
תכנית ברקים



?מהי תכנית ברקים

.ל"תכנית עילית של העתודה האקדמית של צה•

.נועדה להכשרת מהנדסים מצטיינים בתחום המחקר והפיתוח•

.ל"פיקוד וקצונה בצה, הכשרה למנהיגות•



מסלולי הלימוד

–" ברקים מכונות"

.  מסלול לימודים לתואר ראשון ותואר שני בהנדסת מכונות בטכניון•

.שנה מוקדם מהרגיל-החניכים ישלימו את התואר הראשון בשלוש שנים •

.  ל"ימשיכו אל התואר השני בשנה הרביעית ללימודיהם ובסופה יחזרו לשירות בצה•

–" ברקים חומרים"

.גוריון-מסלול לימודים לתואר כפול בהנדסת מכונות והנדסת חומרים באוניברסיטת בן•

.בסופן יחזרו לשירות, וחצי שנים4החניכים ישלימו את לימודיהם לאחר •

–" סילון"

.מסלול לימודים לתואר ראשון ותואר שני בהנדסת אווירונאוטיקה בטכניון•



מהלך המסלול
'שנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א

–התחלת לימודים 

תואר ראשון
בהנדסת מכונות בטכניון

–קיץ

סדרת חינוך

טירונות

ל"סדרת חילות בצה

-קיץ

קורס קצינים

תחילת עבודה על תזה

שיבוצים לתפקיד  

סיום תואר ראשון

סדרת תעשיות

סיום תואר שני





הנדסת המכונות

תחום רחב

בקרה
רובוטיקה

דינמיקה
תכן

מכניקה-ביו

מערכות-מיקרו

אנרגיה

מקצוע  
מבוקש  
בתעשייה

הייטק

תעשייה  
בטחונית

מחקר  
ופיתוח חידושים  

רפואיים

רכב



















תכן

כל מה שקורה בין קונספט לבין מוצר•

ייצור, שרטוט, חישוב•

"תכן מוגבר"•



ל"השירות בצה
שיבוץ לתפקיד מותאם אישית במהלך השנה השלישית  •

.ללימודים

ל ובתעשייה  "תפקיד מפתח במערך המחקר והפיתוח בצה•
.הבטחונית

החטיבה הטכנולוגית  
של זרוע היבשה

רפאלחיל האווירחיל הים
היחידה הטכנולוגית  

של חיל המודיעין



?למה תואר שני

עבודת מחקר מקיפה בתחום שלא  –תזה•
.נחקר מעולם

.עבודה עצמאית בלי תוצאה ידועה מראש•

.פיתוח מיומנויות מחקר חשובות•



הטבות ייחודיות

זכאות אוטומטית  
למעונות 

"  ברקים"מלגת 
5000₪בסך 

בשנה

שיבוץ מותאם  
אישית

מנהלת צמודה



!ברקים זו משפחה... מהכלאבל יותר 



?אז למה ברקים
–ה רוצה /אם את
להתמקצע בהנדסת מכונות ברמה הכי גבוהה!

 22עד גיל !) עם תזה(לסיים תואר ראשון ושני!

להיות חלק ממשפחה אמיתית!

להשתבץ לתפקיד איכותי בתחום המחקר והפיתוח!

!איתנוהמקום שלך 



?מה השלב הבא

מילוי טופס העדפות בהרשמה לעתודה

 ברקים"משלוח טפסי הרשמה למדור"

פסיכומטרי!

בהמשך:

הרשמה לאוניברסיטה

 קינן שפי(מבחן אישיותי(

ראיון
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