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543501 

 רפואת ספורט
י דרישות משרד הבריאות לצורך הסמכת רופאי ספורט "סמסטרים עפ 6 בתכנית הת)

 (ולהרחבת הידע המקצועי לאקדמאים הפועלים במסגרת מועדוני ספורט
 

 גולדהמר .א' פרופ: מנהל ויועץ אקדמי

 ברבר. ר א"ד: ניהול וארגון
 בן לולו . א ר"ד: ופדיהתמרכז תחום אור
 הופמן'. ג. פרופ: של המאמץ מרכז תחום פיזיולוגיה

 בר יוסף. ר ר"ד: ובנוער ילדיםבספורט רפואת יועץ תחום 
 צור. ר ע"ד: יועץ תחום שיקום פציעות ספורט

 
 

 

 :רקע ומטרות הקורס

המעוניינים לקבל את רישיון משרד הבריאות לעסוק ברפואת ספורט הקורס מיועד לרופאים 

י חוק הספורט ולרכוש ידע ומיומנויות בתחומים השונים והמגוונים של רפואת "ולפעול עפ

הקורס מיועד לא רק לרופאים אלא גם לבעלי השכלה אקדמית העוסקים במדעי . הספורט

הקורס יאפשר הכרה . במסגרת עבודתם'( וכופסיכולוגיה , תזונה, פיזיותרפיה, אימון)הספורט 

  .נרחבת ומעמיקה של כל אותם נושאים הכלולים ברפואת הספורט

 

  :קהל היעד 

רופאים מומחים ומתמחים מכל מקצועות הרפואה המעוניינים בקבלת רישיון משרד 

 (בהתאם לתקנות חוק הספורט)הבריאות לעסוק ברפואת ספורט 

 

תינתן עדיפות לבעלי תואר )העוסקים במקצועות הרפואה והבריאות שהינם בעלי תואר ראשון 

נרשמים אלה יהיו זכאים בתום לימודיהם לתעודת גמר מטעם היחידה ללימודי ההמשך (. שני

 .אך לא יהיו זכאים לעסוק ברפואת ספורט, בטכניון

 

 :מתכונת הלימודים

  .(מעשיתשעות התנסות  104 כולל)שעות הוראה  362כ "סה

 .16:15-20:15בין השעות  בימי שלישיסמסטרים רצופים  6 הלימודים יתקיימו במתכונת של

 

 .לקראת סוף כל סמסטר תתקיימנה סדנאות מרוכזות בימי שישי
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י משרד הבריאות גם התנסות מעשית בתחנות "נדרשת ע ,ללימודים התיאורטייםבנוסף 

י הלומדים מול האגף לרישוי "התנסות זו תתואם ישירות ע. לרפואת ספורט ברחבי הארץ

איננה אך היא , שעות המצויינות לעיל 104תכלול גם את ו מוסדות רפואה במשרד הבריאות

  .באחריות הטכניון

 

 14.1.20: פתיחת הלימודים

 

 ר"דמ₪  480( + לכל סמסטר₪  3300)₪  008,19: עלות התוכנית

 

 ,1 עפרון' רח(, ם"ח רמב"הסמוך לבי)ש רפפורט "עהפקולטה לרפואה  :מקום הלימודים

 .חיפה

 

 :מבנה הקורס ותכנית הלימודים

 .משנה נושאי מכמהים עיקריים ונושא 4-הקורס מורכב מ

, ותכלי, ריאות, לב)ף ת תפקוד כל מערכות הגוכרהובהראשון מתמקד בפיזיולוגיה של המאמץ  נושאה

פעילות מהלך יכללו גם נושאים כגון ההתאמות שנעשות בגוף ב. במנוחה ובמאמץ( דועמערכת עיכול ו

 (.וגובה, קור, חום)ספורטיבית ובתנאי קיצון וגופנית 

שהפך בעשור האחרון לתת ) הקרדיולוגיה של הספורטפיזיולוגיית המאמץ ו שני יעסוק בתחוםה נושאה

 מנת לשפר את היכולת לזהות-על, (ב"מוכרת באיגוד הקרדיולוגי האירופי ובמקבילים של ארההתמחות 

הכרת כמו גם , עוסקים בספורטהחיי  וחולניים שיש בהם ממצאים שמסכנים אתג תקינים "תרשימי אק

הנושא של מוות פתאומי בספורטאים והאטיולוגיה לכך ודרכי ההיערכות להתמודדות במצבים 

 לאנשיםהרשאה לעסוק בספורט מתן ספורטאים טרם התורחב היריעה בבדיקות הסקר של  .אלה

אי ספיקת , מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם ,כרתוס דוגמת סובלים ממחלות שונותלאנשים הבריאים ו

הנדרשות וההתוויות (, מחלות במערכת העצבים ועוד, פרקיםממחלות , יתר-תהשמנ, מחלות ריאה, לב

 .ועודנכים ה, ילדיםה, םנשיההיכרות עם ספורט  רךתיע, כמו כן. חוליםאצל אותם רט לעסוק בספו

השונים ודרכי  םעל מגרש הספורט בענפי ןמנגנוני היווצרות, השלישי הוא תחום פציעות הספורט נושאה

 .פיזיותרפיההו, שיקוםה, ופדיהתאורתחומי הההתמקדות תהיה ב. שיקומן

  WADA –חוקי ה , הכרת תחום הסמים בספורט -המשנה שיקבל חשיפה בולטת בקורס  נושאיאחד מ

היסטוריה , פסיכולוגיה של הספורט, ורשימות החומרים האסורים בשימוש INADOוהזרוע הישראלית 

גישת המוסד לביטוח לאומי לפציעות ספורט המוגדרות תאונות עבודה ולכן , ופילוסופיה של הספורט

הכרה בסיסית , פציעות ספורט במסגרת צבאית ועוד, היכרות ממשית של העוסקים בתחוםמחייבת 

 .תא לחץ וכו, של תחומים אחרים של רפואת ספורט כגון רפואת צלילה

, רופא ספורט)התנסות מעשית בהנחיה של צוותי רפואת ספורט בסדנאות וב יתמקד הרביעי נושאה

 ת מקצועי המרפא ה שלהכרת פעילות, באגודת ספורט מובילה (ותזונאי, פסיכולוג ספורט, פיזיותרפיסט
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, בבתי חולים, באוניברסיטה בתחום הפיזיותרפיההתנסות , משרד הבריאותלבדיקת ספורטאים באישור 

  .הנדרשות על מגרשי הספורטכרת שיטות ההחייאה בהו, ובקופות החולים

 

 סגל המרצים:

ס למדעי "ביהמ, טכניוןב פקולטה לרפואהמן ה, בתי חולים אוניברסיטאייםמסגל בכיר 

מן , אוניברסיטת בר אילן בצפת מן הפקולטה לרפואה של, הבריאות באוניברסיטת חיפה

ומנהל מערך רפואת , אגודת מכבי חיפה בכדורגל רופאי ,מכון וינגייטמו ה לחינוך גופנימכללה

 .בישראל ספורט בהתאחדות לכדורגלה

 

 :זכאות לתעודה

והצלחה  לפחות יםהשיעורמ 75%-חובת נוכחות בשכוללות לעומדים בדרישות הקורס 

תוענק תעודת גמר של בית הספר  ,אחד מן הסמסטרים-שתתקיימנה בתום כלבבחינות 

 תקופתבוגרי הקורס תהא זכאות בתום רופאים ל. בטכניון ללימודי המשך מתקדמים ברפואה

להגיש מועמדות כרופא מורשה , מוכרות להכשרת רופאי ספורטבתחנות ' סטאזהלימודים וה

 .לבדיקת ספורטאים מטעם התחנות בהן ייבחר לעבוד

 

 ה ע ר ו ת
 פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים. 

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

  כלולים בשכר הלימודדמי ההרשמה אינם.  

 במועדי הלימודים או בכל , כי ייתכנו שינויים במערך התכנית ,היחידה מביאה לידיעת הנרשמים

כפוף לנהלי היחידה ללימודי המשך ב. הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים. נושא אחר

 .פיתוחלבמוסד הטכניון למחקר ו

 ך המפגשים יוגש כיבוד קלבמהל. 

 

 טופס הרשמה בעמוד הבא

  

 :לפרטים נוספים והרשמה

 svetapa@trdf.technion.ac.ilמנהלת תחום לימודי המשך ברפואה , סווטה אפנסנקו

  04-8295381טלפקס |  esstudrefua@trdf.technion.ac.ilל  "דוא| רכזות לימודים  ,פאינה /מריה
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 (סמסטרים 6)רפואת ספורט  –רישום ללימודי המשך     

(.1.2041- 543501) 

      :  ז.ת      :   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

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

מועד זה הוא מועד משוער והיחידה  רשאית לדחות מועד  .         :מועד תחילת הלימודים הוא

 .זה או לבטלו

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

 :הערות ₪ 480 דמי הרשמה

 תשלומים שווים 12שכ"ל ניתן לשלם ב ₪ 19,800    שכר לימוד

  ₪  20,280 כ"סה

  מ"פ בע"מוסד הטכניון למויש לרשום לפקודת  -תשלום באמצעות המחאות  

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

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

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

 .  היחידה

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

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

 

 

 יד -יש לחתום בכתב         :  ____________________חתימה                         : תאריך   

    

 

 נא לרשום את הפרטים ולחתום בכתב יד בתחתית כל עמוד

:את הטופס נא להחזיר ל  

 svetapa@technion.ac.il : מייל

 או פקס: 8295381-04

 

להצמיד  נא

כאן תמונת 

 פספורט 
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 מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון 

 היחידה ללימודי המשך וחוץ

 כתב תנאים כלליים

אישור הצהרה כתב תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב 

 מ"י הח"והתחייבות שנחתם במועד החתימה של כתב זה ע

 

היחידה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנית הלימודים מהשיקולים האקדמיים  .1

או על מנת להתאים את התוכנית לדרישות המשתנות של הגורם החיצוני וכן רשאית /ו

או /הוספת שעות לימוד וי "היחידה לקצר או להאריך את תקופת הלימודים לרבות ע

 .גריעת שעות הלימוד

 :מקום ומועדי הלימודים .2

ליחידה שמורה הזכות להעביר , א"הלימודים יתקיימו  בקמפוס היחידה בחיפה או בת 2.1

א למקום "מקמפוס הטכניון בחיפה  או בת ,כולם או חלקם, את הלימודים,  בכל עת

 .אחר

או שעות /את ימי ו, ואפשרויותיה לפי צרכיה, בכל עת, היחידה שמורה הזכות לשנות 2.2

 .הלימוד של כל כיתת לימוד

 :או כל תעודה אחרת/מ לקבל את תעודת הגמר ו"חובות הסטודנט ע .3

במועדים  –להכין ולהגיש מטלות קורס, מהשיעורים והתרגילים 75%להשתתף בלפחות  3.1

 .שיקבעו לכך

הבחינות "להלן )לעמוד בכל הבחינות שתערוך היחידה ללומדים במסלול לימודיו  3.2

י הגורם החיצוני ובאחריותו "מובהר בזה כי הבחינות החיצוניות נערכות ע"( . הפנימיות

 .היקפן ורמתן, הבלעדית וכי היחידה אינה אחראית לתוכן הבחינות

, המנהליות והאחרות שתפרסם היחידה מזמן לזמן, האקדמיות, למלא אחר כל ההוראות 3.3

 .או עובדיו/מרצי היחידה ו י"פ ע"ואלה שימסרו לו בכתב או בע

להימנע מלגרום נזק למתקני היחידה  וציודה , לשמור על ניקיון מתקני היחידה וציודה 3.4

 .י ידו"ולשאת בהוצאות הטבת כל נזק שיגרם ליחידה  ע

 

 :ביטול הרשמה הפסקת לימודים, שכר לימוד .4

י תקנון ההנחות של היחידה ללימודי "ל יוענקו אך ורק עפ"הנחות בשכ 4.1

 .בכל מקרה לא ינתן כפל הנחות. ח"י רו"המבוקר ע, המשך וחוץ

mailto:svetapa@technion.ac.il
mailto:svetapa@technion.ac.il


 

 3109601חיפה בת גלים  9649ד .ת :כתובת|  svetapa@technion.ac.il  :ל"דוא|  04-8295381 :טלפון

דמי , בעת ביטול הרשמה בכל שלב 4.2

 .ההרשמה אינם מוחזרים

ימים לפני פתיחת  14 –ביטול לימודים בהודעה בכתב לרכזת הלימודים לא יאוחר מ   4.3

 פ ר ט    ל ד מ י  ה,   הלימודים במשרדי היחידה תחזיר לו היחידה  את כל תשלומיו

 .ה ר ש מ ה והמקדמה   ש ל א   י ו ח ז ר ו

סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך לא    4.4

 יאוחר 

משכר % 20 –מקדמה וב , יום אחרי תחילת הלימודים יחוייב בדמי הרשמה 21 –מ  

 .הלימוד

סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך    4.5

יום מפתיחת הקורס לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של שכר הלימוד ודמי  21לאחר 

 .ויהיה חייב לפרוע את כל חובותיו הכספיים ליחידה, ההרשמה

מכל ' מסטר בואינו מעונין להמשיך לס' ביטל הסטודנט את הרשמתו בתום סמסטר א  4.6

 .יחוייב במלוא שכר הלימוד הכולל, סיבה שהיא

 .ללימודיהם' נוהל זה תקף לסטודנטים הלומדים גם בשנה ב  4.7

 ש ו נ ו ת  .5

תשתמש .  היחידה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שיפגר בתשלום כלשהו 5.1

היחידה בזכות זו ולא יהיה עליו להחזיר לסטודנט שלימודיו יופסקו את הסכומים 

או כדי לגרוע מחובת הסטודנט לפרוע , כולם או מקצתם, ששילם עד לאותו מועד

 .את כל חובותיו ליחידה

 .על הסטודנט להודיע ליחידה מיד על כל שינוי בכתובתו או במספרי הטלפון שלו 5.2

 

 :מ מאשר ומתחייב בזאת כלפי היחידה כדלקמן"הח

 "(.הידיעון"להלן )קבלתי את ידיעון היחידה ובו מפורטת התוכנית   .1

המפורטים בידיעון  –המנהליים והכספיים , מ מסכים לכל התנאים האקדמיים"הח .2

 .מ מתחייב בזה לקיים תנאים אלה ולפעול על פיהם"הח, ובתנאים הכלליים

 .הכל לפי המקרה –בכתב זה לשון זכר יפורש כלשון נקבה  .3

 

 ולראייה באתי על החתום
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