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 ברפואה  מתקדמים ביה"ס ללימודי המשך -הטכניון 
 

 

, ד"ר עירית  רונית קלמנוביץ דיקשטיןד"ר ריאד טאהר, ד"ר ה, פרופ' נעים שחאד :מרכזי הקורס

 ד"ר עופרי מוסנזון ,ד"ר עידית ליברטי , ד"ר אילנה הרמן,יוסף הוכברג, ד"ר ליאת ברזילי

 

 

רופאי סוכרת". רוב "ורופאים אנדוקרינולוגים חולי סוכרת ורק כמאתיים  600,000כ בישראל יש כיום : רקע

והצוותים ברפואה  חולי הסוכרת בישראל )ובעולם( מטופלים ויטופלו בעתיד על ידיי רופאי משפחה

כמות הטיפולים, המחקרים והמידע בתחום הסוכרת עולה משנה לשנה והיכולת של הצוות  הראשונית.

 הרפואי לבחור את הטיפול המיטבי לחולה שמולו, נעשית מורכבת ודורשת לימוד והעמקה. 

 

 .בקהילה הכשרה מעמיקה בטיפול מתקדם בחולי סוכרת ותסמונת מטבולית מטרת הקורס:

ממסלול הכשרה של "רופאי סוכרת" המכור ע"י הר"י. המסלול נבנה ביוזמת האגודה  חלקהקורס הינו 

הישראלית לאנדוקרינולוגיה והמועצה הלאומית לסוכרת ובשיתוף אגוד רופאי המשפחה, האיגוד הישראלי 

 לרפואה פנימית וגורמים נוספים. 

לחה ויעמדו בכל מומחים ברפואת המשפחה בפנימית או בגריאטריה שישלימו את הקורס בהצ

במרפאות סוכרת ייעודיות ברחבי הארץ למות מעשית תהשהקריטריונים יוכל להמשיך לשנה של 

ושבועיים השתלמות מעשית בסוכרת בבית חולים. לאחר השלמת כל דרישות מסלול ההכשרה 

 המשתלם יקבל תעודת "רופא סוכרת" המוכרת ע"י המועצה המדעית של הר"י. 

מומחים ברפואת משפחה, רפואה פנימית, גריאטריה ומתמחים בשנתם האחרונה  רופאים :קהל יעד

 להתמחות. 

 

 עיקרי התוכנית: 

 לסוגיה סוכרת של אפידמיולוגיה 

 השמנה 

 ד"ל יתר 

  דיסליפדמיה 

 סוכרת של פתופיזיולוגיה 

 סוכרת מקדמי ומצבים סוכרת מניעת 

 בסוכרת לב מחלות 

 וסיבוכיה סוכרתב טיפולו אבחון 

 מורכב חולה עם והתמודדות טיפול 

  חדשות תרופות 

  חדשות טכנולוגיות 

  בריא חיים לאורח הדרכה 

 נלווים במצבים וטיפול סקר בדיקות 

 מאתגרים מקרים ודיוני סימולציות 
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 !קורס ברמה גבוהה ביותר ,בישראל הסוכרת בכירי העוסקים בתחום ילמדותוכנית ב צוות ההוראה:

 

 :מבנה הקורס

  (לשבוע)אחת  16:15-19:45בשעות מפגשים אחת לשבוע בימי רביעי  30הכוללים  שני סמסטרים 

 .(בזום יועברו מהמפגשים 28) וירטואלית במתכונת יתקיים הקורס רוב 

,ת"א סמוך לתחנת  18)דוד אלעזר  שרונה בקמפוס הטכניון במתחם: מפגשים פרונטליים 6בנוסף יהיו 

 .חיפה( ,1)רח' עפרון  הטכניון בפקולטה לרפואה של גם בנרשמים יתכן עזריאלי( וכתלות-רכבת השלום

 

 127.10.2 פתיחת קורס:

 

 .תשלומים( 7 –לחלק לניתן )  דמי רישום₪  480+ *₪  3900 :שכ"ל

 תינתן הנחה בגובה דמ"ר. יולי*לנרשמים במהלך חודש 

 

 בית הספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה -תעודת גמר של הטכניוןתוענק :  זכאות לתעודה

 .לעומדים בחובות הקורס

+ קריאת חומר חובה  בכתב מבחן מסכם + מעברמההרצאות והתרגולים  80%-בנוכחות  חובות הקורס: 

 . הגשת משימות +

במהלך הקורס יושם דגש רב על הדרכה בקבוצות קטנות, מעורבות המשתלמים ולמידה 

 פעילה.

 

  :מיקום הקורס

)דוד  שרונה בקמפוס הטכניון במתחם: מפגשים פרונטליים 6בנוסף יהיו  רוב הקורס יועבר בזום.

 בפקולטה לרפואה של גם בנרשמים יתכן עזריאלי( וכתלות-,ת"א סמוך לתחנת רכבת השלום 18אלעזר 

 .חיפה( ,1)רח' עפרון  הטכניון
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 ה ע ר ו ת

  המינימלי תכנית מותנית במספר הנרשמיםהפתיחת. 

 .דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה 

  .דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד 

  הלימודים או בכל נושא  שינויים במערך התכנית, במועדיהיחידה מביאה לידיעת הנרשמים כי ייתכנו

כפוף לנהלי היחידה ללימודי המשך במוסד הטכניון  ,הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפיאחר. 

 למחקר ופיתוח.

 יוגש כיבוד קל הפרונטליים במהלך המפגשים. 

 במתכונת  על פי הנחיות משרד הבריאות והנהלת הטכניון הלימודים עלולים להתקיים כולם

 המקוונת בזום.

 

 

 

 

 

 

 

 

  טופס הרשמה בעמוד הבא

 :לפרטים נוספים והרשמה

 svetapa@trdf.technion.ac.ilסווטה אפנסנקו, מנהלת תחום לימודי המשך ברפואה 

  8295381-04| טלפקס  esstudrefua@trdf.technion.ac.ilמריה/ פאינה, רכזות לימודים | דוא"ל  
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 )קורס מתקדם(סוכרת  –רישום ללימודי המשך 

(542508-27.10.21) 

      ת.ז:        שם פרטי:         שם משפחה:  

 זכר       שם פרטי באנגלית:       שם משפחה באנגלית: 

 נקבה 

       מיקוד:      כתובת:   

      טלפון:   

       טלפון נייד:  

Email: 

       

 

      רשיון:       מקום עבודה:            תפקיד: 

 סיום לימודים         מאוניברסיטת:       השכלה אקדמית:

      בארץ:        בשנת:

 שנת סיום התמחות:                   מספר תעודת מומחה:               התמחות ב: 

 זום|שרונה|חיפה    בקמפוס:    לימודי המשך וחוץ  )להלן: "היחידה"(  –נרשם בזה ללימודים בטכניון 

 מועד זה הוא מועד משוער והיחידה  רשאית לדחות מועד זה או לבטלו..  27.10.21מועד תחילת הלימודים הוא:

 הח"מ מתחייב לשלם ליחידה דמי הרשמה ושכר לימוד כדלקמן: 

 הערות: ₪  3900    שכר לימוד

 ₪  480 רישוםדמי 

 :תשלום באמצעות כרטיס אשראי מתבצע בפורטל התשלומים  https://payments.technion.ac.il/ 

 מספר תלמיד ומספר הזמנה להזדהות במערכת ישלחו לאחר העברת טופס זה.

  הטכניון למו"פ בע"ממוסד יש לרשום לפקודת  -תשלום באמצעות המחאות  

 לימודי המשך.  -סווטה אפנסנקוולשלוח לכתובת הר"מ לידי 

   .דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה 

  .יש לסיים את כל התשלומים עד למועד סיום הקורס ע"מ לקבל תעודת גמר 

  כפופה למינימום נרשמים בהתאם לתקנון היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.פתיחת תוכנית הלימודים 

 

 

 יד -יש לחתום בכתב         חתימה:  ____________________                         תאריך:    

 נא לרשום את הפרטים ולחתום בכתב יד בתחתית כל עמוד

 נא להחזיר ל: בצירוף תעודת מומחהאת הטופס 

 svetapa@technion.ac.ilמייל: 

 8295381-04פקס:  או
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 היחידה ללימודי המשך וחוץ מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון 

והתחייבות שנחתם במועד כתב תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב אישור הצהרה 
 החתימה של כתב זה ע"י הח"מ

היחידה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנית הלימודים מהשיקולים האקדמיים ו/או על מנת  .1
להתאים את התוכנית לדרישות המשתנות של הגורם החיצוני וכן רשאית היחידה לקצר או להאריך את 

 לימוד ו/או גריעת שעות הלימוד.תקופת הלימודים לרבות ע"י הוספת שעות 
 מקום ומועדי הלימודים: .2

הלימודים יתקיימו  בקמפוס היחידה בחיפה או בת"א, ליחידה שמורה הזכות להעביר בכל עת,  את  2.1
 הלימודים, כולם או חלקם, מקמפוס הטכניון בחיפה  או בת"א למקום אחר.

ה, את ימי ו/או שעות הלימוד של כל היחידה שמורה הזכות לשנות, בכל עת, לפי צרכיה ואפשרויותי 2.2
 כיתת לימוד.

 חובות הסטודנט ע"מ לקבל את תעודת הגמר ו/או כל תעודה אחרת: .3
 במועדים שיקבעו לכך. –והתרגילים, להכין ולהגיש מטלות קורס הרצאותמה 80%להשתתף בלפחות  3.1
הפנימיות"( . מובהר לעמוד בכל הבחינות שתערוך היחידה ללומדים במסלול לימודיו )להלן "הבחינות  3.2

בזה כי הבחינות החיצוניות נערכות ע"י הגורם החיצוני ובאחריותו הבלעדית וכי היחידה אינה אחראית 
 לתוכן הבחינות, היקפן ורמתן.

למלא אחר כל ההוראות, האקדמיות, המנהליות והאחרות שתפרסם היחידה מזמן לזמן, ואלה שימסרו  3.3
 או עובדיו./לו בכתב או בע"פ ע"י מרצי היחידה ו

לשמור על ניקיון מתקני היחידה וציודה, להימנע מלגרום נזק למתקני היחידה  וציודה ולשאת בהוצאות  3.4
 הטבת כל נזק שיגרם ליחידה  ע"י ידו.

 שכר לימוד, ביטול הרשמה הפסקת לימודים: .4
הנחות בשכ"ל יוענקו אך ורק עפ"י תקנון ההנחות של היחידה ללימודי המשך וחוץ,  4.1

 ע"י רו"ח. בכל מקרה לא ינתן כפל הנחות.המבוקר 
 בעת ביטול הרשמה בכל שלב, דמי ההרשמה אינם מוחזרים. 4.2
ימים לפני פתיחת הלימודים במשרדי  14 –ביטול לימודים בהודעה בכתב לרכזת הלימודים לא יאוחר מ   4.3

ש ל א   י ו ח    היחידה תחזיר לו היחידה  את כל תשלומיו,   פ ר ט    ל ד מ י  ה ה ר ש מ ה והמקדמה
 ז ר ו.

 סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך לא יאוחר    4.4
 משכר הלימוד. 20% –יום אחרי תחילת הלימודים יחוייב בדמי הרשמה, מקדמה וב  21 –מ  

יום  21לאחר  סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך   4.5
מפתיחת הקורס לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של שכר הלימוד ודמי ההרשמה, ויהיה חייב לפרוע את 

 כל חובותיו הכספיים ליחידה.
ביטל הסטודנט את הרשמתו בתום סמסטר א' ואינו מעונין להמשיך לסמסטר ב' מכל סיבה שהיא,   4.6

 יחוייב במלוא שכר הלימוד הכולל.
 נוהל זה תקף לסטודנטים הלומדים גם בשנה ב' ללימודיהם.  4.7

 ש ו נ ו ת  .5
היחידה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שיפגר בתשלום כלשהו.  תשתמש היחידה בזכות זו  5.1

ולא יהיה עליו להחזיר לסטודנט שלימודיו יופסקו את הסכומים ששילם עד לאותו מועד, כולם או 
 הסטודנט לפרוע את כל חובותיו ליחידה.מקצתם, או כדי לגרוע מחובת 

 על הסטודנט להודיע ליחידה מיד על כל שינוי בכתובתו או במספרי הטלפון שלו. 5.2
 הח"מ מאשר ומתחייב בזאת כלפי היחידה כדלקמן:

 קבלתי את ידיעון היחידה ובו מפורטת התוכנית  )להלן "הידיעון"(. .1
המפורטים בידיעון ובתנאים הכלליים,  –פיים הח"מ מסכים לכל התנאים האקדמיים, המנהליים והכס .2

 הח"מ מתחייב בזה לקיים תנאים אלה ולפעול על פיהם.
 הכל לפי המקרה. –בכתב זה לשון זכר יפורש כלשון נקבה  .3

 

 ______________________ ולראייה באתי על החתום

 2021          לחודש             היום 
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