םימ ידיגאת יללכ

 דרשמ-ס"נגהל דרשמ-בויבהו םימה תושר ,תוירוביצ םיכפש תכלוה תוכרעמ-םיכפשל הביאש תונחת
 .2016 ,תואירבה
 הנירק

 .1998 ,ס"נגהל דרשמה ,"ןמא" ,יצרא ןודאר רקס

 2004 ,ס"נגהל דרשמה ,רנייטש רוטקיו ,םינבמל ןודאר זג תרידח תעינמל תויחנה

 .ס"נגהל דרשמה ,הנירק תוחיטב לש םיטביהב םיאנש ירדחל תוינונכת תויחנה

 .2008 ,ס"נגהל דרשמה ,הנירק ירישכמו םייביטקאוידר םירמוחב קוסיעל םירתיה ןתמל תויחנה

 .2017,למשחה תרבח ,תויללכ תושירדו למשח ינקתממ הינב תולבגמ

 .2016 ,ס"נגהל דרשמה ,למשח ינקתמ ביבס יטנגמה הדשל הפישחה תתחפהל ךירדמ

 .2017 ,ס"נגהל דרשמה ,טאוו הגמ 1 דע למשח רוצייל םיאטלוו-וטופ םינקתמל גוס רתיה ןתמ להונ

 .ס"נגהל דרשמה ,למשחה תשרב םינקתמ הלעפהו המקה ירתה
 יולימו הריפח ירמוח ,רוזחמו הקצומ תלוספ

 .2011 ,ןונכתה להנימ ,יולימו הריפח ירמוחב לופיטל תוינידמ ךמסמו רקס תכירע

 .2016 ,ס"נגהל דרשמה ,הינבהו ןונכתה קוח תועצמאב הינב תלוספ לש רדסומ יוניפ תפיכאל להונ

 .2007 ,ס"נגהל דרשמה ,תונמטמ םוקישו הריגסל תויחנהו תוארוה

 .2017 ,ס"נגהל דרשמה ,תברועמ תלוספ תנמטה ירתא תמישר

 .2019 ,ס"נגהל דרשמה ,הינב תלוספ קוליסל רוזחמ ילעפמורבעמ תונחת ,הנמטה ירתא תמישר

 .2017 ,םיטפשמה דרשמ,תפדוע תלוספ יוניפ תרגא ןיינעב רזע יקוח רושיאל הדימ תומא

 ,ס"נגהל דרשמה ,הקצומ תלוספ ףגא ,תוימוקמה תויושרב הקצומ תלוספ ךרעמ ןונכתל תויתביבס תויחנה
2002. 

 תויושרל ךירדמ ,רוזחמה תבחרהו תינוריעה תלוספה קשמ לוהינ ,הביבסה גת תינכתב תלוספה קרפ

 .2010 ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,תוימוקמ

 ימילקא ןונכתו ,תומייק ,הקורי הינב

-ס"נגהל דרשמה-הקורי הינבל תילארשיה הצעומה,םירוגמ תוביבס חותיפו ןונכתל םידדמ 360 הנוכש
 .2019 ,ןוכישהו יוניבה דרשמ
 .2018 ,ס"נגהל דרשמה ,ינכט ךירדמ המייק תב הינב



 

 

 .2016 ,ס"נגהל דרשמה,ינוריע םילקא ורקימו םינבמ רוריקלו םומיחל תויביספ תוכרעמ

-הקורי הינבל תילארשיה הצעומה ,לארשיב םושיל םתמאתהו םתונכתה ,היגרנא יספואמ םינבמל םילדומ
 .2016 ,ס"נגהל דרשמה
 .2014,עבטה תנגהל הרבחה ,םייח תוגגל ךירדמה

 הינבל תילארשיה הצעומה ,לארשיב ךוניח ינבמב םיקורי תוגג םושיי:םיכנחמ תוגגל םיחנזומ תוגגמ
 .2014 ,הקורי

 .2018 ,ךוניחה דרשמ ,ךוניח תודסומ רצחב יעבטה םיקחשמה ןג לש תוחיטבלו ןונכתל תויחנה

 דרשמ  ,קשממ תינכת ,תוימוקמה תויושרל ימושיי ךירדמ ,ימוקמה ןוטלשב חותיפ ילככ הביבסו תומייק

 .2018 , םינפה

 ינוריעה בחרמב םיחותפ םיחטש

 .2016,ןונכתה להנימ ,רוביצ יכרוצל עקרק תאצקהו ןונכתל ךירדמה

 ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,םינפה דרשמ ,ס"נגהל דרשמה ,ןונכתל ךירדמ ,םירעב םיחותפ םיירוביצ םיחטש

2008. 

 .2009 ,ןוכישהו יוניבה דרשמו הרובחתה דרשמ ,בוחרה בחרמ

 .2009 ,ןוכישהו יוניבה דרשמו הרובחתה דרשמ ,לגר יכלוה תעונת-םירעב תובוחר ןונכתל תויחנה

 .2009 ,ןוכישהו יוניבה דרשמו הרובחתה דרשמ ,םיינפוא תעונת-םירעב תובוחר ןונכתל תויחנה

 .2010 ,א"שד ןוכמ 'א ןאה ע ןבלב ,ינוריע עבט תויתשת לוהינו ןונכתל ךירדמ

 .2017,ס"נגהל דרשמה,עבטה תנגהל הרבחה ,ינוריע עבטל תיצרא תוינידמ

 .2014 ,עבטה תנגהל הרבחה ,םילשוריב ןונכתב ינוריע עבט תויחנה תעמטהל ךירדמ

 חותפהו ירפכה בחרמב םיחותפ םיחטש

 .2013 ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ ,םייאלקח םינבמ ןונכתל תויחנהו תוינידמ

 .2019 ,תוירוזאה תוצעומה זכרמ ,ירפכה בחרמב םיבושייה ןונכתל החנמ ךמסמ
 .2011 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,'א ןאה ,לארשיב םיינילופורטמ שפונ ירוזאו םיקראפ

 .2013 ,הכרב ןרק ,ו"קסנואל ילארשיה דעווה ,ג"טר ,םירחאו םולש רש ,לארשיב תוברת יפונ

 .םינגהו עבטה תושר ,'א תודש ,'י ידקש ,עבט תרימשל ילכ :םיחתפה םיחטשב םייגולוקא תונורדסמ

 ,ן"ח תדוקנ 'א יקסלטוקס ,יאלקח קשממלו ןונכתל תונורקע-םייאלקח םירוזאב םייגולוקא תונורדסמ

2004. 

 .ס"נגהל דרשמה ,'מ יקצולז ,'מ ןלפק ,םיחותפ םיחטש תויכרעו תושיגר תכרעהל היגולודותמ

 .2009 ,ס"נגהל דרשמה ,תיאלקח הביבס ףגא ,ףנכ ילעב לודיגל תויתביבס תויחנה

 .ס"נגהל דרשמ-תואלקחה דרשמ ,ןאצ יריד ןונכתל תויתביבס תויחנה

 .ןונכתה להנמ ,'ת ןכודו 'מ ןלפק ,'א ןהכ ,םייללכ תונורקע-ירפכה בחרמל תינללוכ ראתמ תינכת

 .2012 ,עבטה תנגהל הרבחה ,לארשיב םישלופ םינימ



 

 

 .2012,עבטה תנגהל הרבחה ,םיינובשעה םיחטשהו התבה לש יגוליבה ןווגמה

 טסבסא

 .2018,טסבסא רצומ יוניפו תמצמוצמ טסבסא תדובע ןיינעב הביבסה תנגהל דרשמה תויחנה

 .2015 ,ס"נגהל דרשמה ,טנמצ-טסבסא תוחול תעיבצל תויחנה

 .ס"נגהל דרשמה,טסבסא עגפמב לופיטל עגונב סכנ לעבל תויחנה

 .2011 ,םינבמב טנמצ-טסבסא ירצומ לש יוניפו קוריפ תודובע עוציב ןיינעב ס"נגהל דרשמה תויחנה

 .2019 ,ס"נגהל דרשמה ,רבוצ תקידבל המיגד תליטנ-רוביצל תויחנה

 הרבדהו םיקיזמ

 םיבשוימ םיחטשב הקיפורט הינמשילל רגאמה תייח ,םיעלסה ןפשל הפישחה תתחפהל תויחנה ךמסמ

 .2011 ,ס"נגהל דרשמה ,םתביבסבו

 ,יתביבס ןונכת תועצמאב םתביבסבו םיבשוימ םיחטשב ירוע סיזאינמשילב האולחתל ןוכיסה תתחפה

 .2013 ,ג"טר ,תואירבה דרשמ ,ס"נגהל דרשמה

 .2016 ,הביבסה תנגהל דרשמה ,הרבדה עוציבל גירח רושיא ןתמל הדימ תומא

 .ס"נגהל דרשמה ,תואירבה דרשמ ,םתביבסבו ךוניח תודסומב הרבדהל תויעוצקמ תויחנה

 .2013,ס"נגהל דרשמה ,תיאלקחה הביבסב הרבדה ירמוחב שומישה

 תובצחמ

 תנגהל דרשמה ,תובצחמב םישלופ םיחמצ ינימ לש רוטינו לופיטל תנכדעתמ תינכת תנכהל תויחנה

 .הביבסה

 .2017 ,היגרנאה דרשמ ,תובצחמב רוביצה תוחיטב תונורתפ ךירדמ

 .2010 ,ןונכתה להנימ ,הלילסהו היינבה קשמל הביצחו היירכל תיצרא ראתמ תינכת 'ב 14 א"מת

 תיפוח הביבס

 

 םילחנ

 

 

 

 


