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 ,םירקי םיטנדוטס
 לגסה ירבח רתי תאו ימצע תא גיצהל יתיצר .הכמסה ידומיל תזכרמ ינאו גילז הרש ימש
 תרבח ינא .םיינילק-הרפה םידומילה לש םינשה תשולש ךלהמב םיטנדוטסל םיצעויכ םילעופש
 דקמתמ ילש רקחמה .תיתוחתפתה היגולויבו הקיטנגל הקלחמב האופרל הטלוקפב לגס
 .)םימוזומורכה לש תווצקה( םירמולטב תוערפה םע תולחמ לע שגדב ,םדאב תויטנג תולחמב
 ןהו האופרל הטלוקפב ןה ,1997 זאמ ןוינכטב םדאה לש הקיטנג םוחתב םיסרוק תדמלמ ינא

 הצרמו ,TeAMs לש לולסמב םיטנדוטסל הקיטנגב סרוקה תא תזכרמ ינא האופרל הטלוקפב .היגולויבל הטלוקפב
 תשמשמ ינא 2021 טסוגוא זאמו ימדקא עקר םע םיטנדוטסל תצעויה יתייה םייתנש ךשמב .םיכמסומ סרוקב םג
 .הכמסה ידומיל תזכרמכ
 

 :םניה םיימדקא םיצעויכ םישמשמש לגסה ירבח
 ינורטקלא ראוד דיקפת םש
 seligs@technion.ac.il הכמסה ידומיל תזכרמ גילז הרש ח״פורפ
 benhar@technion.ac.il ימדקא עקר םע םידימלתל ץעוי רהנב ןרומ ח״פורפ
 kyizhak@technion.ac.il ׳א הנש תצעוי קחצי ןרק ׳רד
 pregere@technion.ac.il ׳ב הנש תצעוי ןונ ןב-רגרפ הלא ׳רד
 haguyw@technion.ac.il ׳ג הנש ץעוי ןוא-רב םתוי ׳רד
 danny.eytan@technion.ac.il םילופכ םיראתל ץעוי ןתיא ינד ׳רד
 omri.barak@gmail.com םינייוצמה תינכתל ץעוי קרב ירמע ח״פורפ
 
 :הקינילק הרפב םיטנדוטסה לש תזכרה הניהש סטנד יריש ׳בג – תא ןייצא ןכ ומכ

bscaffairs@med.technion.ac.il 
 

 .םיבחרנ םימוחתב םכלומ תולהנתהה רופישו תויעב ןורתפ רשפאתש םכמע הבוט תרושקתל ףאוש ונלש תווצה
 שיש תוישיאו תוימדקא תויעבב לופיט רקיעב אלא ,םיידומיל םינכת םיללוכ םניא םהב םיעייסמ ונחנאש םימוחתה
 ןוגכ םיפסונ םיישק םיווחש םיטנדוטס םנשי ,םיימדקא םיישקל רבעמש ךכל םיעדומ ונא .םכדוקפת לע העפשה ןהל
 ונתא ץעייתהל ואובתש םכל הצילממ ינאו םכליבשב ןאכ ונחנא .דועו תויאופר ,תויתחפשמ ,תוישיא ,תוילכלכ תויעב
  .םיטנדוטסכ םכלש דוקפיתה לע עיפשהל לולעש והשלכ ישוק םיווח םתאשכ
  :ונילא תונפל יוצרו יאדכ םהב םיאשונל תואמגוד ןלהל

 .ןולשיכ םרט – םדקומ רתויש המכ ידומיל ישוק יוהיז •
 תודבעמב תופתתשה- אמגודל( םידומילב םינוש םימוחתב עיפשהל תולוכיש תויאופר תוישיא תויעב •

 .)הבוח יסרוקבו
 ונחנא ולאה םירקמב .ןמז לוהינ וא הדימל תויגטרטסא ,תוניחב תדרח ,תודדומתהב םיישק ,תוישגר תויעב •

 .וליאכ םיישקב לפטל םילוכיש ןוינכטב םייעוצקמ םימרוגל םכתא ןווכנ םג
 .דועו תמלוה יתלב תוגהנתה ,הדרטה ,םכב העיגפ ,הניקת אל תימדקא וא תישיא תולהנתה םתיווח םא •
  .תדחוימ תונחביהל תושקבב לופיט •
  .םידומיל תקספהו םידומילמ השפוח ןיינעב תוצעייתה •
  .ךרוצה תדימב םידומיל תנש לוציפ •
 .הטלוקפב רקחמב תובלתשהל עגונב ץועי •

 



 ?תונפל ימלו דציכ
 .םכל עייסתו ןווכתש םיטנדוטסה תזכרל ןושאר בלשב תונפל ןתינ
 .םיכייושמ םתא םהילא םירחאה םיצעויל וא םכלש ןותנשה לש ת/ימדקאה ת/ץעויל תונפל ולכות ףסונב
 הנעמ םתלביק אל םא לבא .רתוי תובכרומ תויעב ןורתפב יב רזעיהל ידכ רשק יתיא םירצוי םיצעויה םיבר םירקמב
 .ליימב ילא םג תונפל ןתינ םכלש היעבל
 

  :תוימדקא תויעבו םידומילה ןונקת
 ידומיל לולסמל לבקתהש ימ לכש קפס ןיא .״שפנ תומוצעת״ ןכו תוהובג תוימדקא תולוכי תשרוד םידומילה תינכת
 ךופהלו םכמולח תא םישגהל םכל עייסל איה הטלוקפה לש הפיאשה .תוהובג תולוכי לעבו ינורשכ וניה האופרה
 לכ ךרואל תוניוצמ לע רומשל ונילע ןכלו םינייטצמו םייואר םיאפורכ ורשכות ןכאש איה ונלש תוירחאה .םיאפורל
 םידימלתל רשפאנ אל ,ךדיאמ ךא .ולשכנש םידימלתל תפסונ תונמדזה תתלו עייסל איה הטלוקפה תוינידמ .ךרדה
 וניה םיטנדוטס תרישנ אשונ .האופרל הרשכהה לולסמב ןמז ךרואל ראשיהל הבוח יסרוקב בושו בוש םילשכנש
 ליבוהל תולוכיש תויעבב רשפאה לככ םדקומ לופיט ידי-לע הרישנ עונמל ונתלוכי לככ םישוע ונחנאו רתויב בואכ
 םידומילה ןונקת תא ריכהל םכילע ,לכ םדוק .םכדצמ יביטקא הלועפ ףותיש םיכירצ ונחנא ךכ םשל .תונולשיכל
 הנש לוציפל םיאיבמש םיאנתה תא ,תוימדקאה תושירדה לכ תא ריכהל ,םכניבל ןוינכטה ןיב הזוח הווהמש
 םכב הריצפמ ינא .תוינילקה םינשל רבעמ םירשפאמש םיאנתה תאו םידומיל תקספהב ןוידל הלילח וא תימדקא
 ןתינ אל רבכשו הטילשמ םיאצוי ,םירדרדתמ םירבדש ינפלו ץצ והשלכ ישוקש עגרב ונילא תונפל וססהת אלש
 .הרוחא לגלגה תא ריזחהל
 
 םג וחכשת לאו ששח אלל ונילא ונפ ,םכתושרל ונצקהש םיבאשמב ושמתשה .םכל עייסל ונל ורזעתש הווקת ילוכ
 !םידומילב וללה םינשהמ תונהיל
 
 ,החלצה ילוחיאב

 
 גילז הרש
 


