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 ,ות/יקרים  ות /סטודנטים

 

   -לוח זמנים לקבלה לתכנית הארבע שנתית

 פרויקט רפואה בנשמה

הארבע   לתכנית  שלכם  בהכנה  חלק  לקחת  ומתרגשים  שמחים  אנו 
 שנתית לרפואה בישראל! 

בנשמה   רפואה  משנת  פרויקט  הפועל  חברתי  פרויקט  לצורך    2014הינו 
שנתית   הארבע  לתכנית  מועמדים  לספק  הכנת  מטרה  הכנה  מתוך 

אישי ליווי  עם  יחד  הפרויקט.  מקצועית  של  החברתי  מהחזון  כחלק   ,
 . תחת עמותת בריאות מחקר ומדע בישראל ע"ר  ועלהפרויקט פ 

 
 לו"ז הליך הקבלה 

לפי סדר הבחינות והשלבים    2023ריכזנו עבורכם את הליך הקבלה לשנת  
לעבור שלבים שעליכם  לשני  נחלק  שהתהליך  לב  שימו  א'  .  +    -)שלב  ידע 
 :מבחנים אישיותיים(  -אנליטי, שלב ב'

 

 

באזור   רק  יפורסמו  ידע  לבחינות  התאריכים  .  2022  נובמבר-ספטמבר* 
 . 2023, מבחנים אישיותיים באזור אפריל 2023באזור פברואר  -אנליטי
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 :המכללה האקדמית הדסה ירושלים עלות הקורסים לתלמידי  

 +    שעות(  120) בזום    םמפגשי  24קורס אונליין ידע +    -ראשון  שלב .1
אונליין    . ₪  2,250  –אנליטי  קורס 

 

מוזלת  +  :  אופציה  ידע  אונליין   קורס 
אונליין    .₪  0041  –אנליטי  קורס 

 
אונליין    -שני  שלב .2 +  מבחן    משוב שכולל    אישיותי קורס  ביוגרפי 

 . ₪ 900  -זוםבמפגש   +  + של"ו תחנות הערכהיום 

 

 י ההכנה שלנו מה תקבלו בקורס

 . אלקטרוני  -מאוד ובעברית ים מפורט   לימודוספרי מצגות  .1

 מצגות. על ה מקיפים   סרטוני וידאו .2

ממוחשבת:  .3 תרגול  מצגות    ערכת  בית,  תרגילי  בהם  תרגילים  אלפי 
לפחות   מסכמות,  תרגול  חוברות  לבחינת    16תרגול,  סימולציות 

ו   11הידע,   הביוגרפי  לשאלון  מלאות    3-סימולציות  סימולציות 
 למבחן האנליטי.  

 תחנות הערכה. 6משוב וניתוח  + משוב וניתוח שאלון ביוגרפי  .4

אישיות  .5 ושיחות  אישי  ו  ייעוץ  הגבלה  כל  ללא  של  לצורך  בהתאם 
העמותה  תלמיד/ה.   ויו"ר  הפרויקט  מנהל  עם  יתקיימו  השיחות 

 . ד"ר יאיר חזקיהו שטיינברג

לשאלות  .6 גבוהה  וזמינות  התקשורת    -מענה  ערוצי  במספר  זמינות 
( לכל שאלה והתייעצות עם צוות  WhatsApp)טלפון, מייל, קבוצת  

 ההוראה.

הקורס .7 סיום  לאחר  גם  חומרים    -ליווי  קבלת  וכן  לייעוץ  זמינות 
מעודכנים באופן חופשי לאחר הקורס. אנו מלווים את תלמידינו עד  

 לקבלה לרפואה. 
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לפניכם כלל ההבדלים בין רישום עצמי לקורס ובין הרישום עבורכם 

 :המכללה האקדמית הדסהכתלמידי  

ה  מכללה תלמידי  פירוט קורס הכנה 
 הדסה האקדמית  

רישום עצמי  
 לקורס

 ידע

 מצגות 
   וסרטונים 

ערכת תרגול  
   ממוחשבת 

 זום במפגשים  24
   שעות(  120)

 אנליטי 

 מצגות  
   וסרטונים 

מקבצי גרפים  
   קשים וסימולציות 

 מחיר  כלול ב
   קורס ידע

 ביוגרפי
 

 תחנות הערכה
 

 ישיים אראיונות 
 

 של"ו 

 מצגות 
   וסרטונים 

מאגר חומרי  
   למידה ומבחנים  
 משוב ביוגרפי  

   ויום הערכה 
  בזוםמפגש 
   תחנות ביוגרפי ו

 כללי

ייעוץ אישי  
   ושיחות אישיות 
מענה וזמינות  

   לשאלות 
 ליווי בקורס  
   וגם לאחריו

 הנחה מיוחדת 
  

 למידה בקבוצה
   הומוגנית 
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 :לו"ז הקורס 

בשלב הראשון תלמדו את כל נושאי הלימוד בכדי להטמיע את החומר  

תבצעו חזרות רבות ומקיפות על נושאי הלימוד  הרב לבחינה. בשלב השני 

  16 לפחות יחד עם תרגול רב. בשלב השלישי )תקופת המרתון( תפתרו

 של בחינת הידע.  סימולציות 

 :הבאים  במפגשים  שעות הוראה  120הקורס כולל  

 

בשעות   מי הלימוד יהיה עם יום שישי ן שי ייתכ. יטיב הינו טנט*הלו"ז 
 הבוקר.

 .  זוםבתלמידים לצורך קיום המפגשים  14* נדרש מינימום של  

נושאשעותיוםתאריךמפגש מס'

שלישי102/08/2022
-17:00

22:00
שיחת פתיחה + שיחות אישיות

רביעי203/08/2022
-17:00

22:00
ביוכימיה 1

ראשון307/08/2022
-17:00

22:00
ביוכימיה 2

רביעי410/08/2022
-17:00

22:00
ביוכימיה 3

ראשון514/08/2022
-17:00

22:00
ביוכימיה 4

רביעי617/08/2022
-17:00

22:00
ביוכימיה 5

ראשון721/08/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה מולקולרית 1

רביעי824/08/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה מולקולרית 2

ראשון928/08/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה מולקולרית 3

רביעי1031/08/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה מולקולרית 4

ראשון1104/09/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה מולקולרית 5

רביעי1207/09/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה של התא 1

ראשון1311/09/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה של התא 2

רביעי1414/09/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה של התא 3

ראשון1518/09/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה של התא 4

רביעי1621/09/2022
-17:00

22:00
ביולוגיה של התא 5

רביעי1728/09/2022
-17:00

22:00
פיזיולוגיה 1

ראשון1802/10/2022
-17:00

22:00
פיזיולוגיה 2

חזרות על נושאי הלימוד + תרגול עד לתקופת המרתון-

מפגש תרגול ביוכימיהיקבע בהמשך19

מפגש תרגול ביולוגיה של התאיקבע בהמשך20

מפגש תרגול פיזיולוגיהיקבע בהמשך21

מפגש תרגול ביולוגיה מולקולריתיקבע בהמשך22

שיחת אסטרטגיה לתקופת המרתון והסבר על הסימולציה + שיחת סיכוםיקבע בהמשך23

מבחן הידע מועד ראשון

מבחן הידע מועד שני

עד המפגש המסכם

http://www.bmmil.org/
https://bmmil.org/


 

www.bmmil.org  

 

)לו"ז מדויק  משנים קודמות  עבור תקופת המרתון  לדוגמהלו"ז להלן 

 יפורסם ברגע שיפורסמו תאריכים הבחינות(:

 

 

 

ממבחנים יחד עם  תחלנו עם קורס מרתון מרוכז של פתירת שאלות השנה ה 
ות הרצון לאור המלצות התלמידים ושביעבסמיכות למבחן. מדריכים 

 והתרומה הרבה להצלחה במבחן נקיים זאת גם בשנה הקרובה. 

תלמידינו  לעלות הקורס שעות לכל נושא.   5, שעות הוראה 20הקורס כולל  
תלמידי המכללה שאינם   . (₪ 350במקום  )  ₪ 250הינה בקורס הזום/אונליין  

 . (₪ 350במקום )  ₪ 310עלות : תלמידים בקורס שלנו זכאים להנחה 

  

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןתאריכיםשבוע

סימולציה 11*19-15.1.22

סימולציה 216-22.1.228

סימולציה 323-29.1.229

430.1-5.2.22

סימולציה 11*סימולציה 56-12.2.2210

סימולציה 613-19.2.2212

סימולציה 14סימולציה 720-26.2.2213

שחזור הבחינהידע 4.3חצי יום חופש827.2-5.3.22

חופש96-12.3.22

פוריםפוריםסימולציה 1013-19.3.221

סימולציה 4 סימולציה 3 1120-26.3.22

סימולציה 6סימולציה 1227.3-2.4.225

מיני סימולציה 7 133-9.4.22

פסחערב פסחשחזור הבחינהידע 12.4חצי יום חופשחזרות כלליות 1410-16.4.22

פסחפסחחוה"מחוה"מחוה"מחוה"מחוה"מ1517-23.4.22

אנליטי 29.4יום זכרון1624-30.4.22

יום עצמאותיום זכרון171-7.5.22

188-14.5.22

1915-21.5.22

2022-28.5.22

ערב שבועות2129.5-4.6.22

שבועותשבועות225-11.6.22

2312-18.6.22

2419-25.6.22

ביוגרפי 2526.6-2.7.221.7

263-9.7.22

2710-16.7.22

חזרות כלליות

חזרות כלליות

השלמות פערים

לו"ז סימולציות

מס"ר ? )לא סופי. טרם פורסם(

ראיונות בבר אילן

ראיונות בבר אילן

חזרות כלליות תחקור הבחינה

חזרות כלליות 

חזרות כלליות

חזרות כלליות
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 המפתח! מוטיבציה והתמדה הן מילות 

ומורכב ארוך  הוא  הקבלה  לכם    ,תהליך  לעזור  פה  אנחנו  אבל 

 לצלוח את המשוכות בקלות ובמהירות!

זה   להתקבל  בשביל  שצריך  מה  שכל  מלמד  שלנו  הרב  הניסיון 

מוטיבציה והתמדה. אלו שמשקיעים בלמידה ולא מוותרים הם 

 אלו שמתקבלים ללימודי רפואה! 

      ואחת באופן אישי  אשמח לייעץ לכל אחדללא קשר לקורס, 

 

 :לחצו על הלוגו

 איתי ום שיחה אישית תאל      

 

 כתבו לי מייל

 

 לימודי רפואה על  מידעל         

 

 

 בברכה, 

 ד"ר יאיר חזקיהו שטיינברג 

 יו"ר ועד מנהל

 בריאות מחקר ומדע בישראל ע"ר 
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