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 :ידי לע םיעבקנ הנש לכב םיסרוקו םיצרמ
ילע׳גחימאר ’פורפ      :רפסה תיב שאר
ץיבלומש הדרו  :רפסה תיב תריכזמ

)סובליס ,םידומילה תינכות( םיימדקא םיניינע
ןוזרביל סכלא 'פורפ:המגמה שאר
יקצינוחוס ךלמילא הזילע:םיטנדוטס תוריכזמ

https://engineering.tau.ac.il/School-of-Mechanical-Engineering/contacts :רשק תריצי

ביבא לת תטיסרבינוא

תינכמ הסדנהל רפסה תיב

https://engineering.tau.ac.il/School-of-Mechanical-Engineering/contacts


ראותה תלבקל תושירד
B.Sc. Mechanical Engineering

תועש185.5-מבכרומה,ראותלתועש191.5תוחפל•
״םיבולשםילכ״תועש6-ותינכמהסדנה

)יתנשטקיורפללוכ(םידומילהתינכותיפלהבוחיסרוק•
רתויםיימושייהםיסרוקהםעםיליחתמ5רטסמסהמלחה•

:תוחמתהילולסמלשןוויכב

הביליסרוק6●
תמדקתמהדבעמ1●
ז״ש191.5דעהריחביפלתוחמתהיסרוק●



הביל יסרוק
הביל יסרוק12 לש המישרה ךותמ םיסרוק6 רוחבל שי•

 ,םימרוז לשהצובק-תת לכמ דחא סרוק תוחפל תחקל שי•
תוכרעמ-ו םיקצומ

*המישרה ךותמתוחפל תחא תמדקתמ הדבעמ•

תופולח לש המישר םילבקמ– ןתינ אל הדבעמ/סרוק םא•

 תומדקתמ תודבעמ

תוכרעמ לש הרקבו הקיטובורב הדבעמ1.

םייסדנה םירמוחב הדבעמ2.

היגרנא תוכרעמב הדבעמ3.

םוח רבעמו תוירמונ תויצלומיסב הדבעמ4.



הביל יסרוק
 םימרוז

)2( הקימנידומרת1.

רמוחו םוח רבעמ יכילהת2.

)2( םימרוזה תקינכמ3.

םיזגה תקימניד4.

םיקצומ

תויטסלאה תרותל אובמ1.

)2( םיקצומה תקינכמ2.

םייפוס םיטנמלאל אובמ3.

תודונתה תרות4.

תוכרעמ
תיתוכאלמ הניב1.
תוכרעמ לש הרקבו הקימניד2.
תונוכמה תרות3.
תוטישו אובמ– יסדנה ןכת4.



 הסדנה
תינכמ

 הקיטואנוריווא
ללחו

 ינכמ ןכת

 תוכרעמ
תורעזוממ

 תוכרעמ
תוימונוטוא

 תסדנה
הביבס

 תוכרעמ
היגרנא

 ןוכיתו המירז
ימרת

 םינבמ
 הקינכמו
תיבושיח



 לולסמב ת/ץעוילולסמ
ךייר םרוי 'פורפינכמ ןכת
ןממ סדה 'פורפ הביבס תסדנה
סובירק יבא 'פורפ היגרנא תוכרעמ
ןייטשואה ןמרה'רד ימרת ןוכיתו המירז
ביישומ ימע ׳פורפ תוימונוטוא תוכרעמ/הקינורטכמ
בולירקהבלס 'פורפתורעזוממ תוכרעמ
טרפייז יבא 'פורפללחו הקיטואנוריווא
 ילע-'גחימאר 'פורפ תיבושיח הקינכמו םינבמ

תוחמתה ילולסמ



סרוק 'סמ סרוק םש תועש 'סמ

0542.4224 4       )2( םיקצומ תקינכמ

0542.4222 4                   םינבמה תרות

0542.4221 תויטסלאה תרותל אובמ 4

0542.4223 םייפוס םיטנמלאל אובמ 4

 תיבושיח הקינכמו םינבמ :המגודל
ילא-'גחימאר 'פורפ



תינכותל היצלומיס
ישיא ןיינע יפל םילולסמ2 לש הריחב לש המגוד
תוריעז תוכרעמ )2-ותיבושיח הקינכמו םינבמ )1
:םיסרוק לש תוצלמומה תומישרה תא קודבנתישאר

)4(2 םיקצומ1.

)4( םינבמ תרות2.

)4(תויטסלאה תרותל אובמ3.

)4( םייפוס םיטנמלאל אובמ4.

)4(2 םיקצומ1.

)4( תודונתל אובמ2.

)1( םייסדנה םירמוחב הדבעמ3.

)4( תוריעז תוכרעמל אובמ4.

תועש26 כ״הס )1( תוריעז תוכרעמל אובמב הדבעמ5.

הביל תועוצקמ



:תופסונ תוצובק-תת יתשמהביל יסרוק2 דוע תחקל שי ףסונב
)4(2 םימרוז המגודל :םימרוז )א
)4( יסדנה ןכת המגודל :תוכרעמ )ב
םדוקה ףקשבקוריב ןמוסמ :תודבעמ

 .תוחפלהסדנהב תועש185.5-ל ונעגה

 וא םילולסמה לש הלבטהמ רחא סרוק לכ תחקל ןתינ ,ונעגה אל םא
 .הטלוקפהמ םג הריחב יסרוק לש רתוי הכוראה הלבטה ךותמ

.תועש34-לםיאלמ םיצלמומ םילולסמ2 םע ונעגה היצלומיסב

םדקה תושירד תא קודבל שי הריחב לכב :רתויב בושח

ךשמה-תינכותל היצלומיס


