
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 תוארה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 3 ½

שנה אחת .) ר.מ –להלן (שנים ברפואה פנימית מקצוע ראשי  2 .א
 .מהן חייבת להיות ראשונה

 חודשים בכל אחד משנים מהמקצועות 3שנה באחד או  ½ .ב
, אונקולוגיה, אימנולוגיה קלינית ואלרגולוגיה: הבאים

, המטולוגיה ,גריאטריה, גסטרואנטרולוגיה, דוקרינולוגיהאנ
טיפול נמרץ , טיפול נמרץ כללי, חדר מיון, השתלת מח עצם

מרפאה פנימית או מרפאה לרפואת , מחלות ריאה, קרדיולוגי
, נוירולוגיה, יום פנימית –או יחידה לטיפול , המשפחה
, הרוימטולוגי, קרדיולוגיה, פסיכיאטריה, עור, נפרולוגיה

 .תומחלות זיהומי, שיקום, רדיולוגיה אבחנתית
 .ר.מ –) אחרונה(שנה ברפואה פנימית  1 .ג

ומחה ברפואה מ. 1
 פנימית

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 :חד משלושת המסלולים הבאיםא

 :ואר מומחה ברפואה פנימיתת .א
 או ;שנים קרדיולוגיה 3 
 ;שנה רפואה פנימית 1.   ב

 ;שנה קרדיולוגיה 1
 ;פואה פנימיתשנים ר 2
 וא  ;שנים קרדיולוגיה 2

 ;נימיתפשנים רפואה  3.   ג
 .קרדיולוגיה –שנים  3

אך לא ,  שנה לפחות½ –חובה בכל אחד משלושת המסלולים : ערהה
 .ביחידה לטיפול נמרץ קרדיולוגיה, יותר משנה אחת

ומחה מ. 2
 בקרדיולוגיה

 
 
 

 תוארה סלול ההתמחותמ
 :חד משלושת המסלולים הבאיםא

 ;ואר מומחה ברפואה פנימיתת .א
 או ; שנים המטולוגיה2 ½ 
 ;ה ברפואה פנימיתנש 1 .ב

 ;שנה המטולוגיה 1 
 ;שנים ברפואה פנימית 2
 או ;שנים המטולוגיה 1 ½

 ;שנים ברפואה פנימית 3 .ג
 . שנים המטולוגיה2 ½ 

 מומחה בהמטולוגיה. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 וארתה סלול ההתמחותמ
 :םחד משלושת המסלולים הבאיא

 ;ואר מומחה ברפואה פנימית או ברפואת ילדיםת .א
 ;לוגיה קליניתושנה אימונ 1 
 או ;שנה אלרגולוגיה 1 
 ;שנה ברפואה פנימית 1.    ב

 ;שנה באימונולגיה קלינית 1 
 ;שנים ברפואה פנימית 2 
 או ;שנה באלרגולוגיה 1 
 ;שנים ברפואה פנימית 3.    ג

 ;שנה אימונולוגיה קלינית 1 
 .אלרגולוגיהשנה  1 

מומחה . 4
באימונולוגיה קלינית 

 ואלרגולוגיה

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 :חד משלושת המסלולים הבאיםא

 ;ואר מומחה ברפואה פנימיתת .א
 חדשים במחלקה מוכרת 3 שנים מחלות ריאה ומתוכן 2 ¼ 

 וא ;לטיפול נמרץ נשימתי
 ;שנה ברפואה פנימית 1 .ב

ם במחלקה מוכרת לטיפול  חדשי3שנה מחלות ריאה ומתוכן  1 ¼
  ;נמרץ נשימתי

 ;שנים ברפואה פנימית 2
 או ;ריאהת שנה מחלו 1

 ;שנים ברפואה פנימית 3 .ג
 חדשים במחלקה מוכרת 3שנים מחלות ריאה ומתוכן  2 ¼

 ;לטיפול נמרץ נשימתי
משתי השנים , בכל אחד משלושת המסלולים יכול ששנה אחת: ערהה

 .כז למניעת מחלות ריאהתהיה במרפאה או במר, במחלות ריאה

מומחה למחלות . 5
 ריאה

 
 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 :חד משלושת המסלולים הבאיםא

 ;ואר מומחה ברפואה פנימיתת .א
 או ;שנים בגסטרואנטרולוגיה 2 ½

 ;שנה ברפואה פנימית 1 .ב
 ;שנה בגסטרואנטרולוגיה 1
 ;שנים ברפואה פנימית 2
 או ;שנים בגסטרואנטרולוגיה 1 ½

 ;ברפואה פנימיתשנים  3 .ג
 .שנים בגסטרואנטרולוגיה 2 ½

מומחה . 6
 גסטרואנטרולוגיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 וארתה סלול ההתמחות מ
 :חד מארבעת המסלולים הבאיםא

 ;ואר מומחה ברפואה פנימיתת .א
 או ;שנים אנדוקרינולוגיה 2

 ;שנה ברפואה פנימית 1.    ב
 ;שנה באנדוקרינולוגיה 1
 ;שנים ברפואה פנימית 2
 או ;באנדוקרינולוגיהשנה  1

 ;שנים ברפואה פנימית 3.    ג
 או ;שנים באנדוקרינולוגיה 2

 ;חה ביילוד וגינקולוגיהמואר מות.    ד
 ;חודשים ברפואה פנימית 9
 .שנים באנדוקרינולוגיה 2

מומחה . 7
 באנדוקרינולוגיה

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 :חד משלושת המסלולים הבאיםא

 ;נימיתואר מומחה ברפואה פת .א
 או ;שנים בנפרולוגיה 2 ½

 ;שנה ברפואה פנימית 1 .ב
 ;שנה בנפרולוגיה 1
 ;שנים ברפואה פנימית 2
 או ;שנים בנפרולוגיה 1 ½

 ;שנים ברפואה פנימית 3 .ג
 .שנים בנפרולוגיה 2 ½

אך לא יותר ,  שנה לפחות½חובה בכל אחד משלושת המסלולים : ערהה
 .ביחידה לדיאליזה כרונית, משנה אחת

 ומחה בנפרולוגיהמ. 8

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4

 חצי שנה מתוכן    שויכול , שנים במחלקה לרפואת ילדים 2 ½.  א
 .ר.מ –      תהיה ביחידת יום לילדים 

 .ר.מ –שנה במחלקת יונקים וטיפול מיוחד בילוד  ½ .ב
 שנה במרפאת ילדים קהילתית או במרפאת ייעוץ כללי  ½. 1ב

 בעבודה משולבת עם מחלקת ילדים או יחידת יום , ילדים     ל
 .     לילדים

 חדשים בכל אחד 3או ) למעט טיפול נמרץ ילדים(שנה באחד  ½ .ג
אנדוקרינולוגיית , אונקולוגיית ילדים –הימטו : אלהם משני
טיפול , גסטרואנטרולוגיית ילדים, מחלות אף אוזן וגרון, ילדים

מחלקת ,  מחלות ריאה ילדים,מחלות עור ומין, נמרץ ילדים
, נפרולוגיית ילדים, נוירולוגיית ילדים, יילוד וגינקולוגיה

, דיםלקרדיולוגיית י, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר
יחידה , רפואה פיזיקלית ושיקום, רדיולוגיה אבחנתית
מחלות , כירורגיית ילדים, גנטיקה רפואית, להתפתחות הילד

, ת ואלרגולוגיית ילדיםאימונולוגיה קליני, זיהומיות
 .ראומטולוגיית ילדים

למתמחים ) קורס להחייאה פדיאטרית מתקדמת (APLSוספת קורס ה
 ברפואת ילדים

, ם ברפואת ילדים נדרשים להגיש למועצה המדעיתיופאים המתמחר
תעודה על סיום קורס להחייאה פדיאטרית , לפני סיום ההתמחות

 .מתקדמת

מומחה ברפואת . 9
 ילדים

 



 
 וארתה לול ההתמחותסמ
  –שנים מהן  4 ½

 ;חובה –שנים במחלקה לנוירולוגיה  3 ¾ .א
 ;חובה –חדשים במחלקה לרפואה פנימית  3 .ב
, טריה או פסיכיאטריה של הילד והמתבגראחדשים בפסיכי 3 .ג

 ;חובה
נוירולוגיה במחלקה , רפואה פנימית: חדשים באחד מאלה 3 .ד

, קטן אשונה מהמחלקה שבה נעשתה ההתמחות לפי סעיף 
רפואה , רפואת עיניים, נוירוכירורגיה, נוירולוגיית ילדים
 .רדיולוגיה אבחנתית, פיזיקלית ושיקום

מומחה . 10
 בנוירולוגיה

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4

 ויכול שחצי שנה תהיה , שנים במחלקה פסיכיאטרית פעילה 2.  א
 .ר.מ –       במחלקה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר

במרפאה , נה אחת בשירות פסיכיאטרי אמבולטורי למבוגרש .ב
 .ר.מ –לבריאות הנפש 

ם חדשי – 3 חדשים בנוירולוגיה ו3או , שנה בנוירולוגיה ½ .ג
 .במחלקה לרפואה פנימית

מחלקה או מרפאה לטיפול פסיכיאטרי : שנה באחד מאלה ½ .ד
מחלקת יום , מרפאה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, במבוגר

מחלקה לפסיכיאטריה , יחידה פסיכוגריאטרית, סיכיאטריתפ
 .פסיכיאטריה משפטית, שיקומית

מומחה . 11
 בפסיכיאטריה

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 –מהן , םישנ 5 ½

 ;חובה –שנים במחלקה לכירורגיה כללית  4 ½ .א
 ;חובה –חודשים טיפול נמרץ כללי  3 .ב
מקצועות  חודשים בכל אחד משלושה מן ה3מהם , חודשים 9 .ג

, כירורגיה פלסטית, נוירוכירורגיה, כירורגיית ילדים: האלה
, כירורגיית בית החזה, כירורגיה אורולוגית, כירורגיית כלי דם

, השתלת איברים, כירורגיה אורתופדית, זה ולבחכירורגיית 
 .טיפול נמרץ, הרדמה

מומחה בכירורגיה . 12
 כללית

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 ;כירורגיה כלליתואר מומחה בת .א
  –מהן , שנים 2 ½ .ב

 .ר.מ –שנים ושלושה חודשים בכירורגיית ילדים  2
 .ר.מ –חודשים ניאונטולוגיה או טיפול נמרץ ילדים  3

מחה ומ. א12
 בכירורגית ילדים

 
 
 
 
 
 



 
 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 5 ½

 ;חובה –חודשים במחלקה לכירורגיה כללית  6 .א
 ;חובה –וירוכירורגיה שנים במחלקה לנ 4 .ב
 ;חובה –חדשים טיפול נמרץ כללי  3 .ג
 ; חובה-חדשים במחלקה לנוירולוגיה  3 .ד
 ;חובה –חדשים נוירורדיולוגיה  3 .ה
, נורופתולוגיה: צועות האלהקחדשים באחד מן המ 3 .ו

אורתופדיה של , אורתופדיה, כירורגיה פלסטית, נוירואנסטזיה
 .טיפול נמרץ ילדים, םכירורגיית כלי ד, כירורגיית ילדים, הגב

מומחה . 13
 בנוירוכירורגיה

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 מסלולים שונים המזכים את הרופא במומחיות בכירורגיה של 3קבעו נ

מסלול שני מתמקד , מסלול אחד מתמקד בכירורגיית לב. בית החזה
בכירורגיה חזה כללית ומסלול שלישי מתמקד בשילוב בין כירורגיית לב 

 :להלן התכנית בניסוחה החדש. רגיית חזה כלליתוכירו
 ומחה בכירורגיה של בית החזהמ
 :חד משלושת המסלולים הבאיםא

 סלול כירורגיית לבמ .א
  –מהן , שנים 6
ובלבד שבבית חולים  ;מחלקה לכירורגיית חזה ולבבשנים  4

שקיימת בו הפרדה בין מחלקת כירורגיית חזה ומחלקת 
במחלקה לכירורגיית לב ושנה אחת  שנים 3כירורגיית לב יהיו 

 ;במחלקה לכירורגיית חזה
 3 –חודשים בכירורגיה כללית ו  9 –שנה בכירורגיה כללית או  1

 ;חודשים בכירורגיית כלי דם
 ;דשים קרדיולוגיהוח 3
 .חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי 3
 חודשים מדעי היסוד 6

 סלול כירורגיית חזה כלליתמ.   ב
  –מהן , םשני 6
ובלבד שבבית חולים  ;שנים במחלקה לכירורגיית חזה ולב 4

שקיימת בו הפרדה בין מחלקת כירורגיית חזה ומחלקת 
רורגיית חזה ושנה י שנים במחלקה לכ3יהיו  –כירורגיית לב 

 ;אחת במחלקה לכירורגיית לב
 3 –חודשים בכירורגיה כללית ו  9 –שנה כירורגיה כללית או  1

 ;רורגיית כלי דםחודשים בכי
 ;חודשים במכון ריאות 3
 .חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי 3
 חודשים מדעי יסוד 6

 סלול כירורגיית לב וכירורגיית חזה כלליתמ.    ג
  –ם מהן ישנ 7 ¼
 ;שנים במחלקה לכירורגיית חזה ולב 5
 3 –חודשים בכירורגיה כללית ו  9 –שנה בכירורגיה כללית או  1

 ;שים בכירורגיית כלי דםחוד
 ;חודשים קרדיולוגיה 3
 ;חודשים במכון ריאות 3
 .חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי 3
 חודשים מדעי יסוד 6

מומחה בכירורגיה . 14
 ת החזהישל ב

 
 
 



 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
, חודשים 3 –חודשים ל  9 –וצרה התקופה בכירורגיה כללית מ ק

כמו כן שונו ,  בכירורגיה אורתופדית בהתאםוהוארכה התקופה
 .הרוטציות

 :הלן התכנית בניסוחה החדשל
  –מהן , שנים 6

 ;כירורגיה אורתופדית –חודשים  9 –שנים ו  3. א
 חודשים בכל אחד 3ות הבאים או עחודשים באחד מהמקצו 6 .ב

, כירורגיה פלסטית, כירורגיה כללית: משניים מתוכם
, טרוסקופיות ופגיעות ספורטאר, כירורגיית עמוד שדרה

אונקולוגיה , כירורגיית כף רגל וקרסול, כירורגיית כתף
ואולם  ;אורתופדיית ילדים, כירורגיית כף יד, אורתופדית

אין , ית ילדים לפי סעיף קטן זהיבכירורגיית כף יד ובאורתופד
 .חודשים בכל אחד 3 –לבצע יותר מ 

 ;כירורגיה כללית –חודשים  3 .ג
 ;טיפול נמרץ כללי –חודשים  3 .ד
 ;אורתופדיית ילדים –חודשים  3 .ה
 ;כירורגיית כף יד –חודשים  3 .ו
 :חודשים באחד מאלה 3 .ז

 ;כירורגיית כלי דם, נוירוכירורגיה, נוירולוגיה, יקוםש
 דעי יסודמחודשים  6 .ח

מומחה בכירורגיה . 15
 אורתופדית

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 5 ½

 ;חובה –ורגיה כללית חודשים במחלקה לכיר 6 .א
 ;שנים במחלקה לכירורגיה פלסטית 4 ½ .ב
ובבית חולים שאין בו , חודשים ביחידה לכירורגיה של היד 3 .ג

 חודשים במחלקה לכירורגיה 3, יחידת כירורגיה של היד
ובלבד שהמחלקה מטפלת בכירורגיה של היד , אורתופדית

 ;חובה –ומועסק בה מומחה אחד לפחות בכירורגיה של היד 
, אוזן וגרון, אף: חודשים במקצוע משנה אחד מאלה 3 .ד

כירורגיה אורולוגית , מחלות עור ומין, כירורגיית פה ולסתות
 .מחלות עיניים,כירורגיה כללית

מומחה בכירורגיה . 16
 פלסטית

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 5 ½

מהן שנה אחת לפחות חייבת , שנים כירורגיה אורולוגית 4 .א
 . תוך שלוש השנים הראשונות של ההתמחותלהיות

החייבת להיות בתוך שלוש השנים , נה כירורגיה כלליתש .ב
 .הראשונות להתמחות

 חודשים בכל אחד משניים מן המקצועות 3מהם , חודשים 6 .ג
, כירורגיה פלסטית, כירורגיית ילדים, ירורגית כלי דםכ: האלה

, וגיה אבחנתיתרדיול, טיפול נמרץ כללי, נפרולוגיה, גינקולוגיה
 .אונקולוגיה

מומחה בכירורגיה . 17
 אורולוגית

 
 
 
 
 



 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4 ½

 ;וחובה להתחיל בהם את ההתמחות, חודשים רפואה פנימית 6 .א
 ;חובה –חלקה למחלות עור ומין משנים ב 3 ½ .ב
 ;חובה –חודשים כירורגיה פלסטית  3 .ג
,  קלינית ואלרגולוגיהאימונולוגיה: חודשים באחד מאלה 3 .ד

, פסיכיאטריה, אונקולוגיה, רפואת ילדים, אנדוקרינולוגיה
 .גנטיקה רפואית, מחלות זיהומיות, כירורגיה פלסטית

מומחה במחלות . 18
 עור ומין

 
 

 וארתה תסלול ההתמחומ
  –מהן , שנים 5 ½

 ;חובה –שנים במחלקה למחלות אף אוזן וגרון  4 ½ .א
 ;חובה –גיה כללית חודשים במחלקה לכירור 6 .ב
:       חודשים בכל אחד משניים אלה3חודשים באחד מאלה או  6 .ג

, כירורגיה פלסטית, נוירוכירורגיה, טיפול נמרץ, הרדמה
 .כירורגיית פה ולסתות

מומחה במחלות . 19
אוזן וגרון , ףא

וכירורגיה של ראש 
 וצוואר

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4 ½
 .ר.מ –לקה לרפואת עיניים שנים במח 4 .א
 , רפואת ילדים:  חדשים בכל אחד משניים אלה3שנה באחד או  ½. ב

 , רפואה פנימית, נוירוכירורגיה, נוירולוגיה,     כירורגיה פלסטית
 .הרדמה,     רדיולוגיה אבחנתית

מומחה במחלות . 20
 עיניים

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4 ½

, כולל הרדמה בכירורגיה אורולוגית, חובה –ה שנים בהרדמ 3 ¼ .א
כולל ניתוחי (בכירורגיה של בית החזה , בכירורגיה אורתופדית
, בנוירוכירורגיה, בכירורגיה כללית, )לב פתוחים וסגורים
בכירורגיית יילודים , לוגיהוביילוד וגינק, בכירורגיה פלסטית

, רוןבכירורגיית אף אוזן וג, בכירורגיית עיניים, וילדים
יילוד :  חודשים חובה באחד מאלה3מתוכם  (;בהתאוששות
 ;)התאוששות, כירורגיית יילודים וילדים, וגינקולוגיה

טיפול נמרץ  – חודשים 3 תקופות של 2חודשים רצופים או  6 .ב
 ;חובה –כללי 

 ;חובה –קה לרפואת ילדים או לרפואה פנימית לחודשים במח 3 .ג
, רפואת ילדים, רפואה פנימית: חודשים באחד מאלה 3 .ד

, מחלות ריאה, קרדיולוגיה, נפרולוגיה, גסטרואנטרולוגיה
 ;רפואה דחופה, נאוטולוגיה, טיפול נמרץ ילדים, נוירולוגיה

 .חובה –חודשים מרפאת כאב  3 .ה

 מומחה להרדמה. 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 וארתה ההתמחות סלולמ
  –מהן , שנים 5 ½

 ;שנים ביילוד וגינקולוגיה 4 ½ .א
שישה חודשים בכל אחד משניים : בחירה ביןנה אחת לפי ש .ב

או ארבעה חודשים בכל אחד משלושה , ממקצועות אלה
, כירורגיה אורולוגית, כירורגיה כללית: ממקצועות אלה

, האונקולוגי, פגים, אנדוקרינולוגיה, טיפול נמרץ כללי, הרדמה
יחידת , אולטרה סאונד, )תחנה לאם ולילד(בריאות הציבור 

אנדוקרינולוגיה , גנטיקה רפואית, ופיתג –הפריה חוץ 
 .פדיאטרית

מומחה ביילוד . 22
 ובגינקולוגיה

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 :הלן התכנית בניסוחה החדשל
  –מהן , שנים 5

 ;חודשים רדיולוגיה אבחנתית 9–שנים ו  3 .א
 ;ה גרעיניתאחודשים רפו 3 .ב
 :חודשים באחד מאלה 6 .ג

רפואת , רגיה אורתופדיתכירו, כירורגיה כללית, פואת ילדיםר
 פנימית או 

 :חודשים באחד מאלה 3
 רפואה פנימית, כירורגיה כללית, פואת ילדיםר
 ;חודשים במחלקה או במכון קליני בבית חולים כללי 3 –ו 

 חודשים מדעי יסוד 6 .ד

מומחה ברדיולוגיה . 23
 יתתאבחנ

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –שנים מהן  5

 .ר.מ –שנים כימותרפיה  2 .א
 .ר.מ –חדשים רדיותרפיה  9 –שנה ו  1 .ב
 .ר.מ –חדשים רפואה פנימית  9 .ג
:  חדשים בשניים מהמקצועות הבאים3חדשים באחד או  6 .ד

רדיולוגיה , אף אוזן גרון, כירורגיה כללית, טיפול נמרץ כללי
, ילוד וגיניקולוגיהי, המטולוגיה, אבחנתית

 .מחלות עור ומין, השתלת מח עצם, גסטרואנטרולוגיה

מומחה . 24
 באונקולוגיה

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4

חודשים  9 –חודשים במרפאה לרפואת המשפחה ומהם  21 .א
חודשים  12 –ו , ראשונים במסגרת הפרקטיקה של המדריך

 ;.ר.מ –בפיקוח צמוד של המדריך , אחרונים
 ;.ר.מ –שנה ברפואה פנימית  1 .ב
 ;.ר.מ –חודשים ברפואת ילדים  6 .ג
 ;.ר.מ –חודשים פסיכיאטריה  3 .ד
 :חודשים בכל אחד משניים מאלה 3 .ה

, גריאטריה, גיניקולוגיה, אורתופדיה, חלות אף אוזן וגרוןמ
, רוימטולוגיה, מחלות עיניים, מחלות עור ומין, חדר מיון
 .גיהואונקול, מחלות זיהומיות, שיקום

שהכיר בו , קורס אוניברסיטאי ברפואת המשפחה: ערהה
 –יבואו במקום עבודה במדע , דה בבחינותהמנהל ועמי

 .יסוד

מומחה ברפואת . 25
 המשפחה



 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –שנים מהן  4

 חודשים שירותים 30: חד משני המסלולים האלהא .א
או  ;החוב –חודשים אפידמיולוגיה  6 –חובה ו  –קהילתיים 

חודשים שירותים  6 –חובה ו  – חודשים אפידמיולוגיה 30
 .חובה –יים קהילת

במהלך ההתמחות במקצוע הראשי יסיים המתמחה : ערהה
קורס אקדמי בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה 

: ויציג תעודה על אחד מתארים אלה, 1958 –ח "התשי, גבוהה
Ph.D; Dr.P.H; MPH אפידמיולוגיהב; M.Med.Sc באפידמיולוגיה; 

M.Sc באפידמיולוגיה; 
אה פנימית או במחלקה לרפואת חודשים במחלקה לרפו 6 .ב

 .ילדים
:  חודשים בשניים מאלה3חודשים באחד מאלה או  6 .ג

או מינהל רפואי , מחלקה או מכון קליני בבית חולים כללי
 .או רפואת המשפחה במוסד מוכר

מומחה בבריאות . 26
 הציבור

 
 

 וארתה חותמסלול ההתמ
  –מהן , שנים 4 ½

 ;חובה –ת ושיקום שנים במחלקה לרפואה פיזיקלי 3 1/3 .א
 ;חובה –חודשים רפואה פנימית  6 .ב
:  חודשים בכל אחד משניים ממקצועות אלה4מהם , חודשים 8 .ג

, נוירולוגיה, פסיכיאטריה, כירורגיה אורתופדית, נוירוכירורגיה
, ולוגיהטראומ, גריאטריה, התפתחות הילד, שיקום לב

 .נוירורדיולוגיה

מומחה ברפואה . 27
 פיזיקלית ושיקום

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4 ½

, כולל בדיקות אנדוקרינולוגיות(שנה ביוכימיה קלינית  1 .א
 .ר.מ –) וטוקסיקולוגיות, אימונולוגיות

 .ר.מ –שנה ברפואה פנימית או ברפואת ילדים  1 .ב
, כולל בדיקות ויראליות(שנה מיקרוביולוגיה קלינית  1 .ג

 .ר.מ –) מיקרולוגיות ופרזיטולוגיות
 .ר.מ –שנה המטולוגיה במעבדה או בבנק דם  ½ .ד
ביוכימיה קלינית או : שנה מחקר קליני באחד המקצועות 1 .ה

 .מיקרוביולוגיה קלינית
 .וספה רוטציה באלקטרו פיזיולוגיה קלינית לרשימת רוטציות הבחירהה
 :חה החדשוהלן תכנית ההתמחות בניסל
  –מהן , שנים 5

 ; ושיקוםשנים במחלקה לרפואה פיזיקלית 3 1/3 .א
 ;חודשים רפואה פנימית 6 .ב
 חודשים בכל אחד משניים ממקצועות 4מהם , חודשים 8 .ג

, פסיכיאטריה, כירורגיה אורתופדית, נוירוכירורגיה: אלה
אלקרטו , גריאטריה, התפתחות הילד, שיקום לב, נוירולוגיה

 .נוירורדיולוגיה, ראומטולוגיה, ליניתקפיזיולוגיה  –
 חודשים מדעי יסוד 6 .ד

מומחה במקצועות  .28
מעבדה קליניים 

מיקרוביולוגיה או (
 )ביוכימיה קלינית

 
 
 



 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4

, כולל בדיקות ויראליות(שנים במיקרוביולוגיה קלינית  3 .א
אחת במכון  מהן שנה. ר. מ –) מיקולוגיה ופרזיטולוגיה

 ;מחקר
 .שנה ברפואה פנימית או ברפואת ילדים 1 .ב

מומחה . 29
במיקרוביולוגיה 

 קלינית

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4

, כולל בדיקות אנדוקרינולוגיות(שנים ביוכימיה קלינית  3 .א
 ;.ר.מ –) אימונולוגיות וטוקסיקולוגיות

 .שנה ברפואה פנימית או ברפואת ילדים 1 .ב

חה ממו. א29
 בביוכימיה קלינית

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4 ½

 חובה –שנים באנטומיה פתולוגית  4 .א
 :שנה באחד ממקצועות אלה ½ .ב

כירורגיה , המטופתולוגיה, דרמטופתולוגיה, ינקופתולוגיהג
, פתולוגיה פרינטלית, נפרופתולוגיה, נוירופתולוגיה, כללית

פתולוגיה של מערכת  ,פתולוגיה של העצם והרקמות הרכות
, רפואת ילדים, גיהציטולו, פתולוגיה של השתלות, העיכול

 .רפואה פנימית
 .על כל מתמחה לעבור קורס בנוירופתולוגיה שהכיר בו המנהל: ערהה

מומחה באנטומיה . 30
 פתולוגית

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4 ½

 .ר.מ –שנים ברפואה גרעינית  3 .א
 –ואה פנימית או במחלקה לרפואת ילדים פשנה במחלקה לר ½ .ב

 .ר.מ
 .ר.מ –יולוגיה אבחנתית שנה ברד ½ .ג
: שנה במדע יסוד תהיה באחד מן המקצועות הבאים בלבד ½ .ד

טכנולוגיה , מחשבים, רדיוכימיה, רדיוביולוגיה, פיזיקה גרעינית
 .של רפואה גרעינית

מומחה ברפואה . 31
 גרעינית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 וארתה סלול ההתמחותמ
 :חד משלושת המסלולים הבאיםא

  –שנים מהן  2 –וכן ,  פנימיתואר מומחה ברפואהת .א
שנה במחלקה גריאטרית פעילה או במחלקה סיעודית או  1

 .ר.מ –במחלקה שיקומית 
שנה במחלקה גריאטרית פעילה או במחלקה סיעודת או  ½

 .ר.מ –במחלקה שיקומית 
 .ר.מ –שנה במחלקה גריאטרית פעילה  ½
 .ר.מ –שנה במחלקה גריאטרית שיקומית  ½

  –שנים מהן  4 .ב
 שנים ברפואה פנימית 2
  -או ' שנים בגריאטריה לפי המתכונת בסעיף א 2

 שנים בגריאטריה לפי 2ואר מומחה ברפואת המשפחה ת .ג
 .המתכונת בסעיף א

 שנים ברפואה 1 ½הכולל , וסף מסלול ישיר חדש להתמחות בגריאטריהנ
לקה לגריאטריה חריפה ושנתיים בגריאטריה על פי ח שנה במ½, פנימית
 . מפורטתמתכונת

 :הלן התכנית בניסוחה החדשל
 ואר מומחה ברפואה פנימית או ברפואת משפחהת .א

  –מהן ,  שנים2כן ו
שנה במחלקה גריאטרית פעילה או במחלקה סיעודית או  1

 ;במחלקה שיקומית
 ;חודשים במחלקה גריאטרית פעילה 6
 ;ה גריאטרית שיקומיתקחודשים במחל 6

מומחה . 32
 בגריאטריה

 
 
 
 

 וארתה  ההתמחותסלולמ
  –מהן , שנים 5

 .ר.מ –שנים ברפואה משפטית במכון  3. א
 .ר.מ –שנים באנטומיה פתולוגית  1 ½ .ב
, כירורגיה אורתופדיה, חדר מיון: שנה באחד מאלה ½ .ג

 .ר.מ –רדיולוגיה אבחנתית , קרדיולוגיה, פסיכיאטריה

ואה פממוחה בר. 33
 משפטית

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –מהן , שנים 4 ½

 ;.ר.מ –שנה במרפאה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר  1 .א
 3 –ויכול ש , שנה במחלקה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר 1 .ב

 ;.ר.חודשים ממנה יהיו במחלקת יום מ
חודשים ממנה יהיו  6 –שנה במחלקה לפסיכיאטריה ויכול ש  1 .ג

 ;.ר.מ –פסיכיאטרית  –במרפאה פסיכיאטרית או במחלקת יום 
 חודשים בשניים מהמקצועות הבאים 3 או חודשים באחד 6 .ד

במרפאה  ;במחלקה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר .): ר.מ(
במחלקת אשפוז יום פסיכיאטרי  ;פסיכיאטרית לילד ולמתבגר

 ;לילד ולמתבגר
חודשים מהם יהיו  3 –ויכול ש , חודשים ברפואת ילדים 6 .ה

 ;במחלקה לאשפוז יום ילדים
ים מכל אחד מהמקצועות  חודשים בשני3חודשים באחד או  6 .ו

 :הבאים
 .רפואת ילדים, נוירולוגיית ילדים, רפאה פסיכיאטריתמ

מומחה . 34
בפסיכיאטריה של 

 הילד והמתבגר

 



 
 וארתה סלול ההתמחותמ
 :על תואר מומחה שאישר המנהל לפי תקנות אלהב
אר מוסמך במינהל רפואי או ובעל ת ;שנות התמחות במינהל רפואי 2

 –ח "התשי, שהוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוההבבריאות הציבור 
1958. 

מומחה במינהל . 35
 רפואי

 
 

 וארת סלול התמחותמ
 .ואר מומחה ברפואת ילדיםת .א
חודשים טיפול מיוחד ביילוד  9 –שנה ו  1 –מהן , שנים 2 ½ .ב

 ;חובה –) חודשים מרפאת מעקב יילודים 3ם ובה(
 ;חובה –חודשים במחלקת יילודים  6
, קרדיולוגיית ילדים, סיבוכי הריון: שים באחד מאלהחוד 3

 .טיפול נמרץ ילדים, נוירולוגיית ילדים, מחלות ריאה ילדים

מומחה . 36
 בנאונטולוגיה

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
נימית או ביילוד פברפואה , ואר מומחה ברפואת ילדיםת .א

 .וגיניקולוגיה
  –מהן , שנים 2 .ב

 ;שנים בגנטיקה קלינית 1 ½
 .נה עבודת מעבדה בגנטיקהש ½

מומחה בגנטיקה . 37
 רפואית

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 :חד משלושת המסלולים הבאיםא

 ;ואר מומחה ברפואה פנימית או ברפואת ילדיםת .א
  –מהן , שנים 2 ½
 ;שנים ראומטולוגיה 2
 :ם בכל אחד משניים מאלהיחודש 3
, נתיתרדיולוגיה אבח, אורתופדיה, פואה פיסיקלית ושיקוםר

ובתנאי שמתמחה שלא , אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה
התמחה באימונולוגה קלינית ואלרגולוגיה במסגרת ההתמחות 

 3חייב שהתמחותו תכלול , ברפואה פנימית או ברפואת ילדים
 .או רפואת ילדים ;ואלרגולוגיהת חודשים באימונולוגיה קליני

  –מהן , שנים 5 ½ .ב
 ;שנה ברפואה פנימית 1
 ;שנה ראומטולוגיה 1
 ;שנים ברפואה פנימית 2
 חובה –חודשים אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה  3
 :חודשים באחד מאלה 3
 ;רדיולוגיה אבחנתית; אורתופדיה, פואה פיסיקלית ושיקוםר
 או ;שנה ראומטולוגיה 1

  –מהן , שנים 5 ½ .ג
 ;שנים ברפואה פנימית 3
 ;שנה ראומטולוגיה 1
 חובה –וגיה קלינית ואלרגולוגיה חודשים אימונול 3
 :חודשים באחד מאלה 3
 ;רדיולוגיה אבחנתית, אורתופדיה, פואה פיסיקלית ושיקוםר
 .שנה ראומטולוגיה 1

מומחה . 38
 בראומטולוגיה

 
 
 



 
 וארתה סלול ההתמחותמ

 .או בכירורגיה פלסטיתת ואר מומחה בכירורגיה אורתופדית .א
 .שנים בכירורגיה של היד 2 ½ .ב

ומחה בכירורגיה מ. 39
 של היד

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 .ואר מומחה בכירורגיה כללית או בכירורגיה של בית החזהת .א
 .חובה –דם  –שנים בכירורגיית כלי  2 .ב
, חודשים רדיולוגיה אבחנתית במכון שהכיר בו המנהל  3 .ג

 .חובה –ת פולשניות בשנה לפחות ו פעול180ושנעשות בו 

מומחה בכירורגיית . 40
  דם-לי כ

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 :ואר מומחה באחד מאלהת .א

 ;רפואת משפחה, רפואת ילדים, פואה פנימיתר
 .חובה –שנים מחלות זיהומיות  2 .ב

מומחה במחלות . 41
 זיהומיות

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
  –שנים מהן  4 ½

 ;חובה –ת ישנה ברפואה פנימ 1 .א
 ;שנה קורס אקדמי 1 .ב
 ;חובה –קתית חודשים רפואה תעסו 18 .ג
 ;חודשים אפידמיולוגיה 3 .ד
 חודשים בכל אחד משלושה מהמקצועות 3חודשים מהם  9 .ה

 :האלה
מחלות , נוירולוגיה, מחלות עור ומין, אף אוזן גרון, ורתופדיהא

, פסיכיאטריה, שיקום, קרדיולוגיה, רפואת עיניים, ריאה 
 .שפחהמרפואת ה

מומחה ברפואה . 42
 תעסוקתית

 
 
 

 וארתה תסלול ההתמחומ
 :חד משני מסלולים אלהא

רפואה , הרדמה: ואר מומחה באחד מהמקצועות האלהת .א
 ;כירורגיה כללית, פנימית

  –שנים מהן  2 .ב
 ;חובה –חדשים טיפול נמרץ כללי  18
 :חודשים בכל אחד משניים ממקצועות אלה 3
מחלות , מחלות ריאה, גיהונפרול, קרדיולוגיה, רדמהה

 .דיםטיפול נמרץ יל, זיהומיות

מומחה בטיפול . 43
 נמרץ כללי

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 ;ואר מומחה ברפואת ילדיםת
  –מהן , שנים 3
 ;שנה נוירולוגיית ילדים 1
 ;חודשים נוירולוגיה 6
 ;חודשים פסיכיאטריה של הילד 3
 ;חודשים במכון להתפתחות הילד 3
 .לוגיית ילדיםושנה נויר 1

 נוירולוגיית ילדים. 44



 
 

 וארתה  ההתמחותסלולמ
 ;ואר מומחה ברפואת ילדיםת
  –מהן , שנים 3
 ;שנים קרדיולוגיית ילדים 2 ½
 ;חודשים קרדיולוגיית מבוגרים 3
 .חודשים כירורגיית בית החזה 3

 קרדיולוגיית ילדים. 45

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 ;ואר מומחה ברפואת ילדיםת
 –מהן , שנים 2 ¼
 ;שנים מחלות ריאה ילדים 1 ½
 ;חודשים תפקודי ריאה 3
 ;חודשים מחלות ריאה מבוגרים 3
למי שלא עשה טיפול נמרץ במסגרת התמחותו (חודשים טיפול נמרץ  3

 ).ברפואת ילדים

מחלות ריאה . 46
 ילדים

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 ;ואר מומחה ברפואת ילדיםת
  –מהן , נתייםש
 ;ימונולוגיה קליניתאשנה  1
 .שנה אלרגולוגיה 1

אימונולוגיה . 47
קלינית ואלרגולוגיית 

 ילדים

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 ;ואר מומחה ברפואת ילדיםת
  –מהן , שנים 2 ½
 ;אונקולוגיית ילדים –שנים המטו  2
 :חודשים בכל אחד משניים אלה 3
 .השתלת מח עצם, אונקולוגיה, מטולוגיהה

הימטו . 48
 ולוגיית ילדיםקאונ

 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 ;ואר מומחה ברפואת ילדיםת
 .שנים גסטרואנטרולוגיית ילדים 2 ½

גסטרואנטרולוגיית . 49
 ילדים

 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 ;ואר מומחה ברפואת ילדיםת
  –מהן , שנים 2 ½
 ;שנים נפרולוגיית ילדים 2
 דיאליזה כרונית לילדים, חודשים 6
ליזה כרונית חודשים דיא 3 –ים דיאליזה בילדים ו שחוד 3 –ו א

 .במבוגרים

 נפרולוגיית ילדים. 50

 
 
 
 
 
 



 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 ;ואר מומחה ברפואת ילדיםת
  –מהן , שנים 2 ¾
 ;שנים אנדוקרינולוגיית ילדים 2
 ;שנה אנדוקרינולוגיית מבוגרים ½
 .חודשים מעבדה 3

אנדוקרינולוגיית . 51
 ילדים

 
 

 וארתה ההתמחות סלולמ
, רפואת ילדים: ד מהמקצועות הבאיםואר מומחה באחת .א

 ;כירורגיית ילדים, טיפול נמרץ כללי, הרדמה
 –מהן , שנים 2 ½ .ב

 ;חודשים טיפול נמרץ ילדים 18
מומחה בהרדמה או : הערה(חודשים טיפול נמרץ כללי  3

 ;)בטיפול נמרץ כללי פטורים מחלק זה של ההתמחות
 ים בכל אחד משלושת המקצועותש חוד3חודשים ובהם  9

כירורגיית , קרדיולוגיית ילדים, הרדמה, נאונטולוגיה: האלה
מחלות , מעבדה לתפקודי נשימה, מחלות ריאה, לב ילדים
יחידה , דיאליזה/ נפרולוגיה , יחידת  כוויות, זיהומיות
 .לטראומה

חובה לבחור בכירורגיית לב ילדים אם ביחידה  –עניין זה ל )1(
ין טיפול ילדים שבה נעשית ההתמחות אץ לטיפול נמר

 .בילדים לאחר ניתוחי לב
, בטיפול נמרץ כללי ובכירורגיית ילדים, ומחים בהרדמהמ )2(

חודשי התמחות במחלקת ילדים בנוסף  12 –חייבים ב 
וחובה עליהם לבחור בנאונטולוגיה , למסלול המפורט לעיל

 .כאחד ממקצועות הבחירה

 טיפול נמרץ ילדים. 52

 
 

 וארתה ל ההתמחותוסלמ
 :ה באחד מאלהואר מומחת .א

 ;פסיכיאטריה ;רפואת ילדים ;פואה פנימיתר
 .ביחידה לפרמקולוגיה קלינית, שנים ברציפות 2 ½ .ב

עבודת מדעי יסוד שנעשתה במעבדה לפרמקולוגיה : ערהה
תוכל להיחשב כחלק , קלינית במסגרת התמחות הבסיס

 . חודשים6מההתמחות לתקופה של עד 

לוגיה ופרמק. 53
 קלינית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 וארתה סלול ההתמחותמ
 :חד מחמישה מסלולים אלהא

 ;תואר מומחה בכירורגיה כללית. א .1
  -חודשים מהם  27. ב

 ;חובה –חודשים במחלקה לרפואה דחופה  21 
 ;חובה –חודשים במחלקה לרפואה פנימית  3 
 ;חובה –חודשים בחדר מיון ילדים  3 

 ;אה פנימיתותואר מומחה ברפ. א .2
  - מהם חודשים 30. ב

 ;חובה –חודשים במחלקה לרפואה דחופה  21 
 ;חובה –חודשים במחלקה לכירורגיה כללית  3 
 ;חובה –חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי  3 
 ;חובה –חודשים בחדר מיון ילדים  3 

 ;תואר מומחה בהרדמה. א .3
  -חודשים מהם  30. ב

 ;חובה –רפואה דחופה לחודשים במחלקה  21 
 ;חובה –ודשים במחלקה לרפואה פנימית ח 3
 ;חובה –חודשים במחלקה לכירורגיה כללית  3
 ;חובה –חודשים בחדר מיון ילדים  3

 ;תואר מומחה ברפואת ילדים. א .4
  -חודשים מהם  30. ב

 ;חובה –חודשים במחלקה לרפואה דחופה  21 
 ;חובה –חודשים במחלקה לרפואה פנימית  3 
 ;חובה –רגיה כללית חודשים במחלקה לכירו 3 
 .חובה –חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי  3 

 ;מומחה ברפואת המשפחה. א .5
  -חושים מהם  30. ב

 ;חובה –חודשים במחלקה לרפואה דחופה  21 
 ;חובה –חודשים במחלקה לכירורגיה כללית  3 
 ;חובה –חודשים בחדר מיון ילדים  3 
 .חובה –ל נמרץ כללי ים במחלקת הרדמה או טיפושחוד 3 

 רפואה דחופה. 54

 


