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 טרופפר ךורבו תור ש"ע האופרל הטלוקפה
 

 ימדקאה לגסה ירבח
 

 הטלוקפה ןקיד
 ןוליא גרבנזייא

 
 ןיינמה ןמ רוספורפ
 ימע םייהנורהא
 ןורוד ןוסנורהא
 ןוליא גרבנזייא
 ןומיס רדנלגנא
 ןבואר ןמגרב
 לייא בילטוג
 רואיל ןייטשפג

 םהרבא וקשרה
 ןמרה רקסולוו
 םר סייו
 םעונ ויז
 ידע גרבצלז
 הדוהי סרבוח
 יכדרמ רדוח
 דוד הנט
 דוד יקצינרי
 ורדנא יול
 לאירא רלימ
 ןורוד דמלמ
 ןועמש םורמ
 דייז יסאבע
 לכימ לואפ
 ארויג רליפ
 השמ ןמלגילפ
 לייד קנרפ
 ןורהא רבונח'צ
 לאינד רצינרוק
 ןתנ ןירק
 דג טרנר
 יק'ג רליש
 לבוי דקש

 
 ןיינמה ןמ רוספורפ
 ינילק
 הדוהי ןמלוא
 רורד דובנזיא
 תיותס ולש-ןולא
 םירמ שורה-ןב
 האל רוטנב
 ןייא קנלרג
 דדלא ןד
 לארש ימחלה
 ןורי יש-רה
 ינוט קיאח
 יכדרמ קלח
 רפוע איבל
 החמש לזימ
 קחצי וגורס
 ראהז םאזע
 ךלמילא ןמרקוצ
 רימא יכדרמ ןמלגוק
 ןורוד ןמלפוק
 םרוי רגולק
 לאירא ןיגור
 םיענ הדאחש
 
 רבח רוספורפ
 רימא ןירוא
 'גרס ירקנא
 ןור יקססולב
 תיריא ןורהא-ןב
 רמת ףסוי-ןב
 לייא לגנב
 ןרומ רהנב
 ירמע קרב
 םרוי דניורפטוג
 הצינ ןהכ גרבנדלוג
 ויז ליג

  השמ רוד ןמקידרד
 תור גרבשרה
 הרש גילז
 רי'רומ יסיאמח
  גלפ ןוסח
 דדוע ןוזניול
 יפר רלגנ
 הנוי רידנ
 לאכימ יקסבוריופ
 רמתיא ןהאק
 קחצי תהק
 רמת רגרבניילק
  לכימ טהר
 היסא סלור
 סמות סייהטלוש
 קחצי רליש
 תוער יגלש
 יבור ןייטשריופ םולש
  יש רוא-ןש

 
 ינילק רבח רוספורפ
 המסוא םוטאח-ובא
 םרוי בומהרבא
 םרוי ןומגא
 יאחוי רידא
 הנליא ןרוא
  קרמ ןמלדיא
 ןזאמ סאילא
 ליג ןיטולוב
 רדנומ סולוב
 בקעי סלקיב
 הרדנסכלא ןמרוג ריבלב
 ןתיא לטנמולב
 ןלא רגרבמב
 ןרע הירא-ןב
 םימחר ףסוי ןב
 רפוע קחצי-ןב
 ינומ אלפינב
 ליג עלס-רב
 קחצי ןמרוורב
 ןליא םיכורב
  תניר יאבג
 לאירבג ןמסיורג
 ןליא דלוונירג
 הנליא קאוד
 יבצ יקצלווד
 ןד וקשרה
 הבהז סדו
 ןד ןמסייו
 באז רניו

 ןרוא רצנ-סניקמוט
 בד ונסואיט
 ירוגרג ןמלט
 הנדרי רבוקר םואבננט
 ןנור הפי
 יבצ ץיבובייל
 ןתנוהי קיסל
 באיד קלטומ
 דמחומ הנ'גאחמ
 ןורוד ןמרונ
 רהז םוחנ
 ימס יקצטינ

 דנומדא ובס
 בלג ןידובולס
 דילו אבילס
 דיאר םילס
 דומחמ ןאמילס
 אפטסומ ירמס
 דמחא הילסע
 ילא דלפ
 הליצ ןמרקוצ
 לעי ןמלפוק
 לאינד קינרוק

 רהוז רדיק
 לאכימ טחוש-רניילק
 דאמיע סיסק
 ןורהא לסק
 סירוב לסק
 רימא ןברק
 הנליא רמרק
 דורמנ ןזור
 םחנמ םתור
 ידע לאימחר
 הירא ןיקסיר
 ןור לואש
 יתיא טיבש
 דעלא ףיש
 םעוניבא ןריש
 ןנור לגיפש
 רודגיבא קפו'צש
 ןולא םירש
 רמת רומדת

 
 הצרמ
 ןיראק סייו
  ביני רהוז

 יתיא האזמ
 רימא יברנימ
 ףסא םורמ
 ןו'ג ידנק
 תינעמ אריפש
  

 ריכב הצרמ
 ילימא שרה-ןטיבא
 ינד ןתיא
 ןב דרהלגנא
 םתוי ןוא-רב
 יש ןילרב
 המענ יקסרוטז עבג
 הנלי יקסבונרג
 יגח ןוזנפלוו
 רדה ןודגיז
 הרובד יקסנולבי
 ןרק קחצי
 יש ןהכ
 ןרוא יפסכ
  רמת ץכ
 ןתנוי ריבס
 יריש ירדוס
 רפוע ורניאפ
 ריאי דלפ
 זר יטלפ
 הלא ןונ ןב רגרפ
 ריאמ סיירפ
  תור ץרפ
 לאירמ ןלפק
 םענ ןלפק
 לייא זר
 ןולא רימש
 תילג גירש
 
 ריכב ינילק הצרמ
 הירא ןדע-םייהנפוא
 תנע יקציביליא
 יעור ןליא
 ירמוע ידומא
 הרפש שא
 רמתיא יזנכשא
 ינאה סוחאב
 ןתנוי לובטוב
 הירא ןמרטיב
 םלאס ןאלב
 זעוב ךולב
 ןורי איבל-רב
 לייא ןוארב
 הדנלוי ץיבוקסומ ןוארב

 לייא קלברב
 ןועדג רגרב
 לאינד וקסירב
 הרוי קרב
 לכימ קרב
  הרורד ץיבוקרב
 ליאנ תאראשב
  הראשב הראשב
 באז קידלוג
 יל ןייטשדלוג
 הלימדול קינלרוג
 לגימ גרבנרוג
 םייח ןייטשליג
 בקעי יזינג
 רמת רפסג
 ימענ ךינורג
 ילג ימרג
 ינור דג קוידוד
 תיריע גרבכוה
  ןור ןמפוה
 לאנתנ ץיבורוה
 טבזילא ףלה
 זעוב רלוו
 והיתתמ ןמרטו
 הנד רנטיו
 ינגבי יקסבדולו
 ףוארלא-דבע הניז
 יבד ןמסיז
 ןרע ןתיז
 דאיר דאדח
 םאת'ח ןיסוח
 םאסיו ירו'ח
 הנאיביב ןזח
 ראזינ ביטח
 איגש ץיבומייח
 דאיא יסיאמח
 דאיז יסיאמח
 הילימא קאדרח
 דוד ןיבבוט
 ייגרס יקצנולאי
 םעונ יאדוהי
 בקעי ןהכ
 ןנער םרכ ןהכ
 ינוט םארכ
 ריפוא ןובל
 הנירק ןיול
 הלאינד ןגמ
 דמחא הנ'גאחמ
 םיהרביא רטמ
 הלאינד ונאיטילימ
 לקיימ ינומימ
 דג ןוסלדנמ
 לכימ לקמ
 ןורוד סמירמ
 ויז ןמאנ
 ימע רגרביונ
 היסילא לגיטכנ

 תרופ דייוס
 ליג יריוס
 ביה'ו ןארכס
 הינו'ג ךישלא-רמאע
 ןונמא תימע
 תלייא ןרע
 ייגרס יקסבוטסופ
 םהרבא דלפ
 ליא רטכורפ
 המחנ ןיול ןמרקוצ
 קרב רירפצ
 ןליא ןורדלק
 רימא ןיילק
 ידע רמרק ןיילק
 ןיד ןרק
 תירש דיבר

 איג ןיבור
 תלייא רטספ זר
 ןורוד רמיר
 סאריפ יוואניר
 הבוט סיניר
  לאומש רלפסיר
 תימולש חישמ ןיקסיר
 ריקי בגש
  הנל ןיאד איגש
 ודיע טלוש
 לעי סחוימ רוחש
 ודראודא רחש
 לכימ ןייטש
  לכימ גרבנייטש
 ןר גרבנייטש
 לדאע הטעאלש
 תניע זפ םולש
 הנליא רגניזלש
 לשטימ ץרעש
 זרא ינורש
 דואד ףירש

 
 ינילק הצרמ
 הנאיל חאדבא
  ףייס ךומ-ובא
 הנאיטט טרבא
 תור ירדא
 ןור ןבילוא
 ריהוס ידסא
 ןוריל ןייטשנרוב
 רהאז סוחב
 ריפוא ישי-ןב
 תינור רטכורפ קב
 רדנסכלא רקב
 ןנור ףסוי-רב
 הטיר ןורב
 ןירסנ יבעוז םנאג
 ןרע יאבג
 הלייא רבוג
 יבצ רכמטוג
 לעי גרבדלוג
 לאינד ןלוג
 לכימ רוג
 הירא ןידרוג
 ןונמא ליג
 תאיל ביני רטנרלג
 יטומ רפורג
 הדלוג ץיצבוק טלבנירג
 הנילא ןמרג
 ףסא ןונד
 יתא לגיפש לאינד
 ירוא דלווכוה
 קיזא ןמפוה
  הבוט ץיבוקשרה
  השמ ץיבוקשרה
 לכימ איגש רלייו
 תנפצ רניו
 רימא סיו
  הלא ןמציו
 העונ ןרפז
 להנמ ביבח
 רינ אייח
 יטומ ימייח
 ידאש דומח
 דאיר רהאט
 הנד ריפוא-יאדוהי
 ןור בקעי
 הטנר בובוקעי
 םהרבא ישי
 לכימ ןהכ
 ןרע קרב ןהכ
 העונ איבל
 תילג ןונבל תנבל

 תימע יבהל
 ןד רבפ יול
 ןב רורד רניול
 לעי אירול
 לכימ ריאמ
 אסיע סנאטמ
  הנולא קו'צייבטמ
 תירונ ןולטמ
 איג אולימ
 זרא רידנ
 דרו רינ
 לאירבג גרבנרינ

 דרנואל גיאס
 רימא הקינומולוס
 רימידלו בופוס
 קראט ידעס
 ןועדג הקורס
 יחבוס ידאבע
 ילריש זיגוטרופ
 הנולא זפ
 יו'ג דלפ
 ריבד ךיליורפ
  אהב סיסנרפ
 ןימינב ןוסרפ
 הניא לטנזור ןרוצ
 סאיא םסאק
 הגלוא הנגק
 ןרע ץלק
 הנריא לסק
 ירוא ןלפק
 יתא לזורק
 ןאילימ ורוטיורק
 רותרא רנרק
 רדנסכלא ןיזור
  ןורש דלפסייר
 קירא רטכש
 דעלא שמש
 בקעי אריפש
 

  ךנחמ-הצרמ
 ריכב ינילק
 ראזינ סאילא
 הדוהי דוד-ןב
 דאופ סיסב
 הרינ יזר-קב
 הנריא ןמגרב
 ןימינב דלפנרב
 יבא גרבדלוג
 הבהז ידימלג
 איג ירוד
 תיגח רלדנהכיו-לקסד
 זיזע השוארד
 לאכימ לטרבלה
 ןומייס ןוספלוו

 דעסא ירוח
 הנר ןונקז-אנח
 הגונ םרכ
 ןורוא םליע
 רימס םסאק
 לאכימ ןמפאק
 יאתבש ונמור
 ןורי רביר
 ןולא ףשר
 ימולש איגש
 בקעי רטכש
 רפוע רגמש
 

 ינילק ךנחמ-הצרמ
 םיכח סאר ובא
 לדאע חלאס-ובא
 תלייא ןגמ-לטיבא
 הנינ ץיבושבא
 הלקד ןהכ רוגא



 2021/2022 ב"פשת םידומיל תינכת / 27 האופר
 

 242 

 לט רוגמלא
 לאגי רטלא-גרבנלא
 יכדרמ ןירפלא
 הנירמ ןמטיברא
 לאל'ג רקשא
 ןויס ךולב
 לחר ןויח-ןב
 ןרוא ולול-ןב
 ןורי ץיבוקרב
 רמוע ןייטשדלוג
 תרפא ליג
 תידרו ןייטשפג
 ליבנ הרג
 הימ ריפוא-יטרג
 לכימ יקסנישרג
 ןימסי ןגד
 םייח דוד
 בקעי ןייטשקיד
 תימע יתמד
 ליג ןרוהשריה
 ילרוא לייא-ימחלה
 רזעילא גנירה
 סכלא טוקס רנייו
 הלאינד ןמלז

 ןנור ץלז
 רמאס ירו'ח
 םילס יבלח
 דאיר ספינח
 דיזי ןאקוט
 סירוב יקסבונאי
 באוי ריני
 ליג איבל
 ןרק ובנ-איבל
 רינ ןתיול
 ירטימד יקסלמול
 ילומ רדניל
 הקינומ ודאינל
 תלייא רונמ-ירבדמ
 הניריא ןיבס
 תרפא זפילא-יטיס
 הלב ןילומס
 ילריש קלופ
 תימע תרופ
 ןרומ זפ
 ודע גלפ
 ןמרה שקרפ
 הנריא בוקאיטס'צ
 הנליא ןרוק-ןומלצ

 לאירומ יקינפונוק
 ידע ירביק
 זעוב למיק
 ילש ריאמ-דלישטור
 םיסאו קור
 היפוס טורבמיר
 הניא בייגוש
 איג םייהסוש
 הרול ינורש
 
 

 סוטירמא רוספורפ
 לאכימ םריבא
 תידוהי ץרפ ןורהא
 ףסוי ץיבוקציא
 לאפר ראיב
 םייח ןמרטיב
 רפוע הניב
 םירמ שורה -ןב
  תירוד רחש ןב
 הידידי רוטנב
 האל רוטנב
 דלר'ג קורב
 ןימינב רנרב

 השמ שיבג
 הנאיד ינטייג
 סומע רהליג

 באז גרבכוה
 דרנרב ץיבושרה
 ףסוי רבניו
 לארשי יקסבדולו
 לאכימ ןמרבליז

 סאילא יבוט
 הסומ םיעדוי
 הרוא לארשי
 ץרפ איבל
 קרד טיורהל
 ליזב סיאול
 החמש לזימ
 והילא ייטכמ
 לרק יקצרוקס
 ארג דלפיונ
 סומע ינויצע
 השמ דוסנייפ
 ןו'ג גרבניפ
 םרוי יטלפ
 רפוע ביתנ קילפ
 לאכימ יירפ

 ודא ןמלרפ
 ללה תרפ
 דוהא ןיילק
 לאכימ סוארק
 ידא ילאינרק
 בקעי ואור
 רזעילא ןוזניבור
 רזעילא ולש



 2021/2022 ב"פשת םידומיל תינכת / 27 האופר
 

2 

 האופרל הטלוקפה – םידומיל ןונקת
 םירקוחו םיאפור תרשכה איה האופרל הטלוקפב םידומילה תרטמ
 םיטביהב קצומ סיסבו םיעדמב הפיקמ הלכשה ילעב עוצקמ ישנאל
 יאופר יעדמ רקחמו תינרדומ תינילק האופר לש םיישעמו םיינויע
 סופמקבו ןנאש הוונ סופמקב תומייקתמ תוניחבהו הארוהה .ליבומ
 .ןנאש הוונ סופמקב הבורב תדמלנ 'א הנש .םילג-תב
 

 םידומילה ךלהמ
 םירטסמס השיש ינפ לע שרפתמ הז בלש :תינילק-הרפה הביטחה
 םיעדמל רגוב ראות טנדוטסל קנעומ םפוסב רשא )דומיל תונש 3(

 הבוח תועוצקממ םיבכרומ םידומילה .(B.Sc) האופרה יעדמב
 ידי-לעו האופרל הטלוקפה ידי-לע םינתינה הריחב תועוצקממו
  .ןוינכטב תורחא תוטלוקפ
 ןמויסב םינש שולש ינפ לע שרפתמ הז בלש :תינילקה הביטחה
 .)תוינילקה םינשב םידומילה ןונקת האר( 'זאטס תנשל רבעמ
 תובוח לכ תמלשה רחאל קר רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמה
 .הטמ טרופמכ תינילק הרפה הביטחה
  
 םידומילל עבקה תדעו רושיאל אבוי ןונקתה חסונב יוניש לכ
  .ןוינכטה טאנס לש םיימדקא
 

 תוינילק הרפה םינשב םידומילה ןונקת
 .)׳ג ,׳ב ,׳א םינש(

 
 תינילק הרפה הביטחה ךלהמב םיימדקא םילהנ

  האופרל הטלוקפב םימושרה םיטנדוטס לע ולוחי הלא תונקת .1
 תונקת"ב םיטרופמה םילהנל ףסונב תינילק הרפה הביטחה ךלהמב
 לש הרקמ לכב יכ רהבומ .םינוינכט ללכה הכמסה ידומילב "םילהנו

 .הטלוקפה תונקת ורבגי ,הריתס
 ריבעהל שי ,הנושארה ל"הנשב 'א רטסמס תליחתמ שדוח דע .2
 םישרדנה םינוסיחה ללכ עוציב לע יפוס רושיא םיטנדוטסה תזכרל
 .המותח תואירב תרהצהו תואירבה דרשמ י"ע האופרל םיטנדוטסמ
 לכוי אל טנדוטסהש ךכל ליבות דעומב תונסחתה יא יכ רהבוי
 .ל"הנש לוציפל ליבוי רבדהו ינילק ישילש סרוקב ףתתשהל
 תעינמו תוחיטב ינכת םילשהל שי הנושארה ל"הנש תליחת םע .3
 .הטלוקפה תויחנהל םאתהב םימוהיז
 ריגבל הרטשמ רושיא שיגהל שי הנושארה ל"הנש תליחת םע .4
 ןתמל ןווכמה דסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב
 י"ע הנשה תליחתב הנתנית תויחנה .)דבלב םירבג( םיניטקל תוריש
   .הטלוקפה
 הנשל רבעמה ,תבייחמ הניה האופרל הטלוקפב םידומילה תינכת .5
 .םיימדקאה תובוחה םויסב הנתומ תבקוע
 םושירה תעב םיטנדוטסל ומסרופי תועשה תכרעמו תוניחבה חול .6
 תינכת יפ לע רטסמס לכב םיסרוקה לכל םשריהל שי .םיסרוקל
 .םידומילה
 וניאו האופרב םידומילה תינכתל םאתומ יטלוקפה תוניחבה חול .7
 .ינוינכטה תוניחבה חולל חרכהב םאות
    עובשה ימימ דחא לכב ,םידומילה תנש ךלהמב הנמייקתת תוניחב .8
  .תבש טעמל
 .רתויה לכל )ז"נ( תוכז תודוקנ 30 רטסמס לכב רובצל ןתינ .9
  .תוניחב 10 דע הניה רטסמס לכב הבוחה יסרוק תוניחב תסכמ

 תבייחמ איה תוחכונ תבוח הב העבקנש תוליעפ לכב תופתתשה .10
 רדענש טנדוטס .)דועו םירויס ,תואנדס ,םילוגרת ,תודבעמ תוברל(

 .סרוקב יפוסה ןחבמל תשגל השרוי אל רושיא אלל תוליעפמ
     תא החלצהב רבעו דמלש ילבמ עוצקמ דומלל השרוי אל טנדוטס .11
 הדימע אלל עוצקמ דמליש טנדוטס .םישרדנה םדקה תועוצקמ
 הדימבו לטובי סרוקל ומושיר ,הטלוקפה רושיא אלל םדקה יאנתב
  .תכרעמב ןזוי אל ןויצהו לספת איה הניחבל שגינו
 

 םירוטפ
  יאשר םימדוק םידומיל לע ותלבק תעב ריהצה רשא טנדוטס קר .1
 תזכרל הנשגות רוטפל תושקב .םיסרוקמ רוטפל השקב שיגהל
 תליחת םרט הנחלשתש תויחנהל םאתהב דבלב םיטנדוטסה
  .ןחבית  אל עבקיש דעומה רחאל שגותש השקב .רטסמסה
 שמח ךלהמב ודמלנש םיסרוק רובע רוטפל תושקב שיגהל ןתינ .2
 הלעמו 75 סרוקב ןויצהש יאנתבו השקבה תשגהל ומדקש םינשה
 דמלנש ליבקמ/ףפוח סרוקב הלעמו 55 וא ןוינכטל ץוחמ תודסומב
 .ןוינכטב
  .אפור תויהל-ינילק ישילש יסרוקמ םירוטפ ונתניי אל .3
 .םירוטפ תלבק תובקעב םינש ןיב רבעמ רשפאתי אל .4
 

 תוינילק הרפה םינשב תוניחב ילהנו הכרעה
 לש ימדקאה ץעויה םע שגפיי דחא הבוח עוצקמב לשכנש טנדוטס .1
  .ךשמהב וידומיל תינכתב ןויד ךרוצל הנשה
 תבייחמ תינכת ול עבקית ,הבוח תועוצקמ ינשב לשכנש טנדוטס .2
 לולכת וז תינכת .הכמסה ידומיל זכרמ וא/ו ימדקאה ץעויה ידי לע
 הרפה הביטחב םידומילה תכראה רמולכ( םידומיל תנש לש לוציפ
  .)תפסונ הנשב תינילק
 = םילשה אל( ןולשיככ רבדה בשחיי הניחבל שגינ אלש טנדוטס.3
 .)ןולשיכ
 דומלל לכוי )הלעמו 55( רבוע ןויצ רפשל ןיינועמה טנדוטס .4
 לכל דבלב תחא םעפ( רתויה לכל הבוח תועוצקמ ינש רזוח םושירב
 םעפה םאב תוברל ,םיינילק הרפה וידומיל ךלהמב )עוצקמ
 הטלוקפב וידומיל תרגסמב התייה אל רבוע ןויצ לביק הב הנושארה
  .האופרל
 להונל םאתהב עצובי םייטלוקפ םיסרוק לש תוניחב לע רוערע .5
 ןפואב םייקתי הניחב לע רוערע .הטלוקפב בתכב הניחב לע םירוערע
 וכשמ רשאכ הטלוקפב ינדי ןפואב וא לדומה רתא ךרד - בשחוממ
 רוערע .תויפוס ןה רוערעה יבגל תוטלחה .הניחבה ןמזמ תיצחמ
 םינויצ םוסרפו םינחבנה ללכ רובע הלאשל ןוקית בייחי לבקתיש
 .)ןולשיכל איבה וא ערג ,רפיש םא ןיב( שדחמ
 .סרוקה זכרמ םע שארמ םאותי רוערעה להונ בתכב ןניאש תוניחבב
 ילהנל םאתהב םניה תדחוימ תונחבהו םיאולימ דעומב הניחב.6
   .הטלוקפה תויחנהלו הכמסה ידומיל
  ךלהמב דבלב תחא םעפ םידומיל תנש לע רוזחל לכוי טנדוטס .7
 .םיינילק-הרפה וידומיל לכ
 הביטחה ידומיל תא םילשהל שי ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .8
  .םינש עברא לע הלעי אלש ןמזב תינילק-הרפה
 

 בקעמו ץועי תדעוב ןויד
 לש ימדקאה םבצמב ןודל ידכב תסנכתמ בקעמו ץועיי תדעו

 ץועי תדעווב ןוידל ןמוזי טנדוטס .ןוינכטב האופרל םיטנדוטס
 תעד לוקישל םאתהב ,תינילק הרפה הביטחה םותב/ךלהמב בקעמו

 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב ןכו הדעוה
    ידומילב םילהנו תונקתב 3.1.5 להונ יפ לע ןיקת אל ימדקא בצמ .1
  הכמסה    
    םושיר לכב וא/ו ןושאר םושירב הלעמו תונולשיכ השולש תריבצ .2
  הבוח תועוצקמב רחא    
 הבוח עוצקמ ותואל ינש םושירב רזוח ןולשיכ .3
       ךומנה םייטלוקפה הריחבהו הבוחה יסרוק לכב םינויצ עצוממ .4
   75 מ    
 66% מ ךומנ תוחלצה רועיש .5
 תינילקה הביטחל רבעמה יאנתב הדימע יא .6
 

 ,בלש לכב םידומיל תקספה לע ץילמהל בקעמו ץועי תדעו תוכמסב
 תעיבק לע ,תואלמ םינש לע וא/ו תועוצקמ לש רזוח דומיל לע
 לע ,תבייחמ םידומיל תכרעמ תעיבק לע ,םידומיל ךשמהל םיאנת
 תופסונ תולבגהו תיעדמה המגמ- האופרה יעדמב ראותל הרבעה
  .אלמה התעד לוקיש יפ לע לכהו
 

  תינילקה הביטחל רבעמ יאנת
 :םיאבה םיאנתה לכ םייקתהב רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 לש םייטלוקפה הריחבהו הבוחה יסרוק לכב הלעמו 75 עצוממ .1

 וללכי אל עצוממה בושיחב .תינילק הרפה םידומילה תינכת
  .תישפוחה הריחבה יסרוק

 .הלעמו 66% לש החלצה ירועיש .2
 ראות תריגסל םיימדקאה תובוחה םויסו םילהנה לכב הדימע .3

 .האופרה יעדמב םיעדמל רגוב
 

 הביטחל רובעל תנמ לע םיבייחמ דחי םלוכו םיאנתהמ דחא לכ
  .תינילקה
 

 הליבגמ הלחמ םויק תקידב
 וא דמעומ לש יאופרה ובצמב ןודל תיאשר האופרל הטלוקפה
 הלחמ לש המויקל ששח ררועתמשכ ןוינכטב האופרל טנדוטס
 הטלוקפה ,הליבגמ הלחמב הלוח טנדוטסה אצמייו הדימב .הליבגמ
 לע תיברמ הרימש ךות תאז לכ .וידומיל  תקספה לע ץילמהל תיאשר
  .ותויטרפו םדאה דובכ ,תיאופר תוידוס
 
 
 



 2021/2022 ב"פשת םידומיל תינכת / 27 האופר
 

 4 

 )'ו 'ה 'ד םינש( תוינילקה םינשב םידומילה ןונקת

 ,ןנאש הוונ סופמקב ומייקתי תוינילקה םינשב תוניחבהו םידומילה
 הטלוקפל םיפנוסמה םייאופרה םיזכרמבו םילג-תב סופמקב
  .דבלב ןוינכטב האופרל
 דמעש רחאל קר םיינילקה וידומיל תא ליחתהל יאשר טנדוטס
 טרופמ( תינילק הרפה הביטחהמ תינילקה הביטחל רבעמ יאנתב
 תינילקה הביטחה תא ליחתהל שי .)תוינילק הרפה םינשה ןונקתב
 שי .האופרה יעדמב  BSC ראותה םויסמ רתויה לכל םייתנש ךות
 הינפ י״ע תוביטחה יתש ןיב םידומיל תשפוחל הטלוקפ רושיא שקבל
 םייתנשל רבעמ הגירח לכ .תוינילקה םינשב םיטנדוטסה תזכרל
 שרדנ MD/PhD תינכתב םיטנדוטס רובע .גירח רושיא הכירצמ
 .םימדקתמ םיראתל ןקיד ןגסו תינכתה שארמ רושיא
 

 םידומילה ךלהמ
 ק"רמ סרוק ,תוכרעמ בוליש סרוק :תועוצקמה םידמלנ 'ד הנשב
 היגרוריכ/םידלי תאופר ,תימינפ האופר ,)תינילק האופרל אובמ(
 היגרוריכ תא דמלי ,'ד הנשב םידלי תאופר דמלי רשא טנדוטס(

  ."היגרוריכ לע"-ו "תימינפ לע" תועוצקמו )ךפיהלו 'ה הנשב
 רחאל קר "היגרוריכ לע"ו "תימינפ לע" תועוצקמ תא דומלל ןתינ

  .המאתהב היגרוריכו םידלי/תימינפ יבבס לש החלצהב רבעמ
 המאתהב( היגרוריכ/םידלי תאופר :תועוצקמה םידמלנ 'ה הנשב
 היגולוריונ ,הירטאיכיספ ,היגולוקינגו דוליי ,)'ד הנשב דמלנל
 תומייקתמ וז הנשב ."היגרוריכ לע"-ו "תימינפ לע" תועוצקמו
 היגולוקינגו דולייו הירטאיכיספ תועוצקמב תויצרא רמג תוניחב
 .היגולוריונב תיטלוקפ רמג תניחבו
 תאופר ,היגרוריכ ,םידלי ,תימינפ :תועוצקמה םידמלנ 'ו הנשב
 ,דליבו רגובמב תמדקתמ האייחה תונורקע ,המוארט ,החפשמ
 ."היגרוריכ לע"-ו "תימינפ לע" תועוצקמו יאופר להנמב תודוסי
 ק"תממ תוניחבו תויצרא רמג תוניחב תומייקתמ וז הנשב
 .היגרוריכו םידלי ,תימינפ תועוצקמב
 :תוינכת יתש הנמייקתת תוינילקה םינשה ךלהמב
 םינשב םיטנדוטס לש הכינח -")םירוטנמ( לודג חא תינכת" .1

 תרגסמב .תוינילק הרפה םינשב םיטנדוטסה תא תוינילקה
 .תימדקאה הנשה ךלהמב ךינח-ךנוח ישגפמ ומייקתי תינכתה

 .דיתעל םיאפורל תיעוצקמה תוהזה קוזיח– "הלוספקה תינכת" .2
 תא וליבויש םיכירדמ תייחנהבו תונטק תוצובקב רבעוי סרוקה
  .תוינילקה םינשב תוצובקה

 
 םייכוניח םישגפמ ומייקתי תוינילקה םינשה ךלהמב ,ףסונב
  .יאופרה ךוניחל םירושקה
 םאתהב 'זאטס תנש םילשהל טנדוטסה לע תוינילקה םינשה םותב*
  .תואירבה דרשמ ילהנל
 

 תצלמומה םידומילה תינכתל רבעמ וידומיל תא םילשיש טנדוטס
 .ןוינכטב לבוקמכ דומיל רכש םלשל שרדיי תוינילקה םינשב
 
  תינילקה הביטחה ךלהמב םיימדקא םילהנ
 זכרמ/יארחא = ומעטמ ימ וא/ו גוח שאר ,עוצקמ=סרוק=בבס(

 )הרומ וא/ו עוצקמ
 האופרל הטלוקפב םימושרה םיטנדוטס לע ולוחי הלא תונקת
 תונקת"ב םיטרופמה םילהנל ףסונב תינילקה הביטחה ךלהמב
 לש הרקמ לכב יכ רהבומ .םינוינכט ללכה הכמסה ידומילב "םילהנו

 .הטלוקפה תונקת ורבגי ,הריתס
 לכ תליחתב ומסרופי ןויעה ימיו השפוחה ימי ,םידומילה תכרעמ  .1
 לש ימדקאה הנשה חולמ הנוש ימדקאה הנשה חול( םידומיל תנש
 רבעמה ,תבייחמ הניה םידומילה תכרעמ .)ןוינכטב ןושאר ראות
   .םיימדקאה תובוחה לכ םויסב הנתומ תבקוע הנשל
 .הקלחמב תולבוקמה תוליעפה תועשל םאתהב ןה הארוהה תועש .2
  .הקלחמה תושירד יפ לע עובשב תחא תונרות עצבי טנדוטס
 ךלהמב םייעובש דע ,"תישפוח הריחב ביטקלא"ב ריכת הטלוקפה .3
 .תוינילקה םינשה תזכרמ לש הרושיאל ףופכב ,תוינילקה םינשה לכ
 המורת תרגסמב וא תירקחמ/תיאופר היצטניירואב היהי ביטקלאה
 הינפ י"ע ועוציב םרט ביטקלאה עוציבל רושיא לבקל שי .הליהקל
 .םיטנדוטסה תזכרל
 םע הבוח יבבס 4 תוינילקה םינשה ךלהמב עצבל שרדנ טנדוטס .4
 םיבבס 2( םידומילה תינכתב טרופמכ )םיביטקלס( הריחב תורשפא
 עצבל ןתינ .)היגרוריכ לע לוכשאמ םיבבס 2 -ו תימינפ לע לוכשאמ
  .םיביטקלאכ לוכשא ותואמ םירתונה םיבבסה תא
 שידקהל שי רמגה תוניחבל הדימלל תיצקומה הפוקתה תא .5
 םידומיל תמלשה עצבל היהי ןתינ ,רומאה ףא לע .רומאכ הדימלל
 הדימלה תפוקתב קרו ךא ,כ"הסב םימי עובש לע הלעת אלש
 בתכבו שארמ רושיא תלבקל ףופכב תאז .תימינפב רמגה תניחבל
  .םיטנדוטסה תזכרמ

 םידומיל ךמס לע תוינילקה םינשל תורישי לבקתי רשא טנדוטס .6
 הנשל םאתהב( ןאולמב תוינילקה םינשה תא דומלל שרדיי םימדוק
 םירוטפ ונתניי אלו )הנש התואב םידומילה תינכתלו לבקתה הילא
  .ןהשלכ תולקה וא/ו
 טנדוטס עצבי םידומילה ךלהמב :)מ"גע( תוירקחמ רמג תודובע .7
 ןתינ .M.D ראותה תלבקל תושירדהמ קלח הווהמה רמג תדובע
 ליחתהל ץלמומ םלוא ,םידומילה יבלש לכב הדובעה תא ליחתהל
 דע רמג תדובעל העצה שיגהל טנדוטסה לע .7 רטסמסמ רחואי אל
 האיציל הטלוקפה רושיא .תישימח הנש לש ביבא רטסמס תליחת
 תיפוס רמג תדובע תשגה רחאל קר ןתניי 'זאטס תלחתהלו ר"סמל
 תלבק םשל מ"גע תזכרל םי/החנמה ידי לע תרשואמה )הטויט אל(

 .)הטלוקפה רתאב רמגה תודובע להונ האר( יפוס ןויצ
 תונושה תוקלחמב תישעמ הרשכה לש הבוח תנש :'זאטס .8
 .תואירבה דרשמ ידי לע םירכומה ,ץראב םייאופרה םיזכרמב
 תשגהו םיימדקאה תובוחה לכ םויסב תינתומ 'זאטסה תלחתה
 'זאטס תלחתה רושיא תלבק רחאל .תירקחמ רמג תדובע
  טנדוטסה לע תלטומ הרשכהה םויס לע תוירחאה ,הטלוקפהמ
 .תואירבה דרשמ ילהנל םאתהבו םואיתב
 :M.D ראות תלבקל תושירדה .9
 םיימדקאה תובוחה לכב הדימעו תוחפל דומיל תונש 6 תמלשה •

 תוניחב ,ק"תממה תוניחב ,םיבבסה ללכ תמלשה תוברל(
 .)ב"ויכו רמגה תוניחב ,תנוכתמה
 .יפוס ןויצ םע רמג תדובע תמלשהל הטלוקפה םעטמ ימשר רושיא •
  .'זאטס תנש תמלשהל ימשר רושיא  •
 

     'האופרל רוטקוד' תדועתב טנדוטסה תא הכזמ הלא תובוח יולימ
 םעטמ לארשיב האופרב קוסעל עובק ןוישיר תלבקו ןוינכטה םעטמ
 .תואירבה דרשמ

  הנשל תחא םייקתמ האופרל רוטקוד יראת תקולח סקט .10
 םירגוב קרו ךא סקטב וללכי ןוינכטה ילהנ יפ לע .ינוי שדוח ךלהמב
 ומייס( הנש לכב 31.03 ךיראתל דע םהיתובוח ללכ תא ומייס רשא
 'זאטס םייסיש טנדוטס .)רמגה תדובע לע יפוס ןויצ ולביקו 'זאטס
 ,ןיוצש דעומה רחאל רמג תדובע לע יפוסה ונויצ תא לביק וא/ו
 .תבקועה הנשה לש םירגובה סקטב המולפיד לבקיו ףתתשי
 
 תוינילקה םינשב תופתתשהו תוחכונ ,תוגהנתה ילהנ
 תוברל ,תוינילקה םינשב תויוליעפה לכב תוחכונ תבוח תמייק .1
  .)אובמ יסרוק תמגודכ( תוילטנורפ תואצרהב
 לומ םואיתב בבסה ךשממ דבלב 10% דע רדעיהל יאשר טנדוטס .2
 םא םג ,בבסה ךשממ 10% -מ הלעמל לש תורדעיה .הקלחמה
 תשגל היהי ןתינ אלו בבסה לע הרזח תבייחמ ,תקדצומ הביסמ
 שגינ טנדוטסה ובש הרקמב יכ רהבוי .בבסה םויסב םכסמה ןחבמל
 .תכרעמב ןזוי אל ןויצהו לספת הניחבה ,םכסמה ןחבמל תאז לכב
  דומילה ימי ךסמ דבלב 20% דע רדעיהל יאשר טנדוטס 'ד הנשב .3
 ןתינ אל .)דבלב תואצרהמ רדעיהל ןתינ( תוכרעמ בוליש סרוקב
  .הירטאירג רויס /םיפוטוזיא /PBL תויוליעפמ רדעיהל

 תב/ןב ה/דליהש דע( הקינמ השיאו הנוירהל 20 עובשמ תיטנדוטס .4    
  התוחכונ תועש תא םצמצלו תויונרותמ הרוטפ תויהל לכות )הנש    
   םשל .הקלחמב הארוהה תינכתו תוליעפה תועשל םאתהב ,הקלחמב    
  תזכרל תונפל תשקבתמ תיטנדוטסה ,םישרדנה םירושיאה תרדסה    
 .םיטנדוטסה    
  השפוח תועובש השישל תיאכז הדיל רחאל תיטנדוטס .5    
  תונפל תיטנדוטסה תוירחאב .םיאתמ רושיא תגצהב ,םידומילהמ    
  תנמ לע םדקומ רתויש המכו הנוירה ךלהמב םיטנדוטסה תזכרל    
  השפוח יכ רהבוי .תיבטיימ םידומיל תכרעמ הרובע םיאתהלו תוסנל    
  םידומילה ךלהמב בוכיעל ליבוהל הלולע הדיל בקע םידומילהמ    
    .הנשרדתש תומלשהל םאתהב    
   יבבס רובע תוחכונ ספוט הארוהה תוריכזממ לבקי טנדוטס .6   
 לע" תועוצקמב הריחבה יבבסו םיביטקלסה ,םירצקה הבוחה    
  הז ספוט יבג לע םיתחהל טנדוטסה לע ."היגרוריכ לע"ו "תימינפ    
  ספוטה תרזחה .בבס לכב ןורחאה םויב הקלחמה להנמ תא    
  לע הכרעה תלבקל יאנת וניה םיטנדוטסה תזכרל םותחה ירוקמה    
  ספוט לבקל טנדוטסה תוירחאב ספוטה ןדבוא לש הרקמב .בבסה    
 .תוירוקמה תומיתחה ללכ תא רזחשלו שדח    
  לע םילחה תוגהנתהה יללכל םאתהב גהנתהל בייח טנדוטס .7    
 .יתעמשמה ןונקתב םיטרופמו דסומה ידימלת    
  ,וילפוטמ יפלכ להנתהל בייח טנדוטס ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .8    
  םיללכה יפ לע ילהנמה לגסהו ימדקאה לגסה ,יאופרה לגסה ,וירבח    
 .דובכה תנמאב בייחתה םהל    
   םע עגמ לכב םלוה שובלו תרדוסמ העפוהב בייח טנדוטס .9    
 .הארוהה תויוליעפ לכב ןכו דיקפת לכב ,םילפוטמ    
  .הארוהה תויוליעפ לכל ןמזב עיגהל שרדנ טנדוטס .10    
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 גיצנ ,םידבועה תווצ ,הרומה ידי לע חוודת תוגהנתה יללכ תרפה
 תדעול וא/ו הטלוקפה לופיטל רבעותו עגפנה םרוגה וא םיטנדוטסה
 .הרקמל םאתהב תעמשמ
  

  תוינילקה םינשב )הפ לעבו בתכב( תוניחב ילהנו הכרעה
    הניה תוינילקה םינשב הדימלה תכרעה לש תוירקיעה תורטמה תחא   
     םש ,תואיצמ ייומד םיאנתב לועפל האופרה יחרפ תלוכי תניחב   
   תליצמ תובורק םיתיעלו הבושח תוטלחהה תלבק תוריהמ   
  וא תומאתה אלל ,הדיחא תרגסמב תעצבתמ הז גוסמ הכרעה .םייח   
 .תונחביהה יאנתב תוישיא תושמגה   

 ימי לכב ,םידומילה תנש ךלהמב הנמייקתת תוינילק תוניחב .1
 .)ישיש ללוכ( עובשה
 שגינש טנדוטס קר .'א ידעומב תוניחבה/םינחבה לכל תשגל הבוח .2
 םיגירח םירקמ טעמל( 'ב דעומל תשגל יאכז היהי 'א דעומב לשכנו

 טנדוטסהש יאנתבו תוינילקה םינשה תזכרמ י"ע שארמ ורשואש
 .)תורדעיהה דעוממ םימי השולש ךות רושיא גיצה
 ןולשיככ רבדה בשחיי הניחבל שגינ אלש טנדוטס קפס רסה ןעמל .3
 .)ןולשיכ = םילשה אל(
 .תוניחבב םירומ תוחכונ היהת אל  .4
 .םיחיגשמה תוארוהל םאתהב הניחבה רדחב גהני טנדוטס .5
 לכב רחא םוקמל טנדוטס ריבעהל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר חיגשמה
 ויצפח תא הסינכב טנדוטסה חיני הניחבה רדחל ותסינכ םע .תע
 ךא דייטצי ,)םייובכ םהשכ םיינורטקלא תרושקת יעצמא תוברל(
 חיגשמה י"ע ול עבקנש םוקמב בשייתי ,הניחבב רתומה רמוחב קרו
 ,די גשיהב קיזחהל רוסיא לח הניחבה לכ ךשמב .תוחישמ ענמייו
 וא המצע הניחבל רושקה רמוח לכ ,ול ךומסב וא הניחבה רדחב
 קיתעהל וא לפכשל ,םלצל ,טילקהל ןיא .הניחבה תכרענ וב עוצקמל
  .הניחבה תולאש
 ימכ בשחנ וידיל הניחבה תא לביקו הניחבה רדחל סנכנש טנדוטס .6
  .ויעוציבל םאתהב ןתניי ונויצו הניחבב ףתתשהש
 ידומיל תונקתל םאתהב רתות תוניחב ךלהמב םיתורישל האיציה .7
   .םיחיגשמה י"ע תרקובמ הרוצב ךרעיתו הכמסה
 ןה( הניחבה תליחת ינפל תוקד 15 תוחפל עיגהל טנדוטסה לע .8
  .)בתכב ןהו פ"עב
  וא תוקד 30 הניחבה רדחל הסינכ רשפאתת אל - בתכב תוניחב
 .ןולשיככ בשחי רבדהו הניחבה תליחת ירחא רתוי
 ןחביהל השרוי אל ,הניחבל רחאיש טנדוטס יכ רהבוי – פ"עב תוניחב
  .ןולשיככ בשחיי רבדהו דעומ ותואב הב
    .ןמז תכראה ןתנית אל תוקלחמב תומייקתמ רשא פ"עב תוניחבב .9

 תויוגייתסה יספט אלמל םילוכי םיטנדוטסה בתכב הניחב ןמזב .10
 י"ע טנדוטסל רסמיי תוגייתסה ספוט .תויפיצפס תולאשמ
 לח .ה/חיגשמל הניחבה ןולאש םע רזחויו ותשקב יפ לע ה/חיגשמה
 הז להונמ הגירח .הניחבה רדחמ תוגייתסה ספוט איצוהל רוסיא
 הלא םיספט .להונהמ גרחש טנדוטסה לש הניחבה תליספל םורגת
  .הניחבה לש תינושארה הקידבה ןמזב וקדביי

   תוכרעמ בוליש סרוק לש יפוס רבעמ ןויצ - תוכרעמ בוליש סרוק .11
 ןולשיכ יכ רהבוי .65 ןויצב דרפנב ץבקמ לכ רובעל שי רשאכ ,65 וניה
 תוכרעמ בוליש סרוקב ןולשיכ ותועמשמ ,סרוקה יקלחמ דחא לכב
  .ולוכ
 'ד הנשב םידומילה תקספהל ליבוי תוכרעמ בוליש סרוקב ןולשיכ
 דחא לכ לע( 'ד הנשב רזוח ןולשיכ .האולמב 'ד הנש לע הרזח בייחיו

  .  M.Dראותל םידומיל תקספהל הצלמהל ליבוי )היקלחמ
   הניחבה ,תולטמה ,הכרעהה ידדממ דחא לכב רבעמה ןויצ .12   

 םא אלא ,70 וניה )אובמ תניחב טעמל( בבסב יפוסה ןויצהו תמכסמה
  .תרחא ןיוצ

 וניינע אבוי ,רתוי וא תחא הבוח תקלחמב לשכנ רשא טנדוטס .13   
  לע רוזחל ול רשפאל םא טילחת רשא ,בקעמו ץועיי תדעוב ןוידל
 לע הרזח יכ שגדוי .האלמ םידומיל תנש לע רוזחל ובייחל וא בבסה
 .תיתצובק תרגסמבו אלמ ןפואב איה בבסה

  - תיביטינגוק אל הכרעה סיסב לע םג תויהל לוכי בבסב ןולשיכ .14   
  .תיעוצקמו תיתוגהנתה

 תיעוצקמו תיתוגהנתה הכרעהב "הפוצמל תחתמ" הנושאר הרעה.15
 םע החיש תרגסמב טנדוטסה לש וניינעב ןוידל ליבות ,ינילק בבסב
 תחתמ" הינש הרעה .המעטמ םרוג וא/ו תוינילקה םינשה תזכרמ
 ןוידל ליבות ,ינילק בבסב תיעוצקמו תיתוגהנתה הכרעהב "הפוצמל
 תורעהה יתש יכ עובקל התוכמסב רשא ,בקעמו ץועי תדעו תרגסמב
 ןיינמ ךרוצל דחא "ןולשיכ" ווהי ,ליעל רומאכ )םידרפנ םיבבסב(

 תקספהל הליע םיווהמה ןושאר םושירב הבוח תועוצקמב תונולשכה
     . 25 ףיעס יפל םידומיל
   םע םואיתבו בבסה םויסב הארוהה תוריכזמל עיגהל יאשר טנדוטס
  .הכרעהה ספוטב ןייעל ידכב םיטנדוטסה תזכר

 .60 וניה רבעמ ןויצ .םיבבסהמ קלחב הנמייקתת :אובמ תוניחב .16
 םידומילה ךשמה וא תלחתהל יאנת אוה רבוע ןויצב הניחבה רבעמ
 לצא פ"עב הניחב לש תנוכתמב היהת 'ב דעומ אובמ תניחב .בבסב

 םאתהב עבקיי הניחבה לש 'ב דעומ .הקלחמה להנמ/ריכב אפור
 לש הארתהב םייקתהל לכויו תנחובה הקלחמב םינמזה חולל
 .םימי השולש

  םסרפתיש יפכ ,םיבבסה ךלהמב הנמייקתת :תויעובש תוניחב .17
-מ ךומנ תויעובשה תוניחבב וינויצ עצוממש טנדוטס .בבסה תליחתב

 תוניחבה יאשונ ללכ תא לולכתש 'ב דעומ תניחב רובעל שרדי 70
  .בבסה  ךלהמב ומייקתהש תויעובשה

 .עוצקמה זכרמ/יארחא ידי לע הנעבקת תוניחבה תנוכתמ .18
 תוניחב ,אובמ תוניחב םיתיעל ללוכה( םיבבסב יפוסה ןויצה יביכרמ
 יפ לע ועבקיי )תיביטנגוק אל הכרעהו תמכסמ הניחב ,תויעובש
 ידי לע םסרפתיש יפכ( יטנוולרה עוצקמב טלחוה וילע הכרעה ןווחמ
 .)בבסה תליחת םרט /םידומילה תנש תליחתב הטלוקפה

 דמעש רחאל קר בבס םויס תניחבל תשגל יאשר היהי טנדוטס .19
 םויס תניחבל שגינ טנדוטסהו היה .בבסה תושירד לכב החלצהב
 אלל וא/ו הטלוקפה רושיא אלל בבסה ךלהמב הניחב לכל וא בבס
 ול ןזוי אלו רכוי אל ןויצהו לספת הניחבה ,םישרדנה םיאנתב הדימע
 .תכרעמב
  םינמזה חולל םאתהב עבקיי בבס םויס תניחב לש 'ב דעומ
 .םימי השולש לש הארתהב םייקתהל לכויו תנחובה הקלחמב

   טנדוטס .תנוכתמה תוניחב לכל תשגל הבוח  :תנוכתמ תוניחב .20
  ןמוזי הניחב התואב עצוממהמ ןקת תויטס 2.5 ב ךומנה ןויצ לבקיש
    ותואב ימדקאה ובצמל רשאב בקעמו ץועי תדעוו יגיצנ םע ןוידל
                              .עוצקמ

 תועוצקמב .תוינילק תונחת הבורמ ןחבמ :ק"תממ תוניחב .21
 .הטלוקפב ק"תממ תניחב תמייקתמ תישיש הנש לש רמגה תוניחב
 .יטנוולרה עוצקמה זכרמ/יארחא ידי לע עבקת הניחבה תנוכתמ
 הבישחה יבלש תכרעה לע תססובמ טנדוטסה לש עוציבה תכרעה
 לש יללכ לוהינ ,תלדבמ הנחבא ,תינפוג הקידב ,הזנמנא( תינילקה
 תונחתב טנדוטסה יעוציב תוכרעה .)לופיט לע הטלחהו הרקמה
 קר .תועוצקמה לכב 60 רבעמ ףס .ינואמ ןויצל ורמוי תונושה
 טעמל( 'ב דעומל תשגל יאכז היהי 'א דעומב לשכנו שגינש טנדוטס
 יאנתבו תוינילקה םינשה תזכרמ י"ע שארמ ורשואש םיגירח םירקמ
   .)תורדעהה דעוממ םימי השולש ךות רושיא גיצה טנדוטסהש
 ,הניחבל שגיי אל ןיפוליחל וא הניחבב לשכייש טנדוטס יכ רהבוי
 רובעלו עוצקמ ותואב 'זאטס ינימ תנוכתמב בבס רובעל שרדיי
 הניחבה תא וא/ו רזוחה בבסה תא רובעי אלש טנדוטס .פ"עב הניחב
 האיציל יאנתכ תבקועה הנשב רזוח יתצובק אלמ בבס עצבי פ"עב
 .'זאטסל

 ויתובוח לכ תא םייסל טנדוטס לע :תויצרא רמג תוניחב .22
 יפ לע לעפי אלש טנדוטס .רמגה תוניחבל תשגל תנמ לע םיימדקאה
   .רמגה תניחבל תשגל יאשר היהי אל ולא םיאנתב דומעי אל וא
 דעומבו 'א דעומב לשכנ רשא טנדוטס .תועוצקמה לכב 60 רבעמ ףס
 ל"הנשב לשכנ וב עוצקמב אלמ יתצובק בבס לע רוזחל בייח ,'ב
 אלו ליעפ בבס תרגסמב היהת בבסה לע הרזחה יכ שגדוי .תבקועה
 .תוחפל םיפוצר תועובש 4 ךשמייש יאנתבו דחוימ ינטרפ בבסכ
 תשגל בייח ,בבס לע רזחו 'ב דעומבו 'א דעומב לשכנ רשא טנדוטס
 ינשב לשכייו הדימב .בבסה לע רזח הב ל"הנש התואב הניחבל
 דוע ןחביהל השרוי אל ,)םידעומ העברא כ"הס( םיפסונ םידעומ
 ילהנל ףופכב( M.D ראותל וידומיל תקספה לע ץילמת הטלוקפהו
  .)תויצרא רמג תוניחב

 הנשה ךלהמב תמייקתמ :היגולוריונב תיטלוקפ רמג תניחב .23
 טנדוטס קר .'א דעומל תשגל הבוח .60 וניה רבעמ ףס .תישימחה
 םירקמ טעמל( 'ב דעומל תשגל יאכז היהי 'א דעומב לשכנו שגינש
 יאנתבו תוינילקה םינשה תזכרמ י"ע שארמ ורשואש םיגירח
   .)תורדעהה דעוממ םימי השולש ךות רושיא גיצה טנדוטסהש

 הפ לעבו בתכב תוניחב לע םירוערע .24
 לעב וא/ו בתכב( הניחבב ולשכנ רשא םיטנדוטס קר רערעל םיאשר
 םירוערעו הניחבה זכרמל ורבעוי בתכב תוניחב לע םירוערעה .)הפ
 םי/ןחובה םי/אפורל תוניחבה תדיחי י"ע ורבעוי פ"עב תוניחב לע
 תוניחבה תדיחי םסרפת ,תוטלחהו ןויד רחאל .רוערעב ונודי רשא
 םסרפל תבייוחמ הניא איהו ,ויהיש לככ ,םינקותמה םינויצה תא
 הניחבב השעייש ןוקית לכ .רוערעב תוטלחהה יקומינ תא יבמופב
 וא רפיש םא ןיב( םינחבנה ללכ לע לחוי ,לבקתיש רוערע תובקעב
 תא רבע יכ העדוה לביק רשא ןחבנש דבלבו )ןחבנה ןויצמ ערג

 ןה םירוערעה יבגל תוטלחהה .ןוקיתה תובקעב לשכיי אל ,הניחבה
 ,ולש תובושתה ספוט לש תרזוח הצרה שקבל יאשר טנדוטס .תויפוס
 .תובושתה יפד /ףד תקידבב תינכט היעב התייה ותעדל םא
  בתכב בבס םויס תניחב לע רוערע .א
 םינויצה םוסרפ רחאל עצבתי רוערעה תשגהו הניחבב ןויע דעומ
  .הניחבה ןמזמ תיצחמ היהי וכשמו

 דומילה י/רפס תאו הביתכ ירישכמ ותיא איבהל יאשר רערעמה
 וא/ו אוהש גוס לכמ ינורטקלא רושכמ איבהל ןיא .דבלב
 .)סרוקה סובליסב שרופמב רתוה רבדה םא טעמל( םיפד/תורבחמ
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 גיצהל בייח רערעמהו ךכל דעוימה ספוט יבג לע בתכב שגוי רוערעה
 לבקתי אל .רתויב הנוכנה איה ותבושת יכ דומילה רפסמ אתכמסא
 לע םושירה ןיבל ןחבמה תרבחמב םושיר ןיב המאתה-יא ןיגב רוערע
 .בייחמה אוה תובושתה ספוט יבג לע םושירה .תובושתה ספוט יבג

 רושקה רחא םושיר לכ וא/ו ןחבמהמ תולאש תקתעה לע רוסיא לח
   .ךכל דעוימה ספוטה יבג לע רוערעה םושיר דבלמ ,ןחבמל
  פ"עב בבס םויס תניחב לע רוערע .ב
  .םינויצה םוסרפ דעוממ םימי 3  ךות םיטנדוטסה תזכרל בתכב שגוי
 תויעובש תוניחבו אובמ תוניחב לע רוערע .ג
 םוי ללוכ( םימי 3 ךותב דבלב יתצובק ןפואבו בתכב רערעל ןתינ

 .דבלב םיטנדוטסה תזכרל רוערעה תא שיגהל שי .)הניחבה
 אל יכ רהבוי .תויפוס ןה םייתצובקה םירוערעה יבגל תוטלחהה
 אובמה תניחבב לשכייש טנדוטס רובע רוערעל תפסונ תורשפא ןתנית
 .תויעובשה תוניחבה לולקשב וא
 

 םינויצ םוסרפ דעומ .25
  .הניחבה דעוממ תועובש השולש דע ומסרופי םינויצ .א
 השולש ךות ומסרופי 'א דעומ לש )םירוערע רחאל( םייפוס םינויצ .ב
 'ב דעומ ינפל םימי השולש דע רחואמה לכלו רוערעה דעוממ תועובש
 .הניחבה לש

  תינילקה  הביטחה םותב/ךלהמב וקספוי M.D ראותל םידומיל .26   
 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב   

 הנש לע רזוח טנדוטסה הבש הנשב ןולשיכ( 'ד הנשב רזוח ןולשיכ •
 .)'ד
 . עוצקמ ותואב ינש ןולשיכ •
 םינשה ךרואל ןושארה םושירב הבוח תועוצקמב תונולשיכ השולש •

 תחתמ" תורעה יתש תוברל הז ףיעס ןיינעל ןולשיכ( תוינילקה
 ינשב תיעוצקמו תיתוגהנתה - תיביטנגוק אל הכרעהב "הפוצמל
 .)םידרפנ םיבבס

   אל עקר לע ןולשיכ תוברל - ליעל םיפיעסה לכב רכזומה ןולשיכ *
 .יעוצקמו יתוגהנתה - יביטינגוק   
 .עוצקמ ותואב תויצרא רמג תוניחב ידעומ העבראב ןולשיכ •
 
 
 בקעמו ץועי תדעו
 האופרל םיטנדוטס לש ימדקאה םבצמב ןודל ידכב תסנכתמה הדעו
 לע ,בלש לכב םידומיל תקספה לע ץילמהל תכמסומ הדעוה .ןוינכטב
 םיאנת תעיבק לע ,תואלמ םינש לע וא/ו תועוצקמ לש רזוח דומיל
 תולבגהו תבייחמ םידומיל תינכת תעיבק לע ,םידומיל ךשמהל
 .אלמה התעד לוקיש יפ לע לכהו תופסונ
 

 הליבגמ הלחמ םויק תקידב
 וא דמעומ לש יאופרה ובצמב ןודל תיאשר האופרל הטלוקפה
 הלחמ לש המויקל ששח ררועתמשכ ,ןוינכטב האופרל טנדוטס
 הטלוקפה ,הליבגמ הלחמב הלוח טנדוטסה אצמייו הדימב .הליבגמ
 לע תיברמ הרימש ךות תאז לכ .וידומיל תקספה לע ץילמהל תיאשר
  .ותויטרפו םדאה דובכ ,תיאופר תוידוס
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 םיעדמל רגוב ראותל םידומיל תינכת
  האופרה יעדמב

 
 טוריפה יפל תודוקנ 156.0  רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

 הבוח תועוצקמ 'קנ 144 
 : תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     6 
   ינפוג ךוניח 'קנ 2 ללוכ :*םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ     6 

 
 תודוקנ-'קנ ,תיב תודובע-ב"ע ,הדבעמ-'מ ,ליגרת-'ת ,האצרה-'ה

 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 1 רטסמס - 'א הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 114248 'ר1 הקיזיפ 3 1 - 3 3.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
 274109 הפוחד האופרל אובמ 1 - 3 - 2.0
  274138 'א האופרה יעדמב תויתומכ תוטיש  3   2 -  2     4.0
 274142 )1( אפור תויהל - ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 324397 םייחה יעדמ לש היפוסוליפב תויגוס 2 - - 2 1.5
 324033 'ב םימדקתמ – תינכט תילגנא 4 - - 3 3.0
21.0       
 394901 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
  הריחב תועוצקמ     2.0
24.0       

 
 2 רטסמס - 'א הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 114249 'ר2 הקיזיפ 3 1 - 5 3.5
 125802  * מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 274143 )2( אפור תויהל - ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274165 תיללכ הקיטנג 3 1 - 3 3.5
 274166 'ב האופרה יעדמב תויתומכ תוטיש 2 2 - 2 3.0
 274167 אתה לש היגולויב  3 1   -  3 3.5
 274182 הקיטסיטטסויב 2 2 - 2 3.0
23.5       
 394901 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0
  הריחב תועוצקמ     2.0
26.5       

 
 125800 תינגרוא הימיכ בשקותמ סרוק רכוי*

 3 רטסמס - 'ב הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 124503 ב 1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - - 2.5
  274241 תיללכ הימיכויב 4 1 - - 4.5
2.0 
3.0 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

2 
3 

  274242 םדאה לש הקיטנג
 הרקב ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב
 םיירלוקלומ

274243 

 274255 )3( אפור תויהל - ינילק ישילש - - 6 - 2.0 
 274258 האופרה םלועב היגולוכיספ 2 - - 2 2.0
 274259 'א הימוטנא 4 - 3 4 5.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 3.0
24.0        
  הריחב תועוצקמ     2.0
  כ"הס     26.0

 

 4 רטסמס - 'ב הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - 2.0
 274253 תיאת היגולויזיפ 3 2 - 3 4.0
 274256 )4( אפור תויהל - ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274263 'ב הימוטנא 4 - 3 4 5.0

25.5       
  הריחב תועוצקמ     2.0

  כ"הס     27.5
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 5 רטסמס - 'ג הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 274247 היגולוריו 2.5 - - - 2.5
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2.0 - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 4.5
 היגולויזיפ-היגולונירקודנא 3 - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - - 1 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 4.0
 274361  הימוטנאוריונ 2 - 2 3 2.5
 274370 )5( אפור תויהל - ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 4.5

28.0       
  הריחב תועוצקמ     0.0

  כ"הס     28.0
 

 6 רטסמס - 'ג הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 274251 היצולובא 2 - - -  2.0
 274318 היגולוימידיפא 2 - - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 2.0
 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ 3 2 - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6 5.0
 274369 הלוחה תטימל יסיסב עדממ-היגולוטמה 3 - - 6 3.0
 274371 )6( אפור תויהל - ינילק ישילש - - 6 - 2.0

22.0       
  הריחב תועוצקמ     2.0

  כ"הס     24.0
 

 םירטסמס יפל תודוקנ זוכיר
 רטסמס הבוח תודוקנ הריחב תודוקנ כ"הס

24.0 3.0 21.0 1 
26.5 3.0 24.5 2 
26.0   2.0 24.0   3 
27.5 2.0 25.5 4 
28.0 0.0 28.0 5 
24.0 2.0 22.0 6 

 
 תועוצקמב תודוקנ 2 תוחפל :םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ *
 ללכ ךותמ טנדוטסה לש תישפוח הריחבל תועוצקמו ינפוג ךוניח
 .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב םינתינה תועוצקמה
 םיאולימ תורישו תיתרבח תוליעפ ןיגב תודוקנו תופדוע תודוקנ

 .תישפוח הריחב תודוקנכ השירדה יולימ ךרוצל הנרכות
 
 'קנ                     םייטלוקפ הריחב תועוצקמ  

 275102 זפשואמה ןקזה 3.0
 275107 'א קלח - תואירב םודיקל הימדקא הליהק תוברועמ 3.0
 275108 'ב קלח - תואירב םודיקל הימדקא הליהק תוברועמ 3.0
 275200 האופרה תודלות 2.0
 275208   'ב הפוחד האופרל אובמ 2.0
 275209 'ג הפוחד האופרל אובמ 2.0
 275304 ןיסידמלט 2.0
 275310 1 היגולוידוא 2.0
2.0 
2.0 
2.0 

 החפשמב תומילא םע םיאפורה תודדומתה
 האופרו האוש
 האופרו תורפס

275315 
275316 
275317 

 275320 יאופר רקחמל אובמ 2.0
 275321 סנלופדניימ 2.0
 275322 םייגרוריכ תועוצקמל אובמ 2.0
 275324 תיבושיח הירטאיכיספ 2.0
 276001 הניש תאופר 3.0
 276002 תויתקלד תולחמל םייגולויב םילופיט 2.0
 276004 תויגולונכט חותיפו תומזי 2.0
 276307 הלילצו ץחל לע היגולויזיפ 2.0
 277210 רוביצה תואירב 2.0
 277300 תילאנויצקנופ הימוטנאוריונ 2.0
 277301 באכ דוביע ינונגנמ רקח 2.0
 277322 םונג תססובמ האופר 2.0
 278301 היגולויסיפב תינוירנימס הדובע 2.0

 
  תורחא תוטלוקפמ הריחב תועוצקמ
 )תיטלוקפ הריחבכ בישחהל ןתינ(

 324621 )הרז הפשכ( תיסור 2.0
 324628 )הרז הפשכ( 1 תיברע 1.5

 

 תורחא תוטלוקפל םינתינה תועוצקמ
 276413 תיסיסב היגולונומיא 3.0
 276011                                םיסדנהמל ףוגה תוכרעמ לש היגולויסיפ 3.0

 
 

 'קנ    תיעיבר הנש תכרעמ
 274400 תוכרעמ בוליש 'קנ 20.0   תועובש 20
 274402 תינילק האופרל אובמ 'קנ   2.0   תועובש   2
 274443 1 - הלוספקה 'קנב יוכיז אלל   םישגפמ

 274503 'ח1 תימינפ האופר 'קנ   6.0   תועובש 10
 274526 *'ח1 היגרוריכ 'קנ   7.0     תועובש 8
   וא 
 274533 *'ח1 םידלי תאופר 'קנ   7.0     תועובש 8
   

  .תישימח הנשב היגרוריכ /םידלי תא דמלי תיעיבר הנשב  םידלי /היגרוריכ בבס תא דמול רשא טנדוטס*
 .)ביטקלא( הריחב יבבס וא/ו )ביטקלס( הריחב תורשפא םע הבוח יבבס וא/ו םירצק הבוח יבבס דמלי ףסונב

   
 
 

 'קנ    תישימח הנש תכרעמ
 274531 הירטאיכיספ 'קנ  6.0    תועובש  5
 274532 היגולוקינגו דוליי 'קנ  7.0    תועובש  6
 'קנ  6.0    תועובש  5
 

 274542 תינילק היגולוריונ

 274526 *'ח1 היגרוריכ 'קנ   7.0     תועובש 8
  וא 
 274533 *'ח1 םידלי תאופר 'קנ  7.0    תועובש  8
 274543 2 - הלוספקה 'קנב יוכיז אלל   םישגפמ
   

 .תישימח הנשב היגרוריכ /םידלי תא דמלי תיעיבר הנשב  םידלי /היגרוריכ בבס תא דמל רשא טנדוטס
 .)ביטקלא( הריחב יבבס וא/ו )ביטקלס( הריחב תורשפא םע הבוח יבבס וא/ו םירצק הבוח יבבס דמלי ףסונב
 

 'קנ    תישימח הנש רמג ינחבמ
 'קנ  2.0
 'קנ  3.0

 רמג תניחב היגולוריונ
 רמג ןחבמ – הירטאיכיספ

274715 
274725 

 274728 רמג ןחבמ  - היגולוקינגו דוליי 'קנ  4.0
 
 

 'קנ   תישיש הנש תכרעמ
 274604 החפשמ תאופר 'קנ   4.0  תועובש 4
  ,רגובמב תמדקתמ האייחה תונורקע 'קנ   1.0      םימי 5

 דליב
274606 

 'קנ   1.0      םימי 5
  'קנ   3.0  תועובש 3

 יאופר להנימב תודוסי
 2 םידלי תאופר

274631 
274632 

 274633 'ת 2 תימינפ האופר 'קנ   4.0  תועובש 4
 סרוק ללוכ )הפוחד האופר( המוארט 'קנ   1.0      םימי 5

A.T.L.S. 
274642 

 274643 3 - הלוספקה  'קנב יוכיז אלל   םישגפמ
 
 

 'קנ   תישיש הנש רמג ינחבמ
   'קנ   3.0  פ"עב תימינפ האופרב רמג תניחב  274704
  'קנ 10.0  בתכב היגרוריכב רמג תניחב  274726
  'קנ   2.0  פ"עב היגרוריכב רמג תניחב  274727
 'קנ   5.0  בתכב םידלי תאופרב רמג תניחב   274729

 'קנ   .02      פ"עב םידלי תאופרב רמג תניחב  302747
 'קנ 12.0  בתכב תימינפ האופרב רמג תניחב   274731

 
 

  םירצק הבוח יבבס
 הבוחה יבבס תא תוינילקה םינשה שלש ךלהמב עצבל שרדנ טנדוטס
 : )תועובש 14 כ"הס( םיאבה םירצקה

 
 :תימינפ לע
 

ז"נ 2 תועובש 2 תיתנחבא היגולוידר 274520  
ז"נ 2 תועובש 2  הירטאירג 274540  
 ז"נ 2 תועובש 2 תינילק היגולוידרק 274544
 ז"נ 1 עובש 1 היגולוקנוא 274545

 
 

  :היגרוריכ לע
 

 ז"נ 2 תועובש 2   תידפותרוא היגרוריכ 274539
 ז"נ 2 תועובש 2 ץרמנ לופיטו המדרה 274541
 ז"נ 1 עובש 1 םייניע תולחמ 274546
 ז"נ 2 תועובש 2  ראווצ שאר 'וריכו ג.א.א תולחמ 274547

 
  )ביטקלס( הריחב תורשפא םע הבוח יבבס
 םע הבוח יבבס 4 תוינילקה םינשה שלש ךלהמב עצבל שרדנ טנדוטס
 .)היגרוריכ לע םיבבס 2 + תימינפ לע םיבבס 2( הריחב תורשפא
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 :תימינפ לע
 : )תועובש 2 כ"הס(  םיאבה םיבבסה תעברא ךותמ םיינש

 
 תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 היגולורטנאורטסג 275506
 תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 תינילק היגולוטמה 275507
 תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 היגולורפנ 275508
 תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 ןימו רוע תולחמ 275510

 
 :היגרוריכ לע

 : )תועובש 2 כ"הס(  םיאבה םיבבסה תעברא ךותמ םיינש
 

תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 הפוחד האופר 275523  
תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 תיגולורוא היגרוריכ 275606  
תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 תיטסלפ 'וריכ 275607  
תודוקנב יוכיז אלל עובש 1 *)בל וא/ו( הזחה תיב לש  'וריכ 275605  

 
 בבסה בשחיי תחא הקלחמ איה בלו הזח היגרוריכ תקלחמ םהב םילוח יתבב*
 בל וא הזח עצבל ןתינ תודרפנ ולא תוקלחמ םהב םילוחה יתבב .עובש ןב ביטקלסכ
 .ביטקלאכ ינשה בבסה תא רוחבלו ביטקלסכ
 
 

 )ביטקלא( הריחב יבבס
 לש םינוש תועובש 8 תוינילקה םינשה שולש ךלהמב עצבל שרדנ טנדוטס
 .ביטקלא
 םיפנוסמה םילוחה יתבב הקלחמ לכב םיביטקלאה תא עצבל ןתינ
 דחא עובש ךשמב ביטקלא לכ ,הבוח תקלחמ הניאש דבלבו הטלוקפל
 .דבלב
 .)ץר רדס יפל םושיר( תיטלוקפ הריחבכ םשריהל שי םיביטקלאל
 
 

 היגרוריכ לעו תימינפ לעל ףתושמ
תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 1 תיטלוקפ הריחב 275625  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 2 תיטלוקפ הריחב 275626  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 3 תיטלוקפ הריחב 275627  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 4 תיטלוקפ הריחב 275628  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 5 תיטלוקפ הריחב 275629  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 6 תיטלוקפ הריחב 275630  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 7 תיטלוקפ הריחב 275631  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 8 תיטלוקפ הריחב 275632  

 
 

 תוינילקה םינשה לכ ךלהמב םייעובש דע עצבל ןתינ( תישפוח הריחב
 )הטלוקפהמ שארמ רושיאל ףופכב ,תשרדנה םיביטקלאה תסכממ קלחכ
 

 היגרוריכ לעו תימינפ לעל ףתושמ
תודוקנב יוכיז אלל תועובש 2  1 תינילק תישפוח הריחב 275524  

תודוקנב יוכיז אלל תועובש 1  2 תינילק תישפוח הריחב 275525  

תודוקנב יוכיז אלל  עובש 1 4 תינילק תישפוח הריחב 275528  

 
 םינש יפל תודוקנ זוכיר

 רטסמס הבוח תודוקנ   כ"הס
 'ד הנש 35.0   35.0
 'ה הנש 26.0   26.0
 'ה הנש רמג תוניחב 9.0   9.0

14.0 
34.0 

  14.0 
34.0 

 'ו הנש
 'ו הנש רמג תוניחב

 םירצק הבוח יבבס 14.0  14.0
  )םינשה 3 ךלהמב הריבצ(    

 
 ז"נ 132

 

 
 

 .ז"נ 288  רובצל שי  MD ראותה תא םילשהל תנמ לע
 
 
 
 
 
 
 
 

 TeAMS  תיאקירמא תינכת
 ןושאר ראות החלצהב ומייס רשא םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה
 תאו pre-med ידומיל תא החלצהב ומילשה ןכו הדנק וא ב"הראב
  .MCAT -ה  ןחבמ
 ןוינכטב האופרל הטלוקפה תרגסמב ודמלי תינכותב םיטנדוטסה
 םיינילק-הרפ םירטסמס 4 ודמלי התרגסמב רשא תיתנש 4 תינכותב
  .תוינילק םייתנשו

 ינילק הרפ םולוקירוקמ תובכרומ תינכותב תונושארה םייתנשה
 יעדמו הקיסיפויב ,אתה לש היגולויב ,היגולוטסיה ,הימיכויב :ומכ
 ,היגולויבורקימ ,הקיטנג ,היגולויזיפ ,היגולוירבמא ,הימוטנא ,בצעה
 תוכרעמ לש היגולותפו תיללכ היגולותפ ,היגולוקמרפ ,היגולונומיא
 .תילקיזיפ הנחבאב סרוק םג ללוכה תינילק האופרל אובמ ןכו

 םיינילק םידומילל תושדקומ תיעיברהו תישילשה דומילה תונש
 םילוחה יתב לש תונושה תוקלחמב םיינילק םיבבס(

 תיעיברה הנשה תליחתב .)ןוינכטל םירושקה םייאטיסרבינואה
 ,ץראב םילוח יתבב תוקלחמב תוינילק תויצטור ועצבי םיטנדוטסה
 הריחב"( תועובש 18 לש הפוקתל ,םתריחב יפ לע הדנק וא ,ב"הרא
  .)"תמדקתמ תינילק
 קנעוי רמג תדובע תשגהו םיינילקה םידומילה םויס רחאל
  ..M.D ראותה םיטנדוטסל
 
 

 'ב + 'א םינש הבוח יסרוק
                                                     1 רטסמס - 'א הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 274168 א"ת בצעה יעדמו הקיזיפויב 6 - 2 - 6.5
 274126 א"ת 1 הימיכויב 3 1 - - 3.5

 274136 א"ת תוגהנתהה יעדמ 2 - - - 2
 274169 א"ת  1 היגולוירבמאו הימוטנא 4 1 4 - 6
 274171 א"ת דוקפתו הנבמ אתה 2 - - - 2
 274216 א"ת היגולוטסיה 3 - 3 - 4
 274181 א"ת היגולוימדיפא 2 2 - - 3

27 
- 

 
 

    
 הריחב

 

  כ"הס     27
 
 

 2 רטסמס - 'א הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 274119 א"ת תיסיסב האייחה - - 3 2 1
 274172 א"ת  2 היגולוירבמאו הימוטנא 3 1 4 - 5
 274174 א"ת הדבעמו היגולונומיא 3 - - - 3
 274214 א"ת 1 היגולויסיפ 3 1 1 - 4
 274228 א"ת 2 היגולויסיפ 3 1 - - 4
 274229 א"ת היגולונירקודנא 3 - - - 3
 274300 א"ת םדאה תשרות 3 - - - 3

 274303 א"ת 2 הימיכויב 3 1 - 2 3.5
26.5       

  הריחב     -
 כ"הס     26.5

 
 

 
 3 רטסמס - 'ב הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ

 274173 א"ת   תינילק האופרל אובמ 14 - - - 14
          274175 א"ת היגולוקמרפ 2 2 - - 3

 274176 א"ת היגולותפ 6 4 6 - 10
 274239 א"ת היגולויבורקימ 4.5 - 2 2 5

32       
  הריחב     -

  כ"הס     32
 
 

 4 רטסמס - 'ב הנש 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 274177 א"ת הקינילקל אובמ 4 4 - - 5
5       
  הריחב     -
  כ"הס     5
       

 
 :תוינילק הרפ םינש זוכיר
 רובצל שי תינכותה לש תוינילק הרפה םינשה תא םילשהל תנמ לע

 'קנ 90.5
                     :הבוח תודוקנ כ"הס 'קנ 90.5
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 )תוינילק םינש( 'ד + 'ג םינש הבוח יסרוק
 

                                                    'ג הנש תועובש תודוקנ
 274534 תימינפ האופר תועובש 9 'קנ 9
 274523 תיללכ היגרוריכ תאופר תועובש 6 'קנ 6
 274509 תודליימו םישנ תאופר תועובש 6 'קנ 6
 274536 םידלי תאופר תועובש 6 'קנ 6
 274538 הליהקו החפשמ תאופר תועובש 4 'קנ 4
 274178 א"ת היגולוריונ תועובש 4 'קנ 4
 274602 הירטאיכיספ תועובש 5 'קנ 5
 274179 א"ת ידוחיי הריירק  בבס תועובש 2 'קנ 2

  כ"הס תועובש 42 'קנ 42
 
 
 

                                            'ד הנש תועובש תודוקנ
 274180 א"ת תמדקתמ תינילק הריחב תועובש 18 'קנ 18
 274724 רקחמ תדובע - 'קנ 0

  הבוח תודוקנ כ"הס תועובש 18 'קנ 18
    
    
    
  )4 ךותמ 1( 'זאטס ינימ הריחב יסרוק  
 274621 א"ת 2 תימינפ האופר תועובש 4 'קנ 4
 274622 א"ת 2 םידלי תאופר תועובש 4 'קנ 4
 274623 א"ת 2 היגרוריכ תאופר תועובש 4 'קנ 4
 274640 א"ת 2 םישנ 'זאטס ינימ תועובש 4 'קנ 4
  הריחב תודוקנ כ"הס תועובש 4 'קנ 4
   

 
 

 

 לעו תימינפ לע יסרוק תריחב  
 :היגרוריכ

 

 274644 א"ת 1 הריחב היגרוריכ לע תועובש 2 'קנ 2
 274645 א"ת 2 הריחב היגרוריכ לע תועובש 2 'קנ 2
 274646 א"ת 1 הריחב תימינפ לע תועובש 2 'קנ 2
 274647 א"ת 2 הריחב תימינפ לע תועובש 2 'קנ 2
 'קנ 8
 

  הריחב תודוקנ כ"הס תועובש 8

  יתנש תודוקנ כ"הס תועובש 30 'קנ 30
    
    
    

 
 :תוינילק םינש זוכיר

                     :הבוח תודוקנ כ"הס 'קנ  72
 :הריחב תודוקנ כ"הס 'קנ -

 
 
 יפל תודוקנ 162.5 רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה

                     :הבוח תודוקנ כ"הס 'קנ 162.5
 :הריחב תודוקנ כ"הס 'קנ        -

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 קוסיעב יופיר
 )הפיח תטיסרבינואו ןוינכטל תפתושמ תינכת(
 

 ימוחת־ןיב עוצקמכ .תואירבה תועוצקממ דחא אוה קוסיעב יופיר
 תוליעפה .הרבחה יעדממו האופרה יעדממ עדימ באוש אוה
 ,לופיט ,הכרעה ,ןוחבא :תללוכ קוסיעב ה/אפרמה לש תיעוצקמה
 .רקחמו העינמ ,ץועיי ,ךוניח ,םוקיש
 םיאפרמ רישכהל איה ןושארה ראותה תארקל םידומילה תרטמ
           .קוסיעב יופירה ימוחתב ההובג תיעוצקמ המרב קוסיעב
 יעדממ םיישעמו םייטרואית םידומיל תבלשמ םידומילה תינכת
              .קוסיעב יופירמו האופרה יעדממ ,תוגהנתההו הרבחה
 תוישעמ תורשכה תומייקתמ ,הטיסרבינואב םידומילל ףסונב
  .עוצקמה לש תונושה תוינילקה תורגסמב
 יכילהת תנבהל םינווכמ תוגהנתההו הרבחה יעדמ םוחתב םידומילה
  .יתרבחהו ישגרה ,יביטינגוקה םוחתב היוקלו הניקת תוחתפתה
 תנבהלו ףוגה הנבמ תנבהל םינווכמ האופרה יעדמ םוחתב םידומילה
  .ילוחו תואירב לש םיישפנו םייגולויזיפ םיכילהת
 עדיה לש םושייו הנבהל םינווכמ קוסיעב יופירה םוחתב םידומילה
 .העינמו לופיט ,ןוחבא יכילהתב ישעמהו יטרואיתה
 םירטסמס 7 תללוכ קוסיעב יופירל גוחב םידומילה תינכת
 .םינש 3.5 - ינפ לע םישרפתמה
 ךלהמב תורוזשה תישעמ הרשכהל האיצי לש תופוקת 3 תומייקתמ
 .תינכתה
 גוחל המשרהה ."קוסיעב יופירב רגוב" ראותה קנעוי םירגובל
 .הפיח תטיסרבינוא - המשרהה תוריכזמב
 וא הפיח תטיסרבינוא לש "םימשרנל ךירדמ"ב םיפסונ םיטרפ
 .הפיח תטיסרבינואב גוחה תוריכזמב
 
 

 ba-applicants-info/ot-applicants-http://hw.haifa.ac.il/he/ot 
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  לופכ ראותל םידומילה תינכת
 תיאופר-ויב הסדנהבו האופרב

 
 ,האופרל הטלוקפלו תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
  .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה
 הסדנהב ןה קימעמ עדי ילעב ויהי רשא םירגוב רישכהל איה לולסמה תרטמ
 יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל ולכויש ,האופרב ןהו

 ,תינרדומה האופרה .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו חותיפה ,רקחמה
 עדיה בקע ,רתויו רתוי תבכרומל תכפוה ,ילופיטה הדיצבו יתנחבאה הדיצב
 לופיטל םישמשמה רושכמהו דויצה ,תוטישה תובכרומו רבטצמה ברה
 ונייחב בושח רתויו רתוי םוקמ ספות האופרה אשונש ןוויכ .הנחבאלו
 אשונל םינפומה םיישיאהו םיימואלה ,םיישונאהו םיילכלכה םיבאשמהו
 תיישעת .ןמוימ םדא חוכב םג רבוגו ךלוה ךרוצ םייק ,םילדגו םיכלוה הז
 קנזהה תורבחמ תיצחמכ םויכו ריהמ בצקב איה םג תחתפתמ קט-ייהה
 םישנאה .םייגולויבו םייאופר םירצומו תוטיש חותיפב תוקסוע ץראב
 םה תיאופרה הקינילקבו חותיפב ,רקחמב יברעמה םלועב םויה םיליבומה
 .תיאופרו תיעדמ/תיסדנה – תבלושמ הלכשה ילעב םבורב
 דומלל םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םידימלת ודמלי תינכתב
  .תיאופר-ויב הסדנהב ראות ףסונב
 
 

-ויב הסדנהב )B.Sc.( םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחי לולסמ
 האופרב ראות תלבק .האופרה יעדמב )B.Sc.( םיעדמל רגוב ראותו תיאופר

MD 3 -ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת 
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת האר( 'זאטס תנשו תוינילק םינש

 
 תינכתה רואת
   .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 םייחה יעדמב ,הסדנהב ,םיקיודמ םיעדמב סיסבה דמלנ תונושארה םינשב
  .האופרבו
 הסדנהב תועוצקמל ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ םידמלנ תינכתה ךשמהב
 .תיאופר-ויב
 הנשבו תיאופר-ויבה הסדנהה ידומיל תא תיעיבר הנשב םייסל ןתינ

  .דבלב האופרה תועוצקמ תא דומלל תישימחה
 .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראותה
 תינכתה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל

 
     םידומילה תינכת
 םידומילה תאו תיאופר-ויב הסדנהב ראותה תא םילשהל תנמ לע
  :אבה טורפה יפל תודוקנ 237.0  רובצל שי האופרב םיינילק-הרפה
 

                              הבוח תועוצקמ 'קנ             214.5
  הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ               18.5
                 האופרב הריחב תועוצקמ 'קנ                 2.0
 ינפוג ךוניח 'קנ 2  :*םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                2.0

 
  

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 
 תודוקנ -’קנ ,תיב תדובע-ב"ע ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
 תיאופר-ויב הסדנהב     

          044102 למשח תודבעמב תוחיטב 4 - -  0.0
 104016 'מ1 הרבגלא 4 2 -  5.0
 104018 'מ1 א"ודח 4 2 -  5.0
 114071 'מ 1 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 124120 הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0

 האופרב     
 274109 הפוחד האופרל אובמ* 1 - 3 - 2.0

20.5       
 394800 ינפוג ךוניח - 2 -  1.0

21.5       

 .תישפוח הריחבכ )'קנ 1.0( 334021 "תומגמ" סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב
 ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי הפוחד האופרל אובמ סרוק*
 .תכרעמב

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 104013 'ת2 א"ודח 4 3 -  5.5
 104135 'ת ר"דמ 2 1 -  2.5
 114052  2 הקיזיפ 3 1 -  3.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2  4.0

  האופרב     
 125802 מ"בר תינגרוא הימיכ* 4 2 - - 5.0
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3  3.5

24.0       
  

  125801 תינגרוא הימיכ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*
 .)'קנ 5.0(
 .םישרדנה םימדקה םימייקש יאנתב בשקותמ תינגרוא הימיכ 125800 דומלל ןתינ

 
 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     

 044105 םיילמשחה םילגעמה תרות 3 2 -  4.0
 104221 'גטניא תורמתהו תובכורמ תויצקנופ 3 2 -  4.0
 104223 היירופ ירוטו ח"דמ 3 2 -  4.0
 124503 'ב1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 -  2.5
 324033 'ב םימדקתמ תינכט תילגנא 4 - -  3.0

  האופרב     
 274241 תיללכ הימיכויב* 4 1 - - 4.5
 274258 האופרה םלועב היגולוכיספ 2 - - 2 2.0

24.0       
 394800 ינפוג ךוניח - 2 -  1.0

25.0       
  

 הימיכויבל אובמ סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל*
 )'קנ 2.5( 134019 היגולוימיזנאו
 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב     
 044131 תוכרעמו תותוא 4 2 -  5.0
 104034 'ח תורבתסהל אובמ 3 3 -   3.5
 335009 םייגולויב םימרוז תקינכמ 2 2 -  3.0
 334221 םייאופר םירמוח לש תודוסי 2 1 -  2.5
 334222  תיאופר-ויב הסדנהל םיקצומ תקינכמ 3 2 -  4.0

  האופרב     
 274165 תיללכ הקיטנג* 3 1 - 3 3.5
 274253 תיאת היגולויזיפ** 3 2 - 3 4.0

25.5       
 )'קנ 3.5(  134020 תיללכ הקיטנג סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל* 
 היגולויזיפוריונו הקיזיפויב סרוקה םג רכוי ,דבלב לופכ ראותל תינכתה ימילשמל** 

 )'קנ 3.0(  336537
 334331 "הישעתה םע םישגפמ" סרוקל םשריהל ץלמומ הז רטסמסב
 .תיאופר-ויב הסדנהב תיטלוקפ הריחב  תרגסמב )'קנ 1.0(

 
 5 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב      
 334011 ילמשח-ויב ןכת תודוסי 3 2   -  4.0
 336022 המקרל אתמ 2 1  -  2.5
 337403 תויגולויזפ תוכרעמב רבעמ תועפות 2 2  -  3.0

  האופרב      
 274142 )1( אפור תויהל – ינילק ישילש *  - -  6 - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 -  - - 2.0
 הרקב ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 3 -  - - 3.0

 םיירלוקלומ
274243 

 274259 'א הימוטנא 4 -  3 4 5.0
 274260 היגולוטסיה 2 -  3 4 3.0

24.5        
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק *
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 6 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב      
 334023 תיאופר-ויב הסדנהל הקיטסיטטס 3 1  -  3.5
 335001 1 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - -  4  2.0
 335010 יסיסב ינכמויב ןכת 2 2  -  3.0

  האופרב      
 274143 )2( אפור תויהל – ינילק ישילש*  - -  6 - 2.0
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 1  2 4 1.0
 274262 היגולוירבמא 3 1  - 3 3.5
 274263 'ב הימוטנא 4 -  3 4 5.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 -  - - 4.0

24.0        
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק *

 
 7 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ

  תיאופר-ויב הסדנהב      
 334014 1 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - -  9  4.0
 335003 3 תיאופר-ויב הסדנהב הדבעמ - -  6  2.0
 336533 הקינוטופו הקיטפוא תודוסי 2 2  -  3.0
   תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק      6.5

  האופרב      
 274255 )3( אפור תויהל – ינילק ישילש*  - -  6 - 2.0
 274323  1 היגולויזיפ 4 1  1 4  4.5
 274348  2 היגולויזיפ 3 1  1 4  4.0

26.0         
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי  3 ינילק ישילש סרוק *

 
 8 רטסמס  'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  תיאופר-ויב הסדנהב      

 335015 2 תיאופר-ויב הסדנהב טקיורפ - -  9  3.0
  תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק      12.0

  האופרב      
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 -  - - 2.0
 274256 )4( אפור תויהל – ינילק ישילש*  - -  6 - 2.0
 274261  תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 -  - - 4.0

23.0         
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 4 ינילק ישילש סרוק *
 

 9 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  האופרב      

 274247 היגולוריו 2.5 -  - - 2.5
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 -  - - 2.0
 היגולויזיפ-היגולונירקודנא 3 -  - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 -  - 1 3.0
 274361 הימוטנאוריונ 2 -  2 3 2.5
 274370 )5( אפור תויהל – ינילק ישילש  - -  6 - 2.0
 274372  היגולוירטקב 4 -  2 3 4.5
  האופר הריחב  יסרוק      2.0

21.5        
 

 10 רטסמס 'ה 'ת  'מ ב"ע 'קנ
  האופרב      

 274251 היצולובא 2 -  - - 2.0
 274318 היגולוימדיפא 2 -  - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 -  - 2 2.0
 274352 תינילק הנוזת 2 -  - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ  3     2   - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 -  3 6  5.0
 274369 היגולוטמה 3      -      - 6 3.0
 274371 )6( אפור תויהל – ינילק ישילש  - -  6 - 2.0

22.0        
 :תיאופר-ויב הסדנהב הריחב יסרוק 
 תחא המגמ תוחפל םילשהלו תיטלוקפ הריחב 'קנ 18.5 דומלל טנדוטסה לע  

  .תיאופר-ויב הסדנהל הטלוקפה לש םידומילה תינכתמ
 .)33xxxx( תיאופר-ויב הסדנה לש ויהי המגמה יסרוק לכ   
 ינפוג ךוניח תועוצקמב תודוקנ 2 תוחפל :םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ *
 םינתינה תועוצקמה ללכ ךותמ טנדוטסה לש תישפוח הריחבל תועוצקמו
 תוליעפ ןיגב תודוקנו תופדוע תודוקנ .עוצקמל םושירה יללכל ףופכב ןוינכטב
 הריחב תודוקנכ השירדה יולימ ךרוצל הנרכות םיאולימ תורישו תיתרבח
 .תישפוח

 האופרב  לופכ ראותל םידומיל תינכת
 בשחמה יעדמבו
 

 בשחמה יעדמל הטלוקפלו האופרל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 איה לולסמה תרטמ .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה
 ולכויש ,האופרב ןהו בשחמה יעדמב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל
 חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל
  .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו

 דומלל םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םידימלתל תדעוימ תינכתה
 .בשחמה יעדמב ראות ףסונב
 בשחמה יעדמב (.B.Sc) םיעדמל רגוב :לופכ ראות הנקמ הז ידוחיי לולסמ
 MD האופרב ראות תלבק .האופרה יעדמב  (.B.Sc) םיעדמל רגובו

 םינש 3 -ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת ואר( 'זאטס תנשו תוינילק
 

 :תינכתה רואית
 יעדממ םיסרוקו דוסיה יסרוק תא ודמלי םידימלתה תונושארה םייתנשב
 תועוצקמל ליבקמב האופרמ תועוצקמ ובלושי 6 -ו 5 םירטסמסב .בשחמה
 .דבלב האופר תועוצקמ ודמליי 10 דעו 7 רטסמסמו בשחמה יעדמ
 :םיאבה םייעדמה םיסרוקה תא תחקל םיביוחמ ויהי תינכתה ידימלת
 5-ו 4 םירטסמסב )124120( "הימיכה תודוסי"ו )114052( "2 הקיזיפ"
 ןכש ,םייעדמה םיסרוקב הריחב תורשפא םידימלתל ןתנית אל .המאתהב
 .האופר לש םידומילה תינכתב הבוח יסרוק םיווהמ ולא םיסרוק
 תא םידימלתה ומילשי המויסבו םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
 .האופרה יעדמבו בשחמה יעדמב םהידומיל
   .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ *
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראות
 תינכתה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכ ראותל
 

-הרפה םידומילה תאו בשחמה יעדמב ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה טוריפה יפל תודוקנ 218.5  רובצל שי האופרב םיינילק
 

                              הבוח תועוצקמ 'קנ             208.0
 )*(  הסדנהב הריחב תועוצקמ 'קנ                 8.5
                 האופרב הריחב תועוצקמ 'קנ                 0.0
 ינפוג ךוניח 'קנ 2  :*םינוינכט ללכ הריחב תועוצקמ 'קנ                2.0

                     
 .תינכתב םינבומ 236523,236501,236201 םיסרוק )*(

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ תיב תודובע- ב"ע ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה

 
 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 104031 'מ1 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 3 - - - 5.5
 104166 'מא הרבגלא 4 3 - - - 5.5
 234114  * 'מ בשחמה יעדמל אובמ 2 2 2 - - 4.0
 תוצובקה תרותל אובמ 2 2 - 4 - 3.0

 ח"מדמל םיטמוטואו
234129 

 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - - 3.0
21.0        
  ינפוג ךוניח - 2 - - - 1.0

22.0        
   

 םידומילל ןושארה רטסמסב רבכ הז סרוק דומלל הבוח *

 
 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 104032 'מ2 ילמיסטיניפניא ןובשח 4 2 - - - 5.0
 114071 'מ1 הקיזיפ 3 1 - 6 - 3.5
 234124 תוכרעמ תונכתל אובמ 2 2 - 4 2 4.0
 234125 * םיירמונ םימתירוגלא 2 2 - 4 - 3.0
 234141  בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק 2 1 - 6 1 3.0

18.5        
  ינפוג ךוניח - 2 - - - 1.0

19.5        
 
 .ךפיהל וא 3 רטסמסב 'ח תינרדומ הרבגלאו 2 רטסמסב םיירמונ םימתירוגלא תחקל ןתינ *
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 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

 094412 'מ תורבתסה 3 2 - 5 - 4.0
 104134 * 'ח תינרדומ הרבגלא 2 1 - - - 2.5
 234218 1 םינותנ ינבמ 2 1 1 6 - 3.0
 /044252 בשחמה הנבמו תויתרפס תוכרעמ 4 2 - - - 5.0

234252 
 234292  ח"מדמל  הקיגול 2 1 - - - 3.0

17.5        
        

 
 ינשב ףסונה יטמתמה סרוקהו 'ח תינרדומ הרבגלא תא רימהל םילוכי םיטנדוטס***
 (104279).  תודשו םיגוחל אובמו )104158( תורובחל אובמ:םיסרוקה

 
 

 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב בשחמה יעדמב      

  * ףסונ יטמתמ עוצקמ      2.5/5.0
 114052 **2 הקיזיפ 3 1 - 4 - 3.5
 234118 בשחמה תונכתו ןוגרא 2 1 1 6 - 3.0
 234123 הלעפה תוכרעמ 2 2 3 6 6 4.5
 234247 1 םימתירוגלא 2 1 - 5 - 3.0
 236201 עדימ דוביעו גוציל אובמ 2 1 - - 1 3.0

19.5/22.0        
 

 ץבוקה ףוסב תטרופמ םייטמתמ םיסרוק תמישר *
 הריחבל ןותנ אל - יעדמ עוצקמ**
 

 
 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  בשחמה יעדמב      

 124120 *הימיכה תודוסי 4 2 - - - 5.0
 236343 תויבושיחה תרות 2 1 - 6 1 3.0
 236360 היצליפמוקה תרות 2 1 - - - 3.0
 236501 תיתוכאלמ הניבל אובמ 2 1 - - - 3.0
 236523 הקיטמרופניאויבל אובמ 2 1 - 2 - 2.5

  האופרב      
 274109 ** הפוחד האופרל אובמ 1 - 3 - - 2.0
 274142 ***)1( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0

20.5        
 

 הריחבל ןותנ אל - יעדמ עוצקמ*
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי הפוחד האופרל אובמ סרוק**
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק ***

 
 

 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  בשחמה יעדמב      

 יעדמב םדקתמ תונכתב טקיורפ - - - - 7 3.0
 *1 בשחמה

236503 

  האופרב      
 125802  מ"בר תינגרוא הימיכ 4 2 - - - 5.0
 274143 **)2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0
 274165 תיללכ הקיטנג 3 1 - 3 - 3.5
 274167 אתה לש היגולויב 3 1 - 3 - 3.5
 274182 הקיטסיטטסויב 2 2 - 2 - 3.0

20.0        
 

 יעדמל הטלוקפב םיטקיורפה ללכ ןיבמ רחא טקיורפ תחקל םג ןתינ לולסמל יארחאה רושיאב*
 .בשחמה
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אל םא ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק **
 

 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 124503 'ב 1 תילקיזיפ הימיכ 2 1 - - - 2.5
  274241 תיללכ הימיכויב 4 1 - - - 4.5
  274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - - 2.0
 ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 3 - - - - 3.0

 םיירלוקלומ הרקב
274243 

 274255 )3( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0
 274258 האופרה םלועב היגולוכיספ 2 - - 2 - 2.0
 274259 'א הימוטנא 4 - 3 4 - 5.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 - 3.0

24.0        
 
 
 

 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 - 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - - 2.0
 274253 תיאת היגולויזיפ 3 2 - 3 - 4.0
 274256 )4( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - - 4.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 - 3.5
 274263 'ב הימוטנא 4 - 3 4 - 5.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - - 4.0

25.5        
 

 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 274247 היגולוריו 2.5 - - - - 2.5
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 - 4.5
 היגולויזיפ -היגולונירקודנא 3 - - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - - 1 - 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 - 4.0
 274361  הימוטנאוריונ 2 - 2 3 - 2.5
 274370 )5( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0
 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 - 4.5

28.0        
 

 10 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'פ 'קנ
  דבלב האופרב      

 274251 היצולובא 2 - - - -  2.0
 274318 היגולוימידיפא 2 - - 2 - 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 - 2.0
 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 - 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ 3 2 - 1 - 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6 - 5.0
 תטימל יסיסב עדממ-היגולוטמה 3 - - 6 - 3.0

 הלוחה
274369 

 274371 )6( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - - 2.0
22.0        

 
 'קנ :םיסרוקה ןיבמ דחא  - ףסונ יטמתמ סרוק *

 2.5                               תירוטקו הזילנא 104033
 3.5                                       1 תויצקנופה תרות 104122
 2.5  +   'ת תוליגר תוילאיצנרפיד  תואוושמ 104135
 3.5 םייגולופוטו םירטמ םיבחרמל אובמ 104142
 3.5                         'מב הרבגלא 104174
 3.5    'א תוליגר תוילאיצנרפיד  תואוושמ 104285
 5.0     3 ילמיסטיניפניא ןובשח 104295

   

    3 הקיזיפ םידמולה םיטנדוטסל קר ףסונ יטמתמ סרוקכ בשחנ הז סרוק  +
    1 תיטנווק הימיכ וא ,)115203( 1 תיטנווק הקיזיפ וא ,)114073( 'ח     
 .)114101( תיטילנא הקינכמ וא ,)124400(     
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 האופרב  לופכ ראותל םידומיל תינכת
 םירמוח תסדנהבו
 

 םירמוח תסדנהל הטלוקפלו האופרל הטלוקפל ףתושמ םידומיל לולסמ
 איה לולסמה תרטמ .דחוימב הובג םכס ילעב םינייטצמ םידימלתל דעוימה
 ולכויש ,האופרב ןהו םירמוח תסדנהב ןה קימעמ עדי ילעב םירגוב רישכהל
 חותיפה ,רקחמה יחטשבו דרפנב םימוחתהמ דחא לכב ליבוהלו בלתשהל
  .םהינשב עדי םישרודה היישעתהו

 דומלל םיניינועמו האופר ידומילל ולבקתהש םידימלתל תדעוימ תינכתה
 .םירמוח תסדנהב ראות ףסונב
 תסדנהב (.B.Sc) םיעדמל ךמסומ :לופכ ראות הנקמ הז ידוחיי לולסמ
 MD האופרב ראות תלבק .האופרה יעדמב  (.B.Sc) םיעדמל רגובו םירמוח
 םינש 3-ל ףסונב לופכ ראותל תינכתב תובוחה ללכ םויס םע רשפאתת
 .)תוינילק םינש האופר ןונקת ואר( 'זאטס תנשו תוינילק
 

 :תינכתה רואית
 לש םיסרוקו דוסיה יסרוק תא ודמלי םידימלתה תונושארה םייתנשב
 דעו 5 רטסמסמ לחה .םירמוח תסדנהב תבלושמה םידומילה תינכת
 .םירמוח תסדנהמ תועוצקמל ליבקמב ,האופרמ תועוצקמ ובלושי 8 רטסמס
    .דבלב האופר תועוצקמ ודמליי 10 -ו 9 רטסמסב
  .םינש שמח תפתושמה תינכתה ךשמ
    .תיטנוולרה הטלוקפה ילהנל םאתהב םה ראות לכב תובוחה תמלשה
 ינש תא םימייסמל תויטנוולר תינכתב תונתינה תולקהה ללכ*
 ותוא תושירד לש האלמ המלשה שרוד דבלב םיראתה דחא םויס .םיראתה
 .ראות
 תינכתה תועוצקמ לכב הדימע רחאל רשפאתי תינילקה הביטחל רבעמ
 .האופר ןונקת יפלו לופכה ראותל
 
 

 טוריפה יפל תודוקנ 240.0  רובצל שי ראותה תא םילשהל תנמ לע
 :אבה

                              הבוח תועוצקמ 'קנ 240.0
  הביל ךותמ תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     0.0
                 תיללכ תיטלוקפ הריחב תועוצקמ 'קנ     0.0
 תישפוח הריחב תועוצקמ 'קנ     0.0
    הרשעה תריחב תועוצקמ 'קנ     0.0

 

 תודוקנ-’קנ ,טקיורפ-'פ תיב תודובע- ב"ע ,הדבעמ-’מ ,ליגרת-’ת ,האצרה-’ה
 

 םירטסמס יפל ץלמומה ץובישה - הבוחה תועוצקמ
 

 1 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 104018  'מ 1 א"ודח 4 2 - - 5.0
 104019 'מ תיראניל הרבגלא 3.5 2 - - 4.5
 114051 1 הקיזיפ 2 1 - - 2.5
 124120  הימיכה תודוסי 4 2 - - 5.0
 134058 1 היגולויב 3 - - - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

  האופרב     
 274109 * הפוחד האופרל אובמ 1 - 3 - 2.0

23.0 
 

      

 ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי הפוחד האופרל אובמ סרוק *
 .תכרעמב

      
 

 2 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 104022  'מ 2 א"ודח 4 2 - - 5.0
 104131 'ח ר"דמ 2 1 - - 2.5
 114052 2 הקיזיפ 3 1 - 4 3.5
 125801  תינגרוא הימיכ 4 2 - - 5.0
 134019 היגולוימיזנאו הימיכויבל אובמ 2 1 3 - 2.5
 234128 ןותייפ תפש בשחמל אובמ 2 2 2 - 4.0
 םירמוח לש תונוכתו הנבמ 3 2 - - 4.0

 םייסדנה
314011 

26.5       
 

 
 
 
 
 
 
 

 3 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 094481 הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ 3 2 - - 4.0
 104228  ח"דמ 2 2 - - 3.0
 124400 1 תיטנווק הימיכ 4 2 - - 5.0
 134020  תיללכ הקיטנג 3 1 - - 3.5
 ינונגנמו תירלוקלומ היגולויב 2 1 - - 2.5

 הרקב
134082 

 134113 םילובטמ םילולסמ 3 1 - - 3.5
 314009 'ח םייסדנה םירמוחב הדבעמ - - 4 - 1.5

23.0       
 

 
 4 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 084630 יסדנה טוטרשל אובמ 2 2 - - 4.0
 124122 הימיכה תודוסיב הדבעמ - - 5 - 1.0
 124413 תיטסיטטס הקימנידומרת 2 1 - - 2.5
 134117 היגולויזיפ 3 1 - - 3.5
 134128 אתה לש היגולויב 3 1 - - 3.5
 315003  םירמוח לש הקימנידומרת 3 2 - - 4.0
 315051 םיקצומב היזופיד 2 1 - - 2.5
 324033 'ב םימדקתמ  – תינכט תילגנא 4 - - - 3.0
 394800 ינפוג ךוניח - 2 - - 1.0

25.0       
 
 

 5 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 127427 בחרומ קצומ בצמ 3 1 - - 3.5
 314003 םיקצומה תקינכמל אובמ 2 1 - - 2.5
 314006 םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא 3 2 - - 4.0
 315052 םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק 2 1 - - 2.5

  האופרב     
 274142 *)1( אפור תויהל – ינילק ישילש - 6 - - 2.0
 274242 םדאה לש הקיטנג 2 - - - 2.0
 274259 'א הימוטנא 4 - 3 4 5.0
 274260 היגולוטסיה 2 - 3 4 3.0

24.5       
 
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 1 ינילק ישילש סרוק *
 

 
 6 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 314311 םירוטקרפרו םיימרק םירמוח 2 1 - - 2.5
 314312 םיירמילופ םירמוחל אובמ 2 1 - - 2.5
 315008 םירמוח לש תינכמ תוגהנתה 3 1 - - 3.5
 315030 םיינורטקלא םירמוח תונוכת 2 1 - - 2.5
 315039 הסמו םוח ענת רבעמ 4 2 1 - 4.0

  האופרב     
 274143 *)2( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274262 היגולוירבמא 3 1 - 3 3.5
 274263 'ב הימוטנא 4 - 3 4 5.0

25.5       
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 2 ינילק ישילש סרוק *

 
 7 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 314014 םייאופר-ויב םירמוח 2 1 - - 2.5
 314309 םירמוח דובעו רוציי יכילהת 2 1 - - 2.5

 תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא 2 1 - - 2.5
 314532 הנגה

 315001 'ח1 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 - 2.0

 םירמוח לש םישומישו תונוכת 2 1 - - 2.5
 315037 םייתכתמ

 תועצמאב םירמוח חותינ תוטיש 2 - - - 2.0
 315058 בשחמ

 315059 ןקתהל רמוחמ 2 1 - - 2.5
 315242 םיבכרומ םירמוח 2 1 - - 2.5

  האופרב     
 274255 )3( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0

21.0       
 
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 3 ינילק ישילש סרוק *
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 8 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  םירמוח תסדנהב     

 315002 'ח2 תמדקתמ םירמוח תדבעמ - - 4 - 2.0
 315012 תמדקתמ םירמוח תריחב 2 1 - - 2.5
 315014 םירמוחב םדקתמ טקיורפ - - 8 - 4.0

  האופרב     
 274237 תינילק הימיכויבב הדבעמ - 2 1 4 1.0
 274246 ןטרסל ירלוקלומה סיסבה 2 - - - 2.0
 274256 )4( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274261 תינילקו תיסיסב היגולונומיא 4 - - - 4.0
 276310 תינילק הימיכויב 4 - - - 4.0

21.5       
 
 .תכרעמב ובלשל היהי ןתינ אלו הדימב ץיקב תזכורמ הארוהכ ןתניי 4 ינילק ישילש סרוק *
 
 

 9 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  דבלב האופרב     

 274247 היגולוריו 2.5 - - - 2.5
 274252 םיטוירקואא םינגותפ 2 - - - 2.0
 274323 1 היגולויזיפ 4 1 1 4 4.5
 היגולויזיפ -היגולונירקודנא 3 - - - 3.0

 היגולויזיפותפו
274328 

 274336 תיתכרעמ היגולויזיפוריונ 3 - - 1 3.0
 274348 2 היגולויזיפ 3 1 1 4 4.0
 274361  הימוטנאוריונ 2 - 2 3 2.5
 274370 )5( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
 274372 היגולוירטקב 4 - 2 3 4.5

28.0       
 
 

 10 רטסמס 'ה 'ת 'מ ב"ע  'קנ
  דבלב האופרב     

 274251 היצולובא 2 - - -  2.0
 274318 היגולוימידיפא 2 - - 2 2.0
 274320 טפשמו הקיתא 2 - - 2 2.0
 274352 תינילק הנוזת 2 - - 3 2.0
 274367 תיסיסב היגולוקמרפ 3 2 - 1 4.0
 274368 תיללכ היגולותפ 4 - 3 6 5.0
 תטימל יסיסב עדממ-היגולוטמה 3 - - 6 3.0

 הלוחה
274369 

 274371 )6( אפור תויהל – ינילק ישילש - - 6 - 2.0
22.0       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 םיראתל בלושמ םידומיל לולסמ
M.D./M.Sc. וא M.D./Ph.D. 

 וא .M.D./Ph.D םיראתל בלושמ לולסמ םייק האופרל הטלוקפב
M.D./M.Sc. םידימלת לש םצמוצמ רפסמ רישכהל ותרטמ רשא 

 .תינילקו תיעדמ תבלושמ תוליעפל םינייטצמ
 תנש לש ינשה רטסמסה ךלהמב ךרענ לולסמל ינושארה ןוימה
 הדעווב הדעו תת י"ע ,האופרה ידומילל תישילשה םידומילה
 תא עובקלו םידימלתה תא ןיימל הדיקפת רשא םימדקתמ םיראתל
 .הטמ םיטרופמה םיחנמה םיווקה יפ לע םלולסמ
 שפוח תנש ולטיי תו/םידימלתה :.M.D./M.Sc ראותל םידומיל
 רפסה תיבב תישילשה םידומילה תנש םותב האופרה ידומילמ
 תו/םידימלתה .רקחמל םנמז אולמ תא שידקהל ידכ ,האופרל
 הנרכות אל רשא םימדקתמ םיראת לש תודוקנ 16 םילשהל ושרדיי
 תו/םידימלתה ויהי רקחמה תנש ךלהמב .האופרה ידומיל ךרוצל
 םותב .םימדקתמ םיראתב דומיל רכשמ רוטפו האלמ הגלמל םיאכז
 לא רובעל םאה רוחבל תו/םידימלתה ולכוי הנושארה הנשה
 ךשמה ךות האופרה ידומילל בושל וא ,.Ph.D ראותל רישיה לולסמה
 אלו .M.Scל ךישמהל ורחביו הרקמב .התמלשהל דע רקחמה תדובע
 דע הבוגב הגלמ תאצקהל תו/םידימלתה םיאכז ויהי .Ph.Dל רובעל
 רכשמ רוטפלו האלמ םימדקתמ םיראת תגלמ הבוגמ םישילש-ינש
 יפ לע לבגוי .M.Sc ראותל ללוכה תומלתשהה ךשמ .םאתהב דומיל
  .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקת
 הנושארה רקחמה תנש םות תארקל :.M.D./Ph.D ראותל םידומיל
 רישי לולסמל רובעל םתנווכ לע ועידוי תו/םידימלתה ,.M.Sc ראותל
 םיראתל הדעוה ידי לע השקבה הרשוא םא ..Ph.D ראותל
 ידומילמ םתשפוח תא ךיראהל ושרדיי תו/םידימלתה ,םימדקתמ
 שרדנכ תודמעומ תניחבב דומעלו ,תופסונ םייתנשב האופרה
 ושידקי תו/םידימלתה הז ןמז ךלהמב ..Ph.D ראות תארקל ידימלתמ
 רכשמ רוטפלו האלמ הגלמל םיאכז ויהיו רקחמל םנמז אולמ תא
 ה/דמעש רחאלו ,הנש םותב .םימדקתמ םיראתל רפסה תיבב דומיל
 הדעוה ידי לע תימדקא תרוקב ךרעית ,תודמעומה תניחבב החלצהב
 תא ןנכתל התרטמ רשא ,החנמה םע ףותישב םימדקתמ םיראתל
 ךרעת )םינש שולש( הקספהה תפוקת םות תארקל .לולסמה ךשמה
 תו/םידימלתה לש ימדקאה בצמה םא .תפסונ תימדקא תרוקב
 הדעוה אצמת םא .האופרה ידומילל בושל ולכוי םה ,תאז קידצמ
 ידומילמ השפוחב ךישמהל ה/דימלתה לע היהי ,גירח ןפואבו ןוכנל
 .תבייחמ הדעוה תטלחה .תפסונ תחא הנש דוע דע האופרה
 ליבקמב תירקחמה םתומלתשה תא ומילשיש תו/םידימלת
 הבוגב הגלמל םיאכז ויהי ,האופרה ידומילב םהיתובוח תמלשהל
 ךשמ .דומיל רכשמ רוטפלו האלמ הגלמ הבוגמ םישילש-ינש
 יפ לע לבגוי הגלמל תואכזה ךשמו .Ph.D ראותל ללוכה תומלתשהה
 ינפל םתומלתשה ומייס םא .םימדקתמ םיראתל רפסה תיב תונקת
 תמצמוצמ םויק תגלממ תו/םידימלתה ונהיי ,האופרה ידומיל םות
 .האופרה ידומיל םות דע דומיל רכשמ אלמ רוטפו
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 .Ph.Dו .M.Sc םיראתל תומלתשהל םילולסמ האופרל הטלוקפב
 ,םירנימס ,םיילטנורפ םיסרוק תוללוכ םידומילה .האופרה יעדמב
 רקחמה תזת .לגס ת/רבח יווילב תכרדומ האירקו םיישעמ םיסרוק
 ,האופרה עדמב יסיסב רקחמ ךמס לע בתכת )טרוטקוד וא רטסיגמ(

 וא/ו (Translational research) ימוגרת רקחמ ,תיאופר-ויב הסדנה
  .ינילק רקחמ
 

 :םנה רקחמה יחטש
 היגולונומיא -
 היצולובא -
 היגולונירקודנא -
 הימוטנא -
 היגולוימדיפא -
 הימיכויב -
 אתה לש היגולויב -
 היגולויסיפו הקיסיפויב -
 הקיטנג -
 ןטרסה רקח -
 תוגהנתהה יעדמ -
 היגולויבורקימ -
 היגולויבוריונ -
 היגולוקמרפ -
 
 

 רטסיגמ ראותל םידומיל
 הלבקהו תודמעומה תשגה יאנת
 וא יתנש-תלת( ןושאר ראות תו/ירגוב תודמעומ שיגהל םיאשר
 יעדמ וא םייחה יעדמ ןקוסיע םוחתש תוטלוקפב )יתנש-עברא
 .ןושארה ראותה ידומילב הלעמו 80 עצוממ ןויצב ,האופרה
 ינפל הטלוקפב לגסה תו/ירבח ןיבמ החנמ אוצמל ת/דמעומה לע
 תוריכזמב לבקל ןתינ "החנמכ שמשל המכסה" ספוט  .ה/ותמשרה
 וא םילג-תב ,טרופפר ןינב ,האופרל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל
 הלבק ןויאר ורבעי תו/םידמעומה המשרהה רחאל  .הטלוקפה רתאב
 ןויארב .םיפסונ לגס תו/ירבח ינשו םימדקתמ םיראת זכרמ ידי לע
 עצומה רקחמה ןוויכו ,ירקחמה ןיינעה ,תוימדקאה תולוכיה וקדבי
 .האופרה יעדמב רטסיגמ ראותל
 תייחנהב רקחמ תדובע עצבל ושרדיי רטסיגמ ראותל תו/םימלתשמ
 .27 ףיעס ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל םאתהב ,לגס ת/רבח
 תדחוימ תונייטצה וחיכוי רשא רטסיגמ ראותל תו/םימלתשמ
 ראותה תארקל רישי לולסמל רובעל ולכוי ,םידומילבו רקחמב
 םיראתל ס"היב תונקתל םאתהב( "היפוסוליפל רוטקוד"
 .)24.07 ףיעס ,םימדקתמ
 
 דומילה תושירד

  תודוקנ
 ראות תומלשה םימדקתמ

 יתנש 3 ראות ת/רגוב םימדקתמ / הכמסה 'קנ 10 'קנ 20
 םייחה יעדמב

 יתנש 4 ראות ת/רגוב  'קנ 16
 םייחה יעדמב

 הדעווה תעיבק י"פע תומלשה 'קנ 16
  הטלוקפב םימדקתמ םיראתל

 / ןושאר ראות ת/רגוב
 יגולויב עקר םע ינש
 קפסמ וניאש ףקיהב
 
 

 הזת אלל רטסיגמ ראותל םידומיל
 יטנג ץועייל לולסמב
 הקיטנגב ינכדע עדי ת/םלתשמל תונקהל איה  לולסמה תרטמ
 ןגה תמרמ תולחמ תוחתפתהב םייטנג םינונגנמ לש הנבהב ,תיאופר
 תונשיהל םינוכיס תכרעהב ,תויראלוקלומ תויגולונכטב ,ןובלחל דעו

 םע תויתנחבא תוקידב לש תואצות חונעפבו ,החפשמב הלחמ יבצמ
 חותיפ לע שגד םשוי ,ףסונב .תילופיט תוברעתהל תויטנבלר תוצלמה
 תובשחתה ךות ,תוחפשמל בכרומה עדימה תריסמב םירושיכ
 יטנג ץועייל תדחוימ תוסחייתה לעו ,תובורמה ויתוכלשהב
 .תויוברת תבורמ הייסולכואב
 .פ"שת ל"הנשב חתפי בורקה רוזחמה .םייתנשל תחא חתפנ לולסמה
 

 :הלבקהו תודמעומה תשגה יאנת
-עברא וא -תלת( ןושאר ראות תו/ירגוב תודמעומ שיגהל םיאשר
 ,האופרה יעדמ וא םייחה יעדמ ןקוסיע םוחתש תוטלוקפב )יתנש

 ,ןכ ומכ .ןושארה ראותה ידומילב תוחפל 85 לש עצוממ ןויצ ילעב
 וא םייחה יעדמב רוטקוד וא רטסיגמ ראות תו/ירגוב לבקתהל ולכוי

 ןורתי םע ,ישיא ןויארב הדימעב תינתומ הלבקה .האופרה יעדמ
 הדעוה תצלמהבו ,תיתרבח וא תילופיט תוליעפב ןויסינ ילעבל
 .האופרל הטלוקפב םימדקתמ םיראתל
 
 דומילה תושירד

  תודוקנ
 ראות תומלשה םימדקתמ

 יתנש 3 ראות ת/רגוב םימדקתמ/הכמסה 'קנ 20 'קנ 40
 םייחה יעדמב

 יתנש 4 ראות ת/רגוב  'קנ 40
 םייחה יעדמב
 וא רטסיגמ ראות ירגוב
 םייחה יעדמב רוטקוד

 הדעווה תעיבק י"פע תומלשה 'קנ 40
  הטלוקפב םימדקתמ םיראתל

 ישילש/ינש ראות ת/רגוב
 ףקיהב יגולויב עקר ילעב
 קפסמ וניאש
 

 
  רוטקוד ראותל םידומיל
 הלבקה יאנת
 ילעב )תוחפל 88 עצוממ( םינייטצמ תו/םידמעומ ולבקתי לולסמל
 םהידומיל ומייסש תו/םיטנדוטס לש םתלבק ..M.D וא .M.Sc ראות
 .םימדקתמ םיראתל ס"היב תויחנהל םאתהב היהת ל"וחב
 ינפל הטלוקפב לגסה ירבח ןיבמ החנמ אוצמל ת/דמעומה לע
 תוריכזמב לבקל ןתינ "החנמכ שמשל המכסה" ספוט .ה/ותמשרה
 .הטלוקפה רתאב וא הטלוקפב םימדקתמ םיראתל
 

 דומילה תושירד
 שרדיהל תויושע תופסונ תומלשה .דומיל תודוקנ 10-16 תושרדנ

 תוי/םיטנדוטס .קפסמ וניאש ףקיהב עקר תו/ילעב תו/םידמעוממ
 םאתהב ,לגס ת/רבח תייחנהב רקחמ תדובע ועצבי רוטקוד ראותל
 .35 ףיעס ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקתל
 

 בלושמ לולסמב םידומיל
M.D./M.Sc. וא  M.D./Ph.D.  

 ,האופרל הטלוקפב 'ג הנש תו/ירגוב לבקתהל ולכוי הז לולסמל
 .םיפסונ ןוימ יכילהת ורבעי רשא דחוימב םיהובג םיגשיה תו/ילעב
 ןמז קספ וחקיי ןוימה יכילהת תא ורבעי רשא תוי/םיטנדוטס
 עוציבו םידומיל ךרוצל תישילשה הנשה םותב האופרה ידומילמ
 עצבתהל ולכוי רקחמהו םידומילה .םדקתמ ראותל רקחמ תדובע
 .רטסיגמ ראות ידומילב ולחי תו/םידימלתה .ןוינכטב הטלוקפ לכב
 הנושארה הנשה םותב ,םימדקתמ םיראתל ס"היב תונקת י"פע
 רוטקוד ראותל רישי םידומיל לולסמל רובעל תוי/םיטנדוטסה ולכוי
 האופרה ידומילמ םידומילה תקספה הז הרקמב .היפוסוליפב
 ץעוויהל שי ףסונ טוריפל .תופסונ םינש שולש דע םייתנשב ךראתת
 . .M.D./Ph.Dוא .M.D./M.Sc בלושמה םידומילה לולסמ ןונקתב
 

 ףסונ עדימ
 04-8295374 .לט ,הטלוקפב םימדקתמ םיראת תוריכזמ

musmach@technion.ac.il 
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