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 קייטניא -תילאיצוסוכיספ הכרעה

 

  םע השיגפ

  :םייללכ םיטרפ

  :ךיראת

    :דליה םש

  :.ל.ת

  :תבותכ

                                  :ןופלט

 :ח"פוק

 :האפרמ

 :לפטמ אפור

  :בקעמ בלח תפיט

 :ידי לע התנפוה/הנפוה

 :הינפה תלבק ךיראת

 :הינפהה תביס

 רחא   הדימל יישק   תוגהנתה תויעב   הינוטופיה   יתוחתפתה רוחיא   תרושקת תוקלל דשח

 

  :הכ דע רבעש םילופיטו םינוחבא

 היפרתויזיפ

 תרושקת תיאנילק

 קוסיעב יופיר

 היגולוכיספ

 

 תדחוימ/תעייס/בוליש/הליגר :תיכוניח תרגסמ
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 :תומדוק תורגסמ

 :תיכוניח תרגסממ חוד

 

 

 

 :יאופר עקר

  :םיזופשיא

 

  :םיחותינ

 

 :תונחבא

 :יאופר רוריב

 :םייאופר םיבקעמ

 :העימש תקידב

 :היאר תקידב

 )  רחא   ילובטמ    MRI  EEG    הימדה  הקיטנג( :תורחא תוקידב

 

 ענוממ אסיכ ,הלגע ,םילגלג אסיכ ,םייבק ,םידס ,ת/יאמצע  :תודיינ תלוכי

 :שמתשמ םהב םירזיבא

 

  :תיתודלימ הירוטסיה

      ךותמ      רפסמ דלי

  ןיקת ןויריה

 רדוסמ יתודלימ בקעמ

  תינוירה תרכס ,ינוירה םד ץחל רתי אלל

  יטויביטנא לופיט וא  ןויריהה ךלהמב םוח תלחמ אלל
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 יתפורת לופיט אלל

 תוניקת רבוע תועונת

 

  אלל - תומדקומ תולפה

 :הניקת הדיל

  - הדיל לקשמ           - הדיל עובש

 םידלי אפור תוברעתהב ךרוצ אלל

 דוליה תפוקתב תבהצ אלל

 המישנב הערפה אלל

 דוליה תפוקתב הליכאב הערפה אלל

  - העימש ןוניס

 

  )עצוממ ליג םירגוסב( :תוחתפתה

  – ) םייוריגל תובוגת ,תונרע ,הקיני ( קונית ותויהב ה/דליה לש יללכ רואית

 

 

 הסג הקירוטומ

  

 םישדוח 3 דע תועובש השיש

 חוודמ -ןטבה לע הביכשב שאר תמרה

 

 םישדוח 6 דע םישדוח 3

 חוודמ -ןטבה לע הביכשב הזח תיבו  שאר תמרה

 

 םישדוח 9 דע םישדוח 6

 חוודמ -בגל ןטבהמו ןטבל בגהמ תוכפהתה
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 ליגמ "6 לע" / ןוחג / ריצ תליחז

 

 םישדוח 12 דע םישדוח 9

 חוודמ -תיאמצע הבישי

 חוודמ -הדימעל תיאמצע המיק

 

 םישדוח 18 דע 12

 חוודמ -הרזע םע הכילה

 

 םישדוח 24 דע 18

 ליגמ הרזע אלל הכילה

 חוודמ -הרזעב תוגרדמב הילע

 

 שולש דע םייתנש

 חוודמ -הליפנ אלל הציר

 חוודמ -הרזע אלל תוגרדמב הדיריו הילע

  

 עברא דע שולש

 חוודמ -תחא לגר לע הדימע

 חוודמ -הגרדממ הציפק

  

 שש דע עברא

 חוודמ -תחא לגר לע הציפק

 חוודמ -לדוגא דצב בקע הכילה

 

 הנידע הקירוטומ
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 םישדוח 6 דע םישדוח 3

 חוודמ -םיידיה תועבצאב קחשמ ,בגה לע הביכשב

 חוודמ -דיה ףכב חנומה ץפחב הזיחא

 חוודמ -וב הזיחאו ץפחל די תטשוה

 חוודמ -הטמ הלעמ טבמב הביקע

  

 םישדוח 9 דע םישדוח 6

 חוודמ -דיל דימ םיצפח תרבעה

 חוודמ -קחשמכ הזב הז םיצפחב שיקהל תלוכי

  

 םישדוח 12 דע 9

 חוודמ -)הטצניפ( תבצ תזיחא

  

  םישדוח 24 דע 18

  חוודמ -תויבוקמ לדגמ תיינב

 )רשג וא ק9 'ש3 ,ק6 'ש2 ,ק3 'ש1.5(

  

 שולש דע םייתנש

 חוודמ -םילגועמו םייקפוא ,םיכנואמ םיווק יוקיח

 חוודמ - לוגיע תמגוד יוקיח

  

 עברא דע שולש

 חוודמ -הנכומ המגודמ לוגיע תקתעה

  

 שש דע עברא

 שלושמו ,X, עוביר :תוירטמואיג תורוצ תקתעה
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 חוודמ -םדא תומד רויצ

 

 :הפש

 םישדוח השולש דע תועובש השיש

 חוודמ -םדא תולוקל הבוגתכ תולוק תעמשה

 

 םישדוח 6 דע םישדוח 3

 חוודמ -םירוציע ללוכ םינווגמ תולוק  תעמשה

 

 םישדוח 9 דע 6

 חוודמ – העונת / רוציע  תורזוח תורבה תעמשה

 

 םישדוח 12 דע 9

 חוודמ -חיש ודב תולוק תעמשה

 חוודמ -תוטושפ תוארוה תנבה

 חוודמ -םייתועמשמ תולוק וא תחא הלימ תעמשה

 

 חוודמ -םילימ 3 – 2

 חוודמ -דחא ףוג קלח תוחפל םע תורכה

 חוודמ -םירכומ  םיצפח לע השקב יפ לע העבצה

 חוודמ -ללמ וא הווחמב ןוצר תעבה

  

  םישדוח 24 דע 18

                     חוודמ -םילימ 10 לעמ לש םילימ רצוא

 חוודמ -טפשמל םילימ 2 ףורצ
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 שולש דע םייתנש

   חוודמ -הבקנ-רכז, םיבר-דיחי :תונושאר תויטהב שומיש

 חוודמ -רתוי וא םילימ 3 -מ טפשמ

 חוודמ -תרושקת תורטמל ןווכמ לש רוביד

  

 עברא דע שולש

 חוודמ -3 דע הריפס

 חוודמ -דועו תחתמ, די לע ,לע :ןוגכ סחי תולימ 3 תוחפל לש הנבה

 חוודמ -ןבומ רוביד

 

  שש דע עברא

  חוודמ -םינוכנ םינמזב םילעפב שומיש ךות הנומת לש רואת

 חוודמ – תבותכו ליג ,אלמ םש -תואצמתה תולאש לע הבושת

 

  :םילימ רצוא

 

 

 :יתרבח

  'ח3 -בש6

 חוודמ -טבמב הביקע

 חוודמ -יתרבח ךויח

 

 םישדוח 6 דע םישדוח 3 

 חוודמ -םילילצלו לוקל הבוגת

 חוודמ -םדא תומדלו לוקל האנהב הבוגת
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 םישדוח 12 דע םישדוח 9

 חוודמ -תיאמצע הליכא

 חוודמ -םשב האירקל הבוגת

 חוודמ -םירז םישנאו םירכומ םישנאל הנוש הבוגת

  

 םישדוח 18 דע 12

 חוודמ -ףתושמ קחשמ ןמזב ןיע רשק

  

 םישדוח 24 דע 18

 חוודמ -תיפכב תיאמצע הליכא

 חוודמ -הקישנל םייתפש ץווכ

  

 עברא דע שולש

 חוודמ -רותפכל טרפ שובלו םיילענ תליענ

  

 שש דע עברא

 חוודמ -יאמצע ןפואב שובל

 חוודמ -גלזמו ףכב שומיש

 חוודמ -םירחא םידלי םע יוקיחו ןוימד ללוכה ףתושמ קחשמ

 

 

ADL: 

  םייק – םיידי ,ןיכסו גלזמ ,סוכ ,קובקב ,תיפכב שומיש :הליכא

  :הליכא ילגרה
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 םייק -יאמצע ןפואב )'ש3( :השבלה

 :ןויקינ

 ליגמ האלמ הלימג ,תיקלח הלימג ,הלימג םרט :םיתוריש

 :הניש

 

 :החפשמה ינב ידי לע דליה לש יללכ רואית

 

 

 

 :קזוח תודוקנ

 

 :ןיינע ימוחת

 

 :תרושקת יכרדו הפש

 ןוגר'ז ,תווחמב ,םיזמר ,םירורב םיטפשמ ,רורב אל טפשמ ,רצק טפשמ ,םילימ ,תורבה ,לומלמב ןוצר תעבה

 .םירגובמ םע קחשמ ,ליג ותוא ינב םע קחשמ ,תויתרושקת תומזוי ,ןיע רשק תריצי  ,היווח ,האנהב ףותיש

 .םוח תלחמ ןמזב רופיש םייק םאה ,ישוק שיו הדימב

 ,תועובק העונת תוינבת ,בוביסב הציר ,םיצפח בוביס ,ףונפנ ( תוירוטומ תויפיטוארטס הנשי ,היללוקא תמייק
 .)םייטרקניסוידיא םיעבמב שומיש

 םיצפחב רתי דוקימ וא הקזח תורבחתה שי ,םירבעמב ישוק שי וא הרגשב םייוניש חכונלש הקוצמ תבוגת הנשי
 זרפומ ןפואב םייתרזח םילבגומ  ןיינע ימוחת וא קוסיע שי ,ןפוד יאצוי

  החרה , תורואב  רבגומ ןיינע שי ,םימיוסמ םימקרמל תוגירח תובוגת שי ,םימיוסמ  לוק  ייוריגל תוגירח תובוגת שי
 םיבבותסמ םיצפח ,םיצפחב  תמזגומ העיגנ וא

 

 

 :םידחוימ םיישק

 

 :תוגהנתה תויעב
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 אלל -דחפ

 אלל -תומילא

 אלל - םעז תויוצרפתה

 אלל --השוחת תוערפה

 אלל -)רוביד וא הלועפ ידכ ךות ןואפיק( הייהב

 

 :םירוה תובוגת

 :םירתוומ ,תוארוה יולימ לע םידמוע

 :תיבב בוריס תויעב םירתופ דציכ

 :החפשמה

 םאה

 הדיל תנש

 - הדיל ץרא

 - הילע תנש

 - הלכשה

 - עוצקמ

 - הדובע םוקמ

 

 :באה

  - הדיל תנש

 - הדיל ץרא

 - הילע תנש

  - הלכשה

 - עוצקמ

 - הדובע םוקמ
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  :תיבב רוביד תפש

 ןיא /שי :םירוהה ןיב החפשמ תברק

 םיאירב םירוה

 :החפשמב תולחמו תודחוימ תויעב

 

  :םידליה

 

 

 בוליש וא תעייס אלל ,הליגר ךוניח תרגסמב ,תוחתפתה תויעב וא תויגולוריונ תויעב ןיא ,םיאירב :תויחאו םיחא

 תוחתפתה תויעב וא תויגולוריונ תויעב ןיא ,םיאירב :באה לש תויחאו םיחא

 תוחתפתה תויעב וא תויגולוריונ תויעב ןיא ,םיאירב :םאה לש תויחאו םיחא

 תוחתפתה תויעב וא תויגולוריונ תויעב ןיא ,םיאירב :בא תויחאהו םיחאה ידלי

 תוחתפתה תויעב וא תויגולוריונ תויעב ןיא ,םיאירב :םא תויחאו םיחא ידלי

 

 :ימונוקאויצוס בצמ

 מ רתוי( הובג ,)13000-18400( הובג ינוניב ,)7900-13000( ךומנ ינוניב  ,)תיב קשמל חש7900 דע( ךומנ
18400( 

 הרוזפ ,עבק בושי ,תיב ,תוריכש השיכר  :רויד יאנת

 ) רחא / לפטמ /ח"רפ /תעייס /ךנוח (  םירחא ,החפשמב םירזענ :תוכמות תוכרעמ

  :ימואל חוטיב

 :החוורה יתורש

 :םירחא

 

 :םירוהה תויפיצ

 

 

 :תיללכ תומשרתה
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 :תוצלמה

 

 

 

 הריכב ס"וע רנזופ יפוס

 עבש ראב ,םורד זוחמ תואירבה דרשמ דליה תוחתפתהל ןוכמה


