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 רחובות– מרכז רפואי קפלן 
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 לכבוד

 (ת)הראשי     (ת)הרנטגנאי

 

, .נ.ג.א

 

 2014 - 2015 -ה "קורסי השתלמות לרנטגנאים תשע: הנדון

 

ס "קורסים שמארגן ביה דפי מידע פרטניים וגליון הרשמה לשורה של, ב קובץ מידע כללי"מצ

. הארצי לרנטגנאות ודימות של  הכללית

  

 :השנה נפתחים שישה קורסים לרנטגנאים .א

    

 .אולטראסאונד במיילדות וגניקולוגיה .1

 .רדיותרפיה .2

3. T.C 

 ממוגרפיה .4

 אולטראסאונד כללי .5

6. MRI 

 

שנים5- קורס ממוגרפיה נפתח אחת לכ:      לתשומת לבכם  , 

 .             למעוניינים מומלץ לא לדחות ולהירשם השנה

 

 

 :תזכורת לגבי נוהלי התשלום .ב

תהיה אפשרות לשלם באמצעות כרטיס אשראי ביום הראשון של  . 1

 .כל קורס

    . בלבד בדואר רשום ולמוטבאך ורק , למעדיפים לשלם על ידי המחאות. 2

 פרטים נוספים בטופס .  המחאות ביד ביום תחילת הקורסלא ניתן למסור    

. נא להקפיד להעביר מידע זה לנרשמים. ב"ההרשמה החדש המצ    

 

!!! הרשמה מוקדמת תבטיח מקומכם בקורסים

:     ס  לרנטגנאים בטלפון"אם יש צורך במידע נוסף ניתן להתקשר לביה

9441302-08 ,9441612-08 .

 www.dimut.co.il: או להוריד דף הרשמה מאתרנו באינטרנט 

 

http://www.dimut.co.il/
http://www.dimut.co.il/


 2014 - 2015 -ה "תשע- הדרכה קורסי 
 

: להלן רשימת הקורסים שנקיים בשנת הלימודים הבאה

 

. אולטראסאונד במיילדות וגניקולוגיה .א

 

רדיותרפיה  .ב

 

 טומוגרפיה ממוחשבת – T.C .ג

 
 ממוגרפיה .ד

 

 אולטראסאונד כללי  .ה

 

 MRI .ו

 

 

  1200עלות  כל קורס .₪ 

  לכל קורס כלולים במחיר הקורס ₪ 50דמי הרשמה בסך .

 פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים .

 

אולטראסאונד במיילדות וגניקולוגיה  .א

ההרצאות תתקיימנה .  מפגשים13- ויתפרש על פני כ 2014אוקטובר הקורס יחל בחודש 

 . רחובות– ס לרנטגנאים במרכז רפואי קפלן"בביה

 

רדיותרפיה  .ב

.  מפגשים7 ויתפרש על פני 2014הקןרס יחל בחודש אוקטובר 

ס לסעוד של "ההרצאות תתקיימנה במרכז ההדרכה הארצי של  הכללית הסמוך לביה

. תקוה- פתחח בלינסון"ביה

  

 T.Cטומוגרפיה ממוחשבת  .ג

.  מפגשים7 ויתפרש על פני   2014ר הקורס יחל בחודש דצמב  

ס לסיעוד של "הסמוך לביה, ההרצאות תתקיימנה במרכז ההדרכה הארצי של הכללית

 .תקוה- פתחח בלינסון"ביה

                                                     

 ממוגרפיה  .ד

.  מפגשים7 ויתפרש על פני 2015 הקורס יחל בחודש פברואר 

. ח קפלן"ס לרנטגנאות בבי"שני ימי הלימוד הראשונים יתקיימו בביה 

ס לסעוד של "במרכז ההדרכה הארצי של  הכללית הסמוך לביהשאר חמשת המפגשים 

. תקוה- פתחח בלינסון"ביה

 

 

 

 



אולטראסאונד כללי  .ה

.  מפגשים7 ויתפרש על פני  2015 מרץהקורס יחל בחודש   

ס לסעוד של "ההרצאות תתקיימה במרכז ההדרכה הארצי של הכללית הסמוך לביה

 –ח קפלן "ס לרנטגנאים בביה" יום לימודים אחד יתקיים בביה.תקוה- פתחח בילינסון"ביה

 .רחובות

 

  MRI .ו

.  מפגשים7 ויתפרש על פני 2015 מאיהקורס יחל בחודש      

ס לסעוד של "ההרצאות תתקיימנה במרכז ההדרכה הארצי של הכללית הסמוך לביה

 .תקוה- פתחח בלינסון"ביה

 

  

. ראה בהמשך החוברת דפי מידע מפורטים לגבי כל קורס בנפרד

 

 

   

. 16.00 - 08.00 בין השעות 'ד – 'ס בימים א"לקבלת מידע נוסף ניתן להתקשר לביה

. 08- 9441612 , 08 - 9441302: טלפונים

. 76100,  רחובות1.ד.ת, מרכז רפואי קפלן, ס הארצי לרנטגנאות ודימות"ביה: כתובתנו

   www.dimut.co.il                                                                          :כתובתנו באינטרנט

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ה"תשע -  2014 - 2015 - שאלון הרשמה לקורסים 

    
__________________ ______שם פרטי         __________________    ________שם משפחה 

 
 :  מגוריםכתובת

_____ ___ מיקוד___ ___ בית' מס_________ __________רחוב  _________________שם הישוב

__________________________________________ ___________:     ________________ל"דוא

 

 

 

  _______________________טלפון __________ _________________מקום עבודה נוכחי 

 

. (  בקורס המבוקשVסמן ): ברצוני להירשם לקורס הבא

V  תאריך פתיחה שם הקורס 

 3.11.2014  אולטראסאונד במיילדות וגניקולוגיה 1 

 29.10.2014רדיותרפיה  2 

 3 T.C 17.12.2014 

 4.2.2015 ממוגרפיה 4 

 4.3.2015 אולטראסאונד כללי 5 

 6 MRI 6.5.2015 

 
 כלולים במחיר הקורס 50₪ :דמי הרשמה . 1200₪ כל קורס  :מחיר   .

 פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים .

 נא זרזו את הליכי הרישום, מספר המקומות מוגבל . 

 

___________________ חתימה _______________                תאריך

 

: נוהלי הרשמה  לקורסים

. י את הפרטים בשאלון ההרשמה/מלא .א

 .  ליד הקורס המבוקשVי  / סמן .ב

 דמי רישום  ( !!!!לא לשלוח כסף מזומן ₪ )50על סך  (!!!בלבד המחאהי / צרף .ג

 :י לפי הכתובת/ושלח  ,  מרכז רפואי קפלן:לפקודת

,   ס הארצי לרנטגנאות ודימות"ביה      

 .76100רחובות  1 ד"ת,  מרכז רפואי קפלן      

. (אין אפשרות לרישום בפקס– ל "פועל יוצא מהנ)      

 

. לא יהיה זכאי להחזר דמי הרישום, ה לבטל את ההשתתפות/ת לקורס אשר החליט/נרשם

. יש לשלם לא יאוחר מיום תחילת הקורס ( ₪ 1150 )את יתרת הסכום 

         ז "מספר ת       נקבה   זכר      :מין

  -         : טלפון  בבית

   -         :טלפון  נייד 



 נוהל התשלום

 
ס לרנטגנאים מרכז רפואי קפלן "ניתן לשלם בשלושה תשלומים על ידי המחאות לפקודת ביה .א

 מכתב המציין בעבור איזה קורס מיועד התשלום ושם נא לצרף. ולציין למוטב בלבד

ס לרנטגנאות ודימות מרכז רפואי קפלן "ולשלחו בדואר רשום ישירות אל  ביה, המשתלם

 .76100  רחובות1.ד.ת

 

 .על ידי כרטיס אשראי ביום פתיחת הקורס .ב

 
 

 (דרך מסלקה)אפשרות תשלום על ידי העברה בין מוסדית 
לגבי משתלמים משירותי בריאות כללית אשר המוסד בו הם עובדים מעדיף לשלם עבורם  על ידי 

. העברה בין מוסדית

 

 :להלן הנוהל
ס לרנטגנאים "לפקודת ביה - ( 50₪)דמי רישום -  ת לשלוח המחאה /ת חייב/כל משתלם .א

ס לרנטגנאות ודימות "ישירות לביהמרכז רפואי קפלן בצירוף טופס הרישום עם סימון הקורס 

 .מרכז רפואי קפלן

 

ח קפלן ובו רשימה "המפנה ישלח מכתב להנהלת חשבונות בביה (הנהלת חשבונות) המוסד  .ב

ח קפלן לחייבו "שם הקורס וסך הסכום הכולל בו המוסד מבקש מביה, שמית של המשתלמים

לא כולל את דמי הרישום אשר משולמים אישית על ידי . על ידי העברה בין מוסדית

 .המשתלם

 

 .ס לרנטגנאים"ישלח העתק לביה, במקביל המוסד השולח  .ג

 

 .ת אינו כולל את דמי הרישום/הסכום לגבי כל משתלם .ד

 

 .  כל ההליך אמור להסתיים לא יאוחר משבועיים לפני תחילת הקורס .ה

 

 הינה באחריות -העברת התשלום לקורסים בנוהלי התשלום השונים כולל העברה בין מוסדית 

! המשתלם

 

. 76100מיקוד ,  רחובות1.ד.ס לרנטגנאות ודימות מרכז רפואי קפלן ת"ביה: פרטים נוספים

: ובאתר האינטרנט . 08 - 9441302: טלפון

www.dimut.co.il 

 

 

 

 

 

 

         

 



    דף מידע קורס עיוני באולטראסאונד מיילדות וגניקולוגיה 

 2014 - ה"תשע
 

 

. העשרה והקניית ידע: המטרה

 

 

. אפלמן צבי ומר הלמן יוסי' פרופ, ר חזן ינון"ד, כספי בנימין' פרופ: המרצה

 

 

. ל"ס וכן רנטגנאים המתעתדים לעסוק בתחום  הנ"תלמידי ביה: משתתפים

 

 

.  שבועות13- מפגש שבועי במשך כ  : משך הפעילות

 

 

 3.11.2014-   החל מ  11.00 – 12.30– '                         בכל יום ב

  

. באותן השעות'  ובהמשך בכל יום ב             

 

 

 רחובות, מרכז רפואי קפלן, ס לרנטגנאות ודימות"ביה: מקום הלימודים

 

 

. עמידה בבחינה בגמר הקורס, השתתפות בהרצאות: (ת)חובת הלומד

 למסיימים בהצלחה יוענק אישור השתתפות בקורס אולטראסאונד       

. עיוני במיילדות וגניקולוגיה      

 

 

 .דמי הרשמה ושכר הלימוד בשאלון ההרשמה ,פרטים על נוהלי רישום

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2014 ה" תשע-דף מידע קורס עיוני ברדיותרפיה 
 

, מגוון המיכשור. הקניית הידע הבסיסי בתחום הרדיותרפיה: המטרה

. כמות הקרינה ושיטות המיגון,   סוגי הבדיקות

 

יואב ליפסקי ' רד: המרצים

    פיסיקאית אפרת שקל 

 .            ח בלינסון" מכון לרדיותרפיה של ביה-סגנית רנטגנאית ראשית – רויטל כהנא 

.  ח בלינסון"המכון לרדיותרפיה של ביהסגן רנטגנאית ראשית  - שלומי שחף

   

 רנטגנאים מוסמכים המתעתדים לעסוק  ח"ס מחזור נ"תלמידי ביה: משתתפים

.   ברדיותרפיה וכן רנטגנאים ותיקים המעוניינים בהעשרת הידע בתחום זה

 

. 09.15 - 14.30בין השעות ',   שבועות בימי ד7- מפגש שבועי במשך כ : משך הפעילות

 

:                                                                                                          .                                                                                                                                   בתאריכים

29.10.14   ,5.11.14   ,12.11.14   ,19.11.14   ,26.11.14   ,3.12.14   ,10.12.14 

  תתקיים 13.00ובשעה  , 09.15ביום הלימודים האחרון יתקיימו הלימודים כסדרם משעה  

. בחינה סופית

 

 .יתכנו שינויים במועדי  ההרצאות

 

. ח בלינסון"מרכז הדרכה ארצי ליד ביה: מקום הלימודים

 

 עמידה בבחינה בגמר הקורס למסיימים בהצלחה ,  השתתפות בהרצאות:(ת)חובת הלומד

. תוענק תעודת השתתפות      

 

. בשאלון ההרשמה, דמי הרשמה ושכר לימוד, פרטים על נוהלי רישום

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2014 - 2015 ה "     תשעT.C– דף  מידע קורס עיוני ב 
 

הכרת המכשיר והצגת   . T.C- הקניית ידע בסיסי בתחום ה : המטרה

. T.C-   פתולוגיות שונות ב 

 

ר יוסף אקשטיין "ד:       המרצים

ר אסנת קונן "  ד

ר ליאור קופל "  ד

ר נטלי גולדברג "  ד

ר דני יפה "  ד

  מר אברי לפלר 

  מר מתי שנפ 

  מר שלומי שחף 

  מר מהצרי מוטי 

  מר טואטה דוד 

  מר סבו מיכה  

  מר צדיק צבי        

     

  וכן T. C- ב  רנטגנאים מוסמכים המתעתדים לעסוק, ח"תלמידי מחזור נ: משתתפים

.  ל"רנטגנאים ותיקים המעונינים בהעשרת הידע בתחום הנ

  

 .               שבועות7במשך  (באופן רציף)מפגש שבועי בימי רביעי : משך הפעילות

. 09.00 – 14.30בין השעות                       

 

: מועדי ההרצאות

17.12.14  ,24.12.14  ,31.12.14   ,7.1.15   ,14.1.15  ,21.1.15  ,28.1.15   . 

 

 תתקיים הבחינה 13.00 ובשעה 09.00ביום הלימודים האחרון יתקיימו הלימודים  כסידרם משעה 

 .הסופית

 

 .יתכנו שינויים במועדי ההרצאות

 

 ס לסעוד "מרכז ההדרכה הארצי  של שירותי בריאות כללית הסמוך לביה: מקום הלימודים

. ח בלינסון"של ביה     

 

למסיימים בהצלחה תוענק . עמידה בבחינת הגמר,  השתתפות בהרצאות:(ת)חובת הלומד

. T.C- תעודת השתתפות בקורס עיוני ב

 

 

בשאלון ההרשמה - דמי הרשמה ושכר הלימוד , פרטים על נוהלי רישום

 

 

 

 

 



  2015 ה "     תשעבממוגרפיהדף  מידע קורס עיוני 
 

 ,הממוגרפיההקניית ידע בסיסי בתחום : המטרה

 .הטכנולוגיות והבדיקות בדימות שד, מגוון המכשורהכרת 

 

 מיה כהן 'דר:       המרצים

 אהוה גרובשטיין 'דר  

 אשר שינדל 'דר  

 שולמית רייזל 'דר  

 רניק'חנה צ 'דר  

 מהנדס אפי יעקובוביץ  

 נירה תמוז' גב  

 דגנית וורצל' גב  

 כוכבה איש רם' גב  

 מר שגיא רויטמן  

 דוד טואטה  מר 

   סבו  מר מיכה

     

 .רנטגנאיות העוסקות או המתעדות לעסוק בתחום הממוגרפיה: משתתפים

  

 .               שבועות7במשך  (באופן רציף)' או ד' גמפגש שבועי בימי : משך הפעילות

. 09:00 – 14:30בין השעות                       

 

 מיה כהן' דר: עריכת תכנית לימודים

 :תאריכי לימוד ומקום

 מקום הלימוד יום תאריך

 קפלן 'ד 4.2.15

 קפלן 'ד 11.2.15

 בלינסון 'ד 18.2.15

 בלינסון 'ד 25.2.15

 בלינסון 'ג 3.3.15

 בלינסון 'ג 10.3.15

 בלינסון 'ג 17.3.15

 

 .יתכנו שינויים במועדי ההרצאות

 

ס הארצי לרנטגנאות " ביה– בקפלן : אתרי הלימוד

ס לסיעוד של    " במרכז ההדרכה הארצי של הכללית הסמוך לביה– בבלינסון 

 . בלינסון

 

שתקנה תעודת השתתפות בקורס העיוני , בהרצאותמלאה  השתתפות :(ת)חובת הלומד

 . בממוגרפיה

בשאלון ההרשמה - דמי הרשמה ושכר הלימוד , פרטים על נוהלי רישום

 

 



 2015- ה "דף מידע קורס עיוני באולטראסאונד תשע
 

רענון ועדכון         , האולטראסאונדהקניית ידע  בסיסי והעשרת ידע בתחום : המטרה

.                      טכניקות חדשות

 

. ח בלינסון"מנהלת מכון הרנטגן ביה,  מיה כהן'דר: המרצים

  ח קפלן"ביה- אסיה סוקולובסקי  'דר

 ח בלינסון "ביה-  ארנסטו  גלזר 'דר

ח בלינסון "אסנת מורה ביה' דר

 בלינסוןח " ביה- נטלי גולדברג' דר

ח בלינסון "ביה-  נטשה מיכאלי ' דר

ח השרון " ביה–רחל זומר ' דר

. הכלליתס הארצי לרנטגנאות של "מנהל ביה,   מר דוד  טואטה

. ח בלינסון" סונר גניקולוגי ביה-שרון רוט '   גב

 

רנטגנאים מוסמכים המתעתדים  ,  ס"תלמידי ביה: משתתפים

וכן רנטגנאים ותיקים המעוניינים בהעשרת ,   לעסוק בסונר

. ל"  הידע בתחום הנ

 

',                                                             שבועות בימי ד7מפגש שבועי במשך : משך הפעילות

. 09.00 – 14.30בין השעות 

 

:                                                                                                       בתאריכים

 מקום הלימוד יום תאריך

 בלינסון  4.3.15

 בלינסון  11.3.15

 בלינסון  18.3.15

 קפלן  25.3.15

 בלינסון  1.4.15

 בלינסון  15.4.15

 בלינסון  29.4.15

 

 , 09.15ביום הלימודים האחרון יתקיימו הלימודים כסדרם משעה 

 .תתקיים בחינה סופיתובתום ההרצאות 

 

יתכנו שינויים במועדי ההרצאות  

 

, 25.3.15ח קפלן בתאריך "ס לרנטגנאים ביה"בביהיום לימודים אחד  : מקום הלימודים

. ח בלינסון"מרכז ההדרכה הארצי ליד ביהכל שאר הימים ב

 

. עמידה בבחינה בגמר הקורס,  השתתפות בהרצאות:(ת)חובת הלומד

     למסיימים בהצלחה תוענק תעודת השתתפות בקורס עיוני

. באולטראסאונד

 

. בשאלון ההרשמה, דמי הרשמה ושכר לימוד, פרטים על נוהלי רישום



 2015 - ה" תשע MRIדף מידע קורס 
 

,  הכרת המכשור ועקרונות הפעולה הבסיסיים, MRI- ה העשרה והקניית ידע בתחום   :המטרה

  I.R.M-      הצגת מגוון פתולוגיותב

 

 

 אלי עטר'     פרופ אסנת קונן  'דר  :המרצים

 נטשה מיכאלי'     דר גלזר ארנסטו  'דר      

      ליאור קופל 'רדאהובה גרובשטיין            'דר      

מר בנימין דני       

 

. MRI– רנטגנאים העוסקים או המתעתדים לעסוק בתחום ה : משתתפים

. ס לרנטגנאים"של ביה'                      וכן תלמידי שנה ב

 

'                                        שבועות ברצף בימי ד7מפגש שבועי במשך : משך הפעילות

. 09:00 – 14:30                           בין השעות 

 

ר אסנת קונן "ד: עריכת תוכנית לימודים

   

.  תאריכיםב

6.5.15   ,13.5.15   ,20.5.15   ,27.5.15   ,3.6.15   ,10.6.15   ,17.6.15                 

 

. ביום הלימודים האחרון יתקיימו הלימודים כסידרם

.   תתקיים בחינה סופית13.00בשעה 

 

יתכנו שינויים במועדי ההרצאות 

 

. ח בלינסון"עוד של ביהיס לס"מרכז ההדרכה הארצי הסמוך לביה: מקום הלימודים

 

למסיימים בהצלחה תוענק . עמידה בבחינת גמר הקורס, השתתפות בהרצאות: חובת הלומד

. MRI– תעודת השתתפות בקורס העיוני ב 

 

  

 . בשאלון ההרשמה–דמי הרשמה ושכר לימוד , פרטים על נוהלי רישום

 

 

www.dimut.co.il   

 

 


