
 האופר ידימלתל רקחמ טקיורפ
 

 גרובנסקול ןח ר״ד ,רליבוק ןרוא ר״ד ,יול תימרכ ׳פורפ ,ןמיונ תירורד ׳פורפ :טקיורפה תדעוו ירבח

 גרובנסקול ןח ר״ד :זכרמ

  םע ינורטקלא ראוד תרזעב רשק רוציל םינמזומ טקיורפב ףתתשהל םיניינועמ רשא םיטנדוטס

 lux@tauex.tau.ac.il :גרובנסקול ר״ד

 
 .יאופר-ויבה םוחתב ינשדח רקחמל MD ראות תארקל םידמולה םיטנדוטס תפישח :טקיורפה תרטמ

  :תיעדמ היישע לש םיאבה םיטביהב וסנתי םיטנדוטס טקיורפה ךלהמב

  תורוקיבו םייוסינ לש עוציבו ןונכת •

  םייוסינ תואצות לש חותינו דועית •

 )םירמאמ( תינכדע תיעוצקמ תורפסל הפישח •

 רקחמ תינכת תביתכ •

  תגצמ תרבעהו תנכה •

 רקחמה תואצותב יתרוקיב ןויד •

 

 85 לש םינויצ עצוממב היינשה וא הנושארה הנש ירגוב ,תיתנש 6-ה תינכתהמ םיטנדוטס :דעיה להק

  .הלעמו

 
 לש ריכבה ימדקאה לגסה ירבח ,*םיחנמה םע תורישי רשק ורציי םידמעומה :טקיורפל הלבק

 הלבק תשקב שיגהל םיטנדוטסה לע םיחנמה םע םואתב ,ןכמ רחאל .טקיורפה תרדגה םשל ,הטלוקפה

  .םינויצ ןויליגו רקחמה אשונ ,החנמה םש :לולכת רשא

 .ןותנ ןמז קרפב דבלב ת/דחא תי/טנדוטס טולקל לכוי החנמ

  ac.il/manhe/index.aspzabam.tau-http://med. :םיחנמ שופיחל רתא *

 
 תפוקת/תושפוח ללוכ אל( םידומילה תנש ךלהמב תויעובש תועש 3-4 .תועש 90 :טקיורפה ףקיה

  )תועובש 26-כ כ״הס ,םינחבמ

 
  :םיטנדוטסה תובוח

 לע יללכ עקר ,תרתוכ :לולכי הז ךמסמ .דחא דומע תב רקחמ תינכת שגות ׳א רטסמס ףוסב •

 .תויופצ תואצותו רקחמה תוטיש ,רקחמה תלאש ,רקחמה םוחת

  .םרקחמל םייטנוולר םירמאמ 10 תוחפל אורקל םיטנדוטסה לע טקיורפה ךלהמב •

 .ועצוב רשא םייוסינה לכ וראותי הב הדבעמ תרבחמ להנל םיטנדוטסה לע  •



 )החנמה ידי לע רושיאל ורבעוי םירמאמה תמישר ןכו הדבעמה תרבחמ טקיורפה רמגב(

 םיקלחה תא לולכת רשא תמכסמ תגצמ וריבעי םיטנדוטסה ׳ב רטסמס ףוס ינפל םייעובשכ •

 םינוויכ ,תונקסמ ,תואצות ,תוטיש ,רקחמ תלאש ,)תינילק תויטנוולר ללוכ( יעדמ עקר :םיאבה

  .םיידיתע

 םיפתתשמה םיטנדוטסה ללכו הדעווה יגיצנ ,םיחנמה תוחכונב ןויד םייקתי תגצמה רחאל •

 ,תויפולח תושיג ,תוטיש( רקחמה יבלשמ דחא לכב הנבה ןיגפהל תי/טנדוטסה לע .טקיורפב

 .)המודכו םיידיתע םינוויכ ,יעדמ עקר

 םכסת רשא םידומע 5 כ תב הדובע שגות הרשע לע הלעי םימשרנה רפסמ םא :הביטנרטלא •

 .רקחמה טקיורפ תא

 
 הבגיי אל תאז םע ,ראותה לש הבוחה תושירדל רבעמ וניה הז סרוק .ס״ש 6 :ימדקא טידרק

   .ורובע ףסונ/ףדוע דומיל רכש םולשת

 וניה הז סרוקו רחאמ .)30%( הדעוה ירבח ידי לעו )70%( החנמה ידי לע ףתושמב ןתניי :ןויצ

    .עצוממל ןויצה תא ףיסוהל םא ורחבי םיטנדוטסה הבוחה תושירדל רבעמ

 לכ רובע ןחבית תורשפאה .רמג תדובע ידכל רקחמה טקייורפ תא ביחרהל ןתינ :רמג תדובע

    .ינטרפ ןפואב טקייורפ

 
 
 

  


