
!םיאבה םיכורב

 יעדמל הקלחמה
םייחה

היצטניירוא שגפמ



 יעדמל הקלחמה
 שגפמ |םייחה
היצטניירוא



 | היצטניירוא שגפמ | םייחה יעדמל הקלחמה
הדנ'גא

תורכיהו החיתפ•
?הבורקה הנשב דמלנ ךיא•
הקלחמב םיטקיורפו תוינכת•
תומגמהו םידומילה הנבמ•
םישגד- הקלחמב םיסרוקל םושיר•
םושירל םיסרוק תמישר/תצלמומ םידומיל תינכת•
תונושו הלהנמ•
םיטנדוטסה ת/גיצנ רבד•



הקלחמה שאר רבד | 'א הנשל םיאבה םיכורב



?ידירביה ?ילטנורפ ?םוז דמלנ ךיא•
?עבש ראבב רוגל יל יאדכ םאה•
 ןפואב תמרות תיזיפ היצקארטניא וננויסינמ .תואצרהו םיליגרת רתויש המכל תיזיפ עיגהל םיצילממ ונחנא•

הדימלל יתועמשמ

 םיסרוק לש ןווגמ ונחתפ .לגסה ירבחל םיטנדוטסה ןיב ישיאה רשקה תא רמשל הרטמכ המצעל המש הקלחמה•
!םכליבשב הז !םהב ושמתשת– וז הרטמל םיידוחיי

 ולבקתש היחנה לכש םיחוטבו םיכומס תויהל םילוכי םתאו הלשממה תויחנהל דומצב םידבוע ונחנא•
ועבקנש םיללכב תדמוע טרפב הקלחמהמו ללכב הטיסרבינואהמ

 בושח הז הנשה .ףטוש ןפואב םכילא םיחלשנש םיליימ דחא ובקעת– תואדוו יא לש בצמב םיאצמנ ונלוכ•
!דחוימב

 וצעייתת ,םהב ושמתשת .ראותב רתוי תומדקתמ םינשב םיטנדוטס םהש ת/ךנוח שי הקלחמבתי/טנדוטס לכל•
 !דבל אל םתא ,םתיא

?הנשה הארית ךיא | 'א הנשל םיאבה םיכורב



 םדק תושירד םיווהמ אובמה יסרוקמ הברהו הבושח הנש איה ׳א הנש•
 תוכחל אל .רטסמסה לכ ךרואל תוניצרב ודמלת .׳ג-ו ׳ב םינשב םיסרוקל
!ןורחאה עגרל

?הנשה הארית ךיא | 'א הנשל םיאבה םיכורב



?יטנוולר עדימ אוצמל ןכיה | תעדל ךירצש המ לכ

:הקלחמה לש טנרטניאה רתא
https://in.bgu.ac.il/teva/LifeSciences/Pages/default.aspx



?יטנוולר עדימ אוצמל ןכיה | תעדל ךירצש המ לכ



?יטנוולר עדימ אוצמל ןכיה | תעדל ךירצש המ לכ

!תומח יכה תושדחה– תוילעמה דילו40 ןיינב יבולב םיינורטקלא תועדומ תוחול



ןוירוג ןבב םייחה יעדמ| תעדל ךירצש המ לכ

 יעדמ
חמצה

היצולובא

היגולויבורקימ

 רקח
ןטרסה

םיה יעדמ

היגולוקא

 היגולויב
אתה לש

חמה יעדמ

הקיטנג
 היגולויב
תיטטניס

 היגולויב
תיבושיח

 היגולויב
תינבמ



םילולסמ | תעדל ךירצש המ לכ

:תונוש תוינכת/םילולסמ םנשי םידומילה תרגסמב

ןושאר ראותל םידומילה תינכת

:םינייטצמל תוינכת
 םילשא
םילקד

יללכ לולסמ– םייחה יעדמ
ירקחמ לולסמ– םייחה יעדמ
יתביבס לולסמ– םייחה יעדמ
ימושיי לולסמ– םייחה יעדמ
תימי היגולונכטויבו היגולויבל המגמ– םייחה יעדמ
היגולוכיספל 'חמלו םייחה יעדמל 'חמל תפתושמ תינכות– היגולויבוכיספ
חומה יעדמל המגמ– םייחה יעדמ
)תיבושיח היגולויב( בשחמה יעדמב הביטח םע ישאר םייחה יעדמ
הביטח/ישאר- םייחה יעדמ
הביבסהו היגולואיגה יעדמבו םייחה יעדמב לופכ ראות



םילולסמ | תעדל ךירצש המ לכ

 ?םידומיל תינכת/לולסמל תופרטצה לע טילחהל ךירצ יתמ
 ,ישאר םייחה יעדמו ,חומה יעדמ ,תיבושיח היגולויב ,ימושיי לולסמ ,יתביבס לולסמ  ,ירקחמ לולסמ ,יללכ לולסמ•

'ג רטסמס ףוס דע םיסרוקה םתוא תא םידמול
 איה לדחמה תרירב .תוינכתה/ םילולסמה דחאל ףרטצהל םיניינועמ םתא םא רוחבל םכילע 'ד רטסמס תארקל•

יללכה לולסמה
תואנדסב תופתתשה אוה םיוסמ לולסמל תופרטצהל הז בלשב דיחיה יאנתה•

 יפל ,'ו וא/ו 'ה ,'ד םירטסמסב תואנדס תושעל י/שרדית ?'ג רטסמס ףוס דע אנדסב יתפתתשה אל םא הרוק המ
 ךרוצה
טלחהב ?תוינכותהמ תחא לכמ ינש ראותל ךישמהל ה/לוכי ינא םאה



םילולסמ | תעדל ךירצש המ לכ

:תואנדס
 םוחתב םינוש םיאשונב םיקסועה םירמאמ וארקת ,יעדמ רמאמ אורקל דציכ ודמלת תואנדסה תרגסמב
 ,ימושיי :תואבה תויורשפאה פ"ע אוה תוצובקל ץובישה .ולא םימוחת םיגציימה םירקוח ושגפתו היגולויבה
  .תימי היגולויבו ,ירקחמ ,יתביבס

הידבוע רפוע 'פורפ-יתביבס לולסמ
יחרזמ קיציא 'פורפ-ימושיי לולסמ
ןמטורב ביריר"דו יאכז לשימ ׳פורפ-ירקחמ לולסמ
שוקשק לילח 'פורפ-תימי היגולויב

 ריכהלו ףשחיהל תנמ לע תואנדסב ףתתשהלו םשריהל םיטנדוטסה לכל םיצילממ ונא
 .הקלחמב םירקוחה תא



?תונפל ימל ,םילולסמ | תעדל ךירצש המ לכ

)ןושאר ראות הארוה תדעו ר"וי( הילא ילטנ 'פורפ :םייללכ םיאשונ•
שוקשק לילח 'פורפ :תימי היגולונכטויבו היגולויב•
ןגנצ םהרבא 'פורפ :היגולויבוכיספ•
בגש ןנור 'פורפ :חומה יעדמ•
ןרע לעלע ר"ד / יש לט ר"ד :תיבושיח היגולויב•
טלבטור קרב ר"ד :הביטח/ישאר םייחה יעדמ•
יאכז לשימ 'פורפ :"םילשא" םינייטצמל תינכות•



 תינכת ,םינייטצמל תוידוחיי תוינכת | תעדל ךירצש המ לכ
״םילשא״

 םינייטצמ םיטנדוטסל תינכות•

ימדקא קוזיחו הכימתל ישיא יוויל שי תינכותה ידימלתל– ישיא יוויל•

תינכותה תזכרמ רושיאבו הריחביפלז"קנ20 לש ףקיהב תופתתשה– םידומילה תינכותב תושימג•

"םילשא" ירגובל הדועת תקנעה– ימדקא טידרק•

תינכותב ראשיהל תנמ לע תימדקא הנש לכ ףוסב הלעמו87 עצוממ לע רומשל שי•

 ישיא ןויארו םידומילב תונייטצה יפ לע רטסמס לכ ףוסב תינכותל ףרטצהל ןתינ•



 תינכת ,םינייטצמל תוידוחיי תוינכת | תעדל ךירצש המ לכ
״םילקד״

'ב הנש תליחתב רבכ הקלחמהמ ןומיז ולבקיש םינייטצמל תדעוימה ,תידוחייו תיתרקוי תינכת•

עבטה יעדמל הטלוקפב רישי ישילש/ינש ראותל םידומיל ךשמהל תובייחתה•

םידומיל רוזחמ/התיכה לש ןוילע גרדמ/הלעמו90 םינויצ עצוממ•

היחנהל המכסה תלבק/החנמ•

 ןושארה ראותהמ רבעמ( 'ד הנשל 'ג הנש ןיב ץיקבו ,'ג הנש ךלהמב ,'ג הנשל 'ב הנש ןיב ץיקב עצבתי רקחמה•

)ינשה ראותל

ןוירוג ןב 'ינואב רישי ישילש/ינש ראותל םידומילה םויסל יאנת םע תדמוע האוולה ןתנית•

)םירטסמס9– ב ינשו ןושאר ראות( ינש ראותל ריהמ לולסמ



םיסרוק | תעדל ךירצש המ לכ

רפסמעוצקמה םשעוצקמ רפסמתודוקנ רפסמעוצקמה םשעוצקמ רפסמ
תודוקנ

'ב רטסמס'א רטסמס

14.0 'ג הקיסיפ2.0203-11331'ב םימדקתמ תילגנא153-15051
2.0הדבעמ תיללכ הימיכ15.0204-11543'ג א"ודח201-19141
13.0 תילקיסיפ הימיכ5.5204-11621םייחה יעדמל תיטילנאו תיללכ הימיכ204-15081
22.0 תילקיסיפ הימיכ2.25204-12611תוילוח ירסח היגולואוז205-11021
5.0 תינגרוא הימיכל אובמ2.75204-15042םינתיילוח היגולואוז205-11031
2.0חמצה יעדמ2.5205-11221אתה205-19011
1.5הדבעמ חמצה יעדמ0.0205-11223הירפסב הכרדה299-11121
5.0הקיטסיטטסויב0.0205-19402תוחיטב תכרדה900-52012
0.0תינימ הדרטה תעינמל םילהנהו קוחה תרכהל הדמול900-55001

24.5כ"הס20.0כ"הס

17.10.21 דע13.10.21 ןווקמ עוציב

יללכ– םייחה יעדמ- ןושאר ראות ידומילל תצלמומ םידומיל תינכת

תועשב הפיפחה תורמל םיסרוקה ינשל םשריהל שי תוילוח ירסח היגולואוזו םינתיילוח היגולואוז םיסרוק



םיסרוק | תעדל ךירצש המ לכ

 הדיפקמ םייחה יעדמל הקלחמה
 תוידוחיי תוינכת םע רשקב תויהל
 תטיסרבינואב )הירנירטו ,האופר ומכ(
 ידכ םירחא תודסומבו בגנב ןוירוג-ןב
 עיגהל םיצורה םידימלתש אדוול
       תאז תושעל ולכוי ולא תוינכתל

 רחא בוקעלו קודבל םיטנדוטסה תוירחאב
 םינכדעמ םה דימת אל .ולא תוינכתל תושירדה
 םייונישב ונתוא

 יעדמ
םייחה

האופר

הירנירטוו



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

!םיסרוקל םושיר
?םשריהל םיסרוק הזיאל עדא ךיא
?יתוא דיחפמ ןווקמ םושיר
?ילש ה/רבח לש לוגרת תצובק/רועיש ותואל םשריהל ךיא

!!!דחפ הזיא



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

הריחב יסרוק הריחב יסרוק
  תרבגומ

הריחב יסרוק
 תישפוח

+++הבוח יסרוק

 !דאמ לק– 'א הנש
הריחב לש תויורשפא ןיאו טעמכ
הדבעמב תוסנתה סרוקו תואנדסמ ץוח



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

 דועו תועש ,הקלחמה יסרוק לע עדימ– 'א בלש



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

תועש תכרעמ



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

תועש תכרעמ



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

תועש תכרעמ



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

תועש תכרעמ

 הז ךיא הניבמ אל ינא
??רושק

 םילבקמש טלפה הז

 רומשל וא סיפדהל ךירצ
 םיעיפומ ןאכש ןוויכמ ותוא
 תוצובקל עגונב םיטרפה לכ
דועו תודבעמ לוגרת



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

׳א בלש– םיסרוקל םושיר

 )תועשה תכרעמ( 'וכו ליגרת ,הדבעמ ,רועיש תללוכה םיסרוקה תמישר תא י/ספדה•
)ליגרתה וא הדבעמה תצובק( ךרובע םיבוטה םינמזה תא י/רחב•
 תרחב התוא הצובקהש תויהל לוכי ,םושירה ןמזב .די גשיהב תספדהש םיסרוקה תמישר תא י/רומש•

 תא תולקב אוצמל ךל רוזעת תספדהש המישרה .תרחא הצובק רוחבל ךילע היהי ,ןכל .האלמ
האבה הצובקה
 תכרדה ועצבי אלש תי/טנדוטס .םידומילה תליחתינפל עצבל שי–900-52002– תוחיטב תכרדה•

.תודבעמב ףתתשהל ולכוי אל תוחיטב
.םידומיל תנש לכב עצבל שי תוחיטב תכרדה סרוקל םושיר•



םיסרוקל םושיר | תעדל ךירצש המ לכ

׳ב בלש– םיסרוקל םושיר

רחא רתאל תשגל וכרטצת ,לעופב םשריהל תנמ לע

  המשרהה לש םיבלשה לכ תא םכל הארי הטמ רושיקב עיפומה טרסה

https://mediaserver.bgu.ac.il/Yeutz_2018/Yeutz_2018.asp



?החלצהה דוס המ | תעדל ךירצש המ לכ

:םיכסנ ואוב

םינש המכ ךשמב םתדמל אל םכבור

הטיסרבינואה םע םכלש ןושארה שגפמה והז

 תויורגבה תא רובעל ךיא םכתא ודמיל ,ןוכיתב
דומלל ךיא אל ךא

 םירחא הנכהו הבישח תרוצ שרד ירטמוכיספה



?החלצהה דוס המ | תעדל ךירצש המ לכ

 הכ דע עודיש המל םכתא ףושחלו )היגולויבה לש רקיעב( עדמה תפש תא םכתא דמלל איה ןושארה ראותה תרטמ

הייונב איה םהילע תודוסיה תא דומלל שי ,עדמה תפש תא דומלל ידכ

 םכל ריבסהל הליחת ונילע ,)םיעדוי ונחנא טעמ המכ ואלפתתו( עדונ אלה לע תולאש לואשל םכתא ןיכהל תנמ לע
םויכ עודי המ



?החלצהה דוס המ | תעדל ךירצש המ לכ

רועישה ינפל  שרדנה דומילה רמוח תא אורקל•

םימדוק םירועישב דמלנש המ תא תעדל•

 )'וכו תודובע ,הדבעמ תוחוד ,םיליגרת( סרוקה תולטמ תא עצבל•

תיסיסבה םכתלכשהב םירעפ םילשהל•

 .םהב םתלקתנש תויעבה םע דדומתהל•

םכמ עיגהל הכירצ המזויה לבא ,רוזענ ונחנא•

"לודג שאר" תויהל•

תיפכב םכתא וליכאי אל ,ןאכ ;)תוללכממו( ןוכית רפס תיבמ הנוש הטיסרבינואה
?םכמ םיפצמ ונחנא המ



החלצהל םיפיט | תעדל ךירצש המ לכ

ךממ רתוי םגו ךממ תוחפ םיעדויש םישנא םג תוללוכה תונטק תוצובקב דומלל י/לדתשה•

הניחבב תויהל לוכי לוכה ,הניחבב היהי אל וא היהי הז םאב דקמתת לאו סרוקב רמוחה תא דמל•

)ירטמוכיספב ומכ( תויוטש לע ךתוא לישכהל אלו ךתנבה תא ןוחבל ודעונ תוניחבה•

ךל בטיי ,רורב אל רמוח םע דדומתהל םידקתש לככ•

 הלוכיו רבד םוש ךתוא דמלת אל ,הדובעל תווצ /ךגוז תב לש וא ,םינשי תוחוד תקתעה .ךמצעב תולטמה תא עצב•

 ךתוא ךבסל



רשק ישנא |תעדל ךירצש המ לכ

׳ץבירז זר 'פורפ– הקלחמה שאר

הילא ילטנ 'פורפ– ןושאר ראות ,הארוה תדעוו ר"וי

יש לט ר"ד– םיטנדוטס יניינעל הארוה תדעו תגיצנ

שוקשק לילח 'פורפ– תימי היגולונכטויבו היגולויב המגמ זכרמ

ןבואר סיריא 'בגה– ןושאר ראותל םיטנדוטס תזכר

ובא ןב ןרק 'בגה– םימדקתמ םיראתל םיטנדוטס תזכר



רשק ישנאל הינפ |תעדל ךירצש המ לכ

ואbiostud1@bgu.ac.ilץיבוקשרהרב:םיטנדוטסהתוריכזמ .1
.13:30-15:30תועשבה-אםימיב08-6461483ןופלטב

https://in.bgu.ac.il/teva/LifeSciences/Pages/StudentInformation/yor.aspxהקלחמהרתאבןווקמהיינפספוט .2

.עובשלכליימבוחלשישגפמלרושיקוםיטרפ .13-14ןושארימי .םוזב ,ישלטרד :הלבקתעש .3

ןהדתילד 'בגה ,הקלחמהתזכרםעשארמםואיתבהשיגפתעיבק :׳ץבירזזר׳פורפ ,הקלחמהשאר .4

mailto:biostud1@bgu.ac.il


?תונפל ימל ?היעבב תלקתנ | תעדל ךירצש המ לכ

דמלנה רמוחב הרושק היעבה םא– סרוקב לגרתמ וא הצרמל :סרוקב היעב1.

םיטנדוטס יניינעל הארוה תדעו תגיצנ ,יש לט ׳רד :םידחוימ םירושיא ,תוישיא תויעב2.

https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/default.aspx םיטנדוטסהטאנקיד :טנדוטסה תחוור3.

.םכלש ךנוחל ?חוטב אל4.

לגסהירבחיכורכז .סמונמודבכמןפואבחסנתהלודיפקה ,הקלחמבלגסהירבחלהינפלכב
הארוההאשונלרבעמתוברתולטמבםיקוסעשםלועבוץראבםיליבומםינעדמםה



?תונפל ימל ?היעבב תלקתנ | תעדל ךירצש המ לכ

 ?רזוע אל םולכו לוכה םתיסינ
 השיגפ םואתב ׳ץבירז זר 'פורפ הקלחמה שארל תונפל םינמזומ
6461376/3- השיגפ םואיתל .שארמ

:םיפסונ רשק םישנא

 .דעווה ךרד תזכורמ הינפב הילא ילטנ ׳פורפ הארוה תדעוו ר״וי :סרוקב היעב•

elianat@post.bgu.ac.il

irisru@bgu.ac.il.ןושאר ראות םיטנדוטס תזכר ,ןבואר סיריא 'בגל :הקיטסיגול תויעב•
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