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 MRIדימות בתהודה מגנטית  קורס
 : פרופ' דורית גולדשר אקדמיתרפואית ומנהלת 

 
האחרונות  בשניםעלה בקצב מהיר  -( בישראל MRIמספר מערכות הדימות בתהודה מגנטית ) רקע:

הודות לפעילותו של משרד הבריאות. יכולותיהן ויתרונותיהן של מערכות אלו מאפשר קידום איכותי 

משמעותי באבחון מחלות שונות והתוויית הטיפול בהן. יחד עם זאת מספר הרדיולוגים המיומנים העוסקים 

נוצר צורך קליני דוחק  בפענוח בדיקות אלו אינו מדביק את קצב הגידול הנדרש והביקוש הגובר להן.

ובאפשרויות  MRI-להכשיר רדיולוגים נוספים ולהקנות להם ידע מעמיק ונרחב בתכונות מערכות ה

 מונות בהן. טה

 

 מטרות הקורס:

  הקניית ידע בעקרונות הטכנולוגיים של מערכות ה– MRI   שיאפשר ניתוח נכון של תמונות הדימות 

 המופקות ומוצגות בהן.        

  שיפור והעמקת ההבנה של פעולת מערכת ה– MRI  של המערכת  יכולות, בצורה שתאפשר מיצוי

ותגביר את כמות ואיכות המידע הרפואי המתקבל ממערכות הגוף השונות, למטרות אבחנתיות 

 וטיפוליות.  

 העברת מידע על פיתוחים חדשניים שנוספו למערכות ה- MRI ם בשנים האחרונות והיישומים הקליניי

 שהם מאפשרים. 

 הצצה לעולם המחקר 

 

  :קהל יעד

, MRI, רדיולוגים במסגרת השתלמות עמיתים בלרדיולוגיה אבחנתית )רדיולוגים( /דימות רפאי מומחים

 .שלב א' -לאחר עמידה בבחינת ההתמחות הראשונה  ,מתמחים בדימות רפואי

 

 וחלק מהמפגשים בקמפוס הטכניון בשרונה ZOOMרב הקורס יערך ב :מקום

 

 11.1.22: קורסהפתיחת 

 

 ש"א. 55-סה"כ כ .18:30-16:00בין השעות  שלישימפגשים אחה"צ בימי  16-14 :מתכונת הקורס

 

  דמ"ר₪  250+  ₪ 3,100 :שכר לימוד

 



 

 
 

 בין נושאי הלימוד: 

 הגדרת התהודה המגנטית, והפיסיקה הבסיסית 

  המגנטים ותפקידםסוגי הסלילים, סוגי 

  דוגמאות קליניות, רצפי פעימות בסיסיות –הרכשת התמונה 

  שיטות דימות מבוססות דיפוזיה ב– MRI 

  תפקיד ה– Big Data  בעולם הדימות בכלל וב– MRI בפרט 

 דימות כלי הדם 

  'דימות הפרוסטטה במעMRI וייתרונותיה 

 דימות השד 

 ועוד דימות גידולי מח: רצפים בסיסיים ומתקדמים 

 

+מעבר במבחן מסכם( תוענק תעודת סיום  80%לעומדים בדרישות הקורס )נוכחות  זכאות לתעודה:

 מטעם הטכניון, היחידה ללימודי המשך מתקדמים ברפואה.

 *אין בתעודה זו הכשר מטעם משרד הבריאות לעסוק בדימות.

 

 צוות ההוראה: 

ופיזיקאים מנוסים  MRIצוות המרצים כולל רדיולוגים בכירים ומנוסים העוסקים בפענוח בדיקות 

 במוסדות אקדמיים.

 

 ה ע ר ו ת

  .המינימלי תכנית מותנית במספר הנרשמיםהפתיחת מס' הנרשמים מוגבל. 

  במקרה של אי פתיחת התכנית  , ואינם מוחזרים אלא רקאינם כלולים בשכר הלימודדמי ההרשמה

 על ידי היחידה.

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

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

 במוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

  הלימודים יערכו במתכונת חלק מבהתאם להנחיות משרד הבריאות והנהלת הטכניון

 המקוונת באמצעות הזום.

  טופס הרשמה בעמוד הבא

 והרשמה:לפרטים נוספים 

 svetapa@trdf.technion.ac.ilלימודי המשך ברפואה ל ביה"ססווטה אפנסנקו, מנהלת 

  8295381-04טלפקס  | esstudrefua@trdf.technion.ac.il, רכזות לימודים | דוא"ל  טלימריה/ 

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


 

 
 

 

  –רישום ללימודי המשך 
 MRIדימות בתהודה מגנטית קורס 

(11.1.22  -543518- ZOOM) 

      ת.ז:        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:

 זום/שרונה: בקמפוס לימודי המשך וחוץ  )להלן: "היחידה"(  –נרשם בזה ללימודים בטכניון 
. מועד זה הוא מועד משוער והיחידה  רשאית לדחות מועד זה או  11.1.22מועד תחילת הלימודים הוא:

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

 הערות: ₪ 250 דמי הרשמה

 ₪  3100    שכר לימוד

  מוסד הטכניון למו"פ בע"מיש לרשום לפקודת  -תשלום באמצעות המחאות  

 3109601בת גלים  -חיפה 9649לימודי המשך פקולטה לרפואה ת.ד  -אפנסנקוסווטה  :ולשלוח לכתובת

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

 ס זה.מספר תלמיד ומספר הזמנה להזדהות במערכת ישלחו לאחר העברת טופ

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

 היחידה.  

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

 .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.ilמייל: 
 8295381-04פקס:  או

 

https://payments.technion.ac.il/
mailto:svetapa@technion.ac.il


 

 
 

 מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון 
 היחידה ללימודי המשך וחוץ

והתחייבות שנחתם במועד כתב תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב אישור הצהרה 
 החתימה של כתב זה ע"י הח"מ

היחידה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנית הלימודים מהשיקולים האקדמיים ו/או על מנת  .1
להתאים את התוכנית לדרישות המשתנות של הגורם החיצוני וכן רשאית היחידה לקצר או להאריך 

 מוד ו/או גריעת שעות הלימוד.את תקופת הלימודים לרבות ע"י הוספת שעות לי
 מקום ומועדי הלימודים: .2

בקמפוס היחידה בחיפה או בת"א, ליחידה שמורה הזכות להעביר בכל בזום/הלימודים יתקיימו  2.1
 עת,  את הלימודים, כולם או חלקם, מקמפוס הטכניון בחיפה  או בת"א למקום אחר.

ואפשרויותיה, את ימי ו/או שעות הלימוד של היחידה שמורה הזכות לשנות, בכל עת, לפי צרכיה  2.2
 כל כיתת לימוד.

 חובות הסטודנט ע"מ לקבל את תעודת הגמר ו/או כל תעודה אחרת: .3
במועדים שיקבעו  –מהשיעורים והתרגילים, להכין ולהגיש מטלות קורס 90%להשתתף בלפחות  3.1

 לכך.
"הבחינות הפנימיות"( .  לעמוד בכל הבחינות שתערוך היחידה ללומדים במסלול לימודיו )להלן 3.2

מובהר בזה כי הבחינות החיצוניות נערכות ע"י הגורם החיצוני ובאחריותו הבלעדית וכי היחידה 
 אינה אחראית לתוכן הבחינות, היקפן ורמתן.

למלא אחר כל ההוראות, האקדמיות, המנהליות והאחרות שתפרסם היחידה מזמן לזמן, ואלה  3.3
 י היחידה ו/או עובדיו.שימסרו לו בכתב או בע"פ ע"י מרצ

לשמור על ניקיון מתקני היחידה וציודה, להימנע מלגרום נזק למתקני היחידה  וציודה ולשאת  3.4
 בהוצאות הטבת כל נזק שיגרם ליחידה  ע"י ידו.

 שכר לימוד, ביטול הרשמה הפסקת לימודים: .4
ץ, הנחות בשכ"ל יוענקו אך ורק עפ"י תקנון ההנחות של היחידה ללימודי המשך וחו 4.1

 המבוקר ע"י רו"ח. בכל מקרה לא ינתן כפל הנחות.
 בעת ביטול הרשמה בכל שלב, דמי ההרשמה אינם מוחזרים. 4.2
ימים לפני פתיחת הלימודים  14 –ביטול לימודים בהודעה בכתב לרכזת הלימודים לא יאוחר מ   4.3

במשרדי היחידה תחזיר לו היחידה  את כל תשלומיו,   פ ר ט    ל ד מ י  ה ה ר ש מ ה והמקדמה   
 ש ל א   י ו ח ז ר ו.

 די המשך לא יאוחר סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימו   4.4
 משכר הלימוד. 20% –יום אחרי תחילת הלימודים יחוייב בדמי הרשמה, מקדמה וב  21 –מ  

יום  21סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך לאחר    4.5
לפרוע  מפתיחת הקורס לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של שכר הלימוד ודמי ההרשמה, ויהיה חייב

 את כל חובותיו הכספיים ליחידה.
ביטל הסטודנט את הרשמתו בתום סמסטר א' ואינו מעונין להמשיך לסמסטר ב' מכל סיבה   4.6

 שהיא, יחוייב במלוא שכר הלימוד הכולל.
 נוהל זה תקף לסטודנטים הלומדים גם בשנה ב' ללימודיהם.  4.7

 ש ו נ ו ת  .5
גר בתשלום כלשהו.  תשתמש היחידה היחידה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שיפ 5.1

בזכות זו ולא יהיה עליו להחזיר לסטודנט שלימודיו יופסקו את הסכומים ששילם עד לאותו 
 מועד, כולם או מקצתם, או כדי לגרוע מחובת הסטודנט לפרוע את כל חובותיו ליחידה.

 .על הסטודנט להודיע ליחידה מיד על כל שינוי בכתובתו או במספרי הטלפון שלו 5.2
 הח"מ מאשר ומתחייב בזאת כלפי היחידה כדלקמן:

 קבלתי את ידיעון היחידה ובו מפורטת התוכנית  )להלן "הידיעון"(. .1
המפורטים בידיעון ובתנאים  –הח"מ מסכים לכל התנאים האקדמיים, המנהליים והכספיים  .2

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

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

 ______________________ ולראייה באתי על החתום
 

  2021/22          לחודש             היום 


