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 איגור צסיס' פרופ: המחלקה ראש 
 ד"ר אייל רוזן :ההתמחות אחראי

 תומר גולדברגר   ר"ד: המחלקה מרכז
 

 2020 דצמבר, שיניים ברפואת התמחות
 

 ההוראה   סגל

  /  רונלד ויגלר   ר"ד /  נופר בלאו ונציה ר "ד/    רונן דביר  ר "ד/    מורן הרציאנו ר "ד  ד"ר אנדה כפיר /  /  עמיר ויסמן ר "ד

 ד"ר שלמה אלבחרי 

 נוספים  סגל  אנשי  ההתמחות במסגרת ידריכו   נוסףב 

 

 התכנית   מטרת 

  במתן טיפול אנדודונטי אורטוגרדי ומיומנות  ניסיוןהעיוני, ו כשרה מתקדמת בתחום טיפולי השורש במישור הקליני ה

  המקצוע   כללי  על  ושמירה  צמודים  ופיקוח  הדרכה  תוך ,  ובעיותוטיפולים כירורגיים של רקמות סב השורש, במגוון גילים  

 . המקצועית והאתיקה

 

כניות  הקלאסית והעדכנית, פורום ת נטיתאנדודוההוראה העיונית כוללת סמינרי ספרות הנוגעים לספרות  : פירוט

לימים את הטיפול  כולל טיפולים משולבים המש, הדן בתכניות טיפול ובתיאורי מקרים קליניים  טיפול אנדודונטיים 

ום הפרותטי, הטיפול האורתודונטי, הכירורגיה, הפדודונטיה והטיפול במקרי  קהפריודונטיה, השי  האנדודונטי בתחומי 

 )קורקוריקולים(. מגוון קורסי חובה  וחבלות דנטליות, וכן הרצאות  

 קליניקות שבועיות.   4 לפחות   תתקיימנהתכנית לכל אורך ה

כנית אמור כל מתמחה להציג ידע מקצועי במדעים הבסיסיים ברפואת שיניים וידע מעמיק ונרחב  בסיום הת

נית בכל הקשור לבחירת  באנדודונטיה. המתמחה יוכל לנתח במיומנות את הספרות המדעית ויפגין מיומנות קלי

 וביצוע הטיפול האנדודונטי לרבות טיפולים בתחום הכירורגיה האנדודונטית.  כנית הטיפול, ולהבנההמקרים, לת
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 ההתמחות   מבנה

 : הבא  המסלול  את  כוללת , הבריאות ומשרד   המדעית המועצה לתקנות   בהתאם , נדודונטיהאב  ההתמחות תכנית

 (. אם  מחלקת ) לאנדודונטיה במחלקה  חודשים  24 . א

 (. חולים בבית )ת פה ולסת  יכירורגי  במחלקת  רוטציה חודשים  3 . ב

 ה נוספת לבחירהבמחלקרוטציה    חודשים  3 . ג

 *. מחקר  ועבודת יסוד  מדעי  חודשים  6 . ד

 

 תואר בעלי  מתמחים MSc  או PhD עבודות  2 ויעשו היסוד ממדעי פטורים יהיו הרפואה או החיים במדעי  

 . מחקר

  הסמכה לקבלת המדעית   המועצה  לבחינות   לגשת המתמחה רשאי , ההתמחות כניתת דרישות בכל   עמידה לאחר 

 . הבריאות משרד  מטעם כמומחה

 . לרוטציות האם מחלקת ראש אישור את לקבל יש

 

 ההתמחות   מהלך

 .    21.12.2020 בתאריך  תחל  והיא ,  שנים שלוש  ההתמחות  משך

 (. לשינויים  בכפוף) שנה מדי  שיקבע הפעילות  לוח  על פי, מלא בהיקף  -בימים ב', ג', ד', ה'   תתקיים  ההתמחות

 . מוסמך לתואר  לימודים   כניתהת במסגרת  לשלב  אפשרות  ןנתתי

 

 :  מתמחה  כל חייב , בנוסף

  מחקר . ההתמחות ראש  או  המחלקה  ראש ידי  על   שתקבע  כנית ת ל פיע  האם  מחלקת במסגרת  מחקר  לבצע  . 1

  ורים ט פ יהיו  הרפואה או  החיים  במדעי  PhD או   MSc תואר  בעלי  מתמחים . היסוד  למדעי  בנוסף  הוא  זה

 . מחקר  עבודות   שתי יבצעו  אך   היסוד ממדעי 

 . הסטודנטים במרפאות   שיניים לרפואת   סטודנטים בהדרכת  פעיל באופן להשתתף  . 2

 . התחום האנדודונטי את  המרכיבות הפרוצדורות  מכלול  את  ולבצע   מתרפאים של  רחב במספר   לטפל . 3

 

  תופסק , בדרישות יעמוד שלא   מתמחה. המתמחה הישגי של שוטפות   הערכות  תבוצענה ההתמחות במהלך

 . התמחותו 

 

תשלומים  36-וניתן לפרוס אותה עד ל ₪ 000210, - ההתמחות עלות

 חודשיים.

בתשלום של   יחויב  ,נוספת תקופה להמשיך   לו  ויאושר שנים   3 תוך  המעשית  התמחותו   את  יסיים שלא  מתמחה 

 . סמסטרש"ח עבור כל   20,000
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 : להתמחות  הרשמה   תנאי

 . בישראל  שיניים  ברפואת  לעסוק קבוע   רישיון  בעל  שיניים רופא 

 

 : לצרף   יש ההרשמה לטופס 

  להשכלה   המועצה  בו  שהכירה  גבוהה  להשכלה   מוסד  של  שיניים   לרפואת   ספר   בבית  לימודים  סיום  על   דיפלומה . 1
 . בהם  הכיר  שהמנהל  לארץ  בחוץ  אוניברסיטאית   ברמה  שיניים  לרפואת   ספר  בית  או  אוניברסיטה  של   או,  גבוהה

 . בישראל  שיניים בריפוי  לעסוק  תוקף  בר  רישיון  . 2

 . עדכנית ותמונה חיים  קורות . 3

 . קלינים  קדם   לימודים כולל  –  שיניים רפואת  לימוד  שנות כל של ציונים  גיליון . 4

 (. שאין  לכך  אישור להביא  יש  בכיתה  מיקום  פיקות נמ שאינן  אוניברסיטאותמ. )הקליניות בשנים בכיתה  מיקום  . 5

  יישלחו  ההמלצה מכתבי. בתחום ממומחה  מהם אחד  לפחות  –  השיניים רפואת בתחום  המלצה מכתבי שני . 6
 . בהמשך הפרטים לפי ס "ביה למזכירות  הממליץ ידי  על   ישירות

 . האנגלית בשפה התנהלו  לא   ןבה  שהלימודים ל "בחו  אוניברסיטאות   לבוגרי  אנגלית ב  פטור אישור . 7

 . בתוקף  מקצועית אחריות  ביטוח  . 8

 . מהמשטרה יושר  תעודת  . 9

 . ₪ 600 של  בסך   רישום  דמי תשלום  על   אישור . 10

 . נוטריון י "ע או (, למקור  נאמן )  המוסד י "ע  מאושרים  צילומים  להיות  צריכים המסמכים   כל

 מתחייב על שמירת המסמכים לאחר הגשת המועמדות. ביה"ס אינו  

 : בתאריכים  שיניים  לרפואת הספר בית במזכירות  מתבצעת  תמחותה ה ללימודי ההרשמה

18.10.2020 – 30.11.2020 

  לתאריך עד  רישום   דמי  ותשלום , תעודות , אישורים, מסמכים  הכולל   הרשמתם  תיקאת   ישלימו  שלא  נרשמים

 . מועמדותם תידון   לא,  30.11.20

 judithgo@tauex.tau.ac.il : אלקטרוני   בדואר לירי  ודי ' ג'  מגב  לקבל   ניתן  רישום   וטופסי נוספים  פרטים

 

 : הקבלה  הליכי 

 . המועמד  נתוני סמך  על ראשוני  סינון  •

 (. "מילא  אדם"  מכון כדוגמת) התאמה  במכון ואפיון   כישורים לבחינת  התאמה מבחני •

 . ההתמחות  ממחלקת  אינו  מהם אחד   כאשר מראיינים מספר הכולל אישי  ראיון •

 

 רישום   דמי

 (:  המועמדות הגשת עם  ישולמו)  ₪  600 בסך דמי רישום  

 . הרישום דמי   תשלום את  להסדיר מבלי מועמדות  להגיש  ניתן  לא

  לא וההתמחות  במידה )  הלימוד משכר  חלק מהווים ואינם בתהליך  שלב  בשום  מוחזרים אינם  הרישום דמי  כי יודגש

 (. ידו על   ששולמו הרישום דמי  בסכום המועמד  יזוכה, היחידה ביוזמת  תיפתח

 

   :כללי 

  מוועדת  אישור   לאחר רק   בתכנית  ללמוד  יוכלו המתמחים. לתכנית  קבלת  אישור  מהווה אינו הרישום  הליך  ביצוע

 . הלימוד  שכר  תשלום  והסדרת( קבלה מכתב ) הקבלה 

 . לשינויים  כפופה  התכנית
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