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 מטרות ותכני הקורס

 וקים, תקנונים ופוליסות ביטוח.להכיר את עיקרי הח ✓

 להכיר את הזכויות הכספיות של החולים הנובעות ממצבם הרפואי ]לא כולל חוק הבריאות[. ✓

 להכיר את הפרוצדורות הכרוכות במימוש הזכויות. ✓

 .להכיר תהליכים מקבילים ✓

 ללמוד כיצד נקבעת הנכות, הקשר הסיבתי, ניכוי הנכות הקודמת. ✓

 .יק מסמכים רפואיים לשם מימוש הזכויותללמוד כיצד נכון להכין ת ✓

 .הרפואי ולדעת כיצד ניתן לשרת ולכוון לקוחות לממש זכויותיהם הנובעות ממצב ✓

 בתחום באופן עצמאי ובלתי תלוילהכין אותך לפעול  ✓
 
 

 תנאי קבלה
, םיפיזיותרפיסטאחיות, ים, רופא: אנשי מקצועות הרפואה המוכרים על ידי משרד הבריאות: לתכנית יתקבלו

 .טכנאי רנטגןים ורפואי םבעיסוק, עובדות סוציאליות, טכנאי יםקלינאי תקשורת, מרפא
 

   -  הלימודים תכניתמבנה 
 08:30 - 14:15 מפגשים בימי שני, בשעות 6, שעות אקדמיות 54  - תיאורטיחלק 

 
ליווי  – ס באופן אישיחודשיים בליווי אישי בתיקים שיובאו על ידי המשתלמים,  על ידי מנחה הקור – התנסות

 שלהם.משתתפים במימוש זכויות של לקוחות ה
 

 מועד פתיחת הלימודים
24.5.21 

 
 תעודת גמר

 מותנית סיום הלימודים וקבלת תעודה 
 מהשיעורים 90%בהשתתפות פעילה ונוכחות של  ✓

 השתתפות פעילה בסימולציות ✓

 לפחות 70מעבר מבחן מסכם בציון  ✓

 .חודשים 2יצוע התנסות של ב ✓
 

 שכר לימוד
 .דמי השתתפות₪  ,0045-ו דמי רישום₪  100 - חלק תיאורטי

 ₪  1,600 –התנסות 
 

 

 מקום הלימודים
 הוראה מקוונת

 

 

 בעלי תפקידים
רופא, פיזיולוג, משפטן, חתם רפואי. הקים את מערך ההכשרה של הרופאים בביטוח הלאומי.  , עודד שראלד"ר 

בשלוש אונברסיטאות שונות. עסק גם בליווי  –פוסקים, כדרישת החוק קורסי  8העביר והיה המרכז האקדמי של 
חולים מול הביטוח הלאומי, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, משרד הביטחון. ידע רב וניסיון עשיר, מתוך המערכת 

 ומול המערכת.
 

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

 cme@bgu.ac.ilדוא"ל: 
 08-6273587פקס: 

 
 

 
 

 מס' ת.ז שם ושם משפחה

          

 

 מקום עבודה עיסוק השכלה

   

 

 טלפון עבודה טלפון בית טלפון נייד

   

 

 כתובת דואר אלקטרוני

                                                                           @ 

 

 מיקוד רחוב ומספר שם היישוב/עיר

   

   
 
 
 

 . לצורך כך, יש ליצור קשר עם מזכירות ביה"ס.יס אשראיבכרטניתן להסדיר את תשלום דמי הרישום     
 מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. תכניתפתיחת ה** 

 
 
 

 ביטולים והחזרים:
 דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים. ▪

ו ביה"ס ללימודי המשך ברפואה שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים א ▪
 מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד.

. במקרה זה יוחזר לימודיםלפני פתיחת ה ימים 14הודעות ביטול יתקבלו בכתב עד ביטול ע"י הנרשם:  ▪
שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום. בביטול לאחר מועד זה יחויב הנרשם בתשלום מלא של שכר 

 .הלימוד
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