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 רקע
נקבע כי תנאי למינוי רופא  2011-וע דרגות נכות( התשע"אבתקנות הביטוח הלאומי )הכשרת רופא המוסמך לקב

 –ועדות רפואיות המוסמך לקבוע דרגת נכות הינו השתתפות בתכנית הכשרה ולגבי רופאים המכהנים ב
 כתנאי להמשך מינויים. השתתפות בהכשרה מתאימה

 התאם לתקנות.גוריון בנגב מציע תכנית הכשרה ב-המשך ברפואה של אוניברסיטת בןביה"ס ללימודי 
  

 קהל היעד: 
 .רפואיות תעדובורופאים מכהנים 

 
 נושאי הלימוד:

 התכנית מקנה ידע עדכני ורענון הידע בתחומים אלה:
 מושגי יסוד בחוק הביטוח הלאומי ועקרונות הביטוח הסוציאלי –הקדמה קצרה  ✓
 מערכת תבל ואפשרות לאוטומציה בהליכים ✓
 ות את פני הרפואהשיכולות לשנ AI במערכות יסוד מושגי ✓
 הרפואיות הוועדות איכות על בקרה ✓
 נכות ודרגות נכות קביעת, בוועדות העבודה בתחום העולות, החסינות וסוגיית אתיות סוגיות ✓
 הרפואיות הוועדות פעילות בנושא ונהלים הנחיות, תקנות, בחקיקה עדכונים ✓
 וועדות הרפואיותקי דין עדכניים של בתי דין לעבודה ובתי משפט בנושא פעילות הפס ✓
 הרפואיות הוועדות לעבודת הנוגעים רפואיים עדכונים ✓
 .מצבו את להוכיח שלו הצורך, הרפואית בוועדה מטופל חוויית - והעמקה תזכורת ✓

 
 מרכז אקדמי:

 חתם רפואי ]גרלינג גרמניה[.ו[ העבריתפיזיולוג ]אונ' , א["[, משפטן ]אונ' תהעבריתרופא ]אונ'  - ד"ר עודד שראל
 ניסיון רב ומעמיק בתפר שבין רפואה למשפט וביטוח.  בעל

 במסגרת ביטוח לאומי ובמסגרות אקדמיות.שנים רבות של הדרכת רופאים פוסקים בעל ניסיון של 
 

   מבנה תכנית הלימודים
 .יתקיימו בהוראה מקוונת בזוםהלימודים 

  שעות אקדמיות 16
 .16:00-20:15עות בימי שני בש, כל אחדאקדמיות שעות  5מפגשים של  3

 15.5.23, 8.5.23, 1.5.23 י המפגשים: מועד
האינטרנט או  את המבחן יהיה ניתן לבצע דרך – 9:00-10:00בשעות  19.5.23מבחן מסכם יתקיים בתאריך 

  בחירת המשתתף.ל בהתאםלהגיע בפועל לפקולטה למדעי הבריאות, 
 

 שכר לימוד
1,000  ₪ 

 
 סיוםתעודת 

 .השתתפות פעילה במפגשים ומעבר בחינהלפחות,  90%של  בנוכחותותנה הקורס וקבלת תעודה מ סיום
 

 לפרטים נוספים
                               cme@bgu.ac.il, דוא"ל: 6273708-08טלפון:   - מזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה
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 לכבוד
 ך ברפואהמזכירות ביה"ס ללימודי המש

 הפקולטה למדעי הבריאות
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 cme@bgu.ac.ilדוא"ל: 

 
 

 מס' ת.ז שם ושם משפחה

          

 

 

 טלפון עבודה טלפון בית טלפון נייד

   

 

 

 כתובת דואר אלקטרוני

                                                                           @ 

 

 מיקוד רחוב ומספר עיר

   

   
 
 

 08-6273708, טלפון: בכרטיס אשראי. לצורך כך, יש ליצור קשר עם מזכירות ביה"סנגבה  שכ"לתשלום 
 מספר המקומות מוגבל.*

 פתיחת התכנית מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.**
 
 
 

 ביטולים והחזרים:
מודי המשך ברפואה שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או ביה"ס ללי ▪

 מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד.

. במקרה זה לימודיםלפני פתיחת ה שבועייםהודעות ביטול יתקבלו בכתב עד ביטול ע"י הנרשם:  ▪
 נרשם בתשלום מלא של שכר הלימוד.בביטול לאחר מועד זה יחויב ה הלימוד. יוחזר שכר
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