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?עודמ
וללכבו,האופרהוהיגולויבהיחטשלכבעדימהתומכבםיהדמהלודיגה
ינפבביצמ,םינושהםונגהיטקיורפתוכזברבצנשופקיהבםוצעהעדימה
.תושדחתושיגותוטיש,םילכחותיפבייחמהרגתאיאופרהרקחמה
קנעידעצבונתואתברקמיטנגהףוצירהתויולעבתדמתמההדיריה
אוצמלונילעו,הרגשבשרבדהיהתתישיאתימונגהפמהבש,תואיצמל
.םילוחהתלעותלהזעדימלצנלםיאפורלורשפאישםיכרד

בושחמ,םינופטראמסהתכפהמומכ,תופסונתויגולונכטךרדתוצירפ
תואיצמה,שיבלהבושחמה,תוירבחהתותשרה,םייאופרהםיקיתה
ירחאשןדיעבםג.יאופרהםלועבהכפהמלןהףאתומרות,דועוהדוברה
לשיתועמשמרופישבךרוצםייקשרורב,הנורוקהתפגמתוצרפתה
.לפוטמהלשתופתתשההוהעינמה,תישיאההמאתהה,יובינהתולוכי

-רבתטיסרבינואלשםייחהיעדמלהטלוקפבתיבושיחהיגולויבלהמגמה
13-ההנשהוזםימייקמרמושהלת–אבישיאופרהזכרמהףותישבןליא
-ויבהתויבושיחהוהקימונגהימוחתבתקסועה,תידוחייםידומילתינכות
.הנשלכברתויורתויםיינויחלםיכפוהה,תיאופר

הרטמה
data-התכפהמבתובלתשהלםיישעמהםילכהויעדמהעדיהתיינקה
שמתשהלוןיבהלהירגובתאהרישכמתינכותה.האופרבעדימהו

תויבושיחתויגולונכטלעתוססובמה,רקחמלולופיטלתוינשדחהתושיגב
:תאתונמלןתינהלאללכב.תומדקתמ

.ותועמשמחונעפו,׳וכוםויבורקימה,ןגותפה,טנייצפהלשםונגהיופימ§

םדקומיוליג,ילאודיבידניאהטנייצפהלשידיתעהיאופרהובצמיוזיח§
.ןתוחתפתהלולסמיובינותולחמלש

לשירוטסיהוימונגעדימסיסבלעיאופרהלופיטהלשתישיאהמאתה§
.יאוולהתועפותתתחפהוולשהמלחההייוכיסתאלעהםשל,טנייצפה

,רבעבםיעודיויהאלשםייאופר-ויבםינונגנמותויצלרוק,תועפותיוליג§
.תויבושיחהתויגולונכטהתמצועויאופרהעדימהתומכתוכזבתאז

דעיהלהק
,)תוקלחמילהנמדעםיר'זאטסמ(קתולכבויאופרםוחתלכבםיאפור§

תויגולונכטהוהקימונגה,data-הםוחתתאבלשלוריכהלםיניינועמה
תנש.היישעתבוא/ורקחמב,הקינילקבםתדובעבתויבושיחה
ףילחתכםיחמתמלרתויתנווכומתנוכתמבהיהתהבורקהםידומילה
יפכלבא,)י״רהלשתיעדמההצעומהרושיאב(דוסיהיעדמתפוקתל
.םירחאםיאפורםגהבדומללםילוכי,ךשמהבטרופיש

.היגולויבה/האופרהימוחתבינשראותילעב§

.)דרפנהלבקלהונב(בשחמהיעדמוקטייהישנא§

המשרהורשקתריצי
contact@bio-medical.info:וא,4החולש\073-7373737§

director.bio-medical.info:תינכותהלהנמםעץועייתחישלםושיר§

register.bio-medical.info:תינושארהמשרהספוט§

תינכותה תווצ

רגנוא ןור ׳פורפ
תינכותה שאר

ןליא-רב תטיסרבינוא םעטמ
 תדימל ,הקיטמרופניאויב רקוח
 תומושרמ עדימ תיירכו הנוכמ
]רתא[ תוינורטקלא תויאופר

יבכר ידיג ׳פורפ
תינכותה שאר

אביש יאופרה זכרמה םעטמ
תישיא תמאתומ האופר רקוח
 רקחל זכרמה להנמ ;הקימונגו
]רתא[ לארשי סרפ ןתח ;ןטרס

רצוב-לט ןנור ר״ד
תינכותה להנמ

 תיתוכאלמ הניב תרבח ל״כנמ
 פ״ומב תקסועה ,האופרב

תיישעתל הז םוחת רוחסמבו
]רתא[digital health-ה

רמורד-יול לחר ר״ד
תינכותה שאר תבשוי

 הדיחיה שאר רבעב
םויכו ,הקיטסיטטסויבל

לש ימדקאה ריכזמה
]רתא[ ןליא-רב תטיסרבינוא

תינכותה תודוא

http://life-sciences.biu.ac.il/
http://www.biu.ac.il/
http://www.sheba.co.il/
mailto:contact@bio-medical.info
http://director.bio-medical.info/
http://register.bio-medical.info/
https://faculty.biu.ac.il/~unger/unger.html
https://www.gidirechavilab.com/
http://www.tal-botzer.com/
https://www.biu.ac.il/about-biu/management-and-faculty/university-administration/academic-secretariat


םיבלשהלכבםיאפורל–סיסבהתנוכתמ
ימוחתלשהצממוהפיקמהריקסםיווהמה,םיימדקאםיסרוקהשיש
םיסרוקתדיחיהניהתאזתנוכתמ.תיאופר-ויבהתויבושיחהוהקימונגה
,הבוחהיסרוקתדיחיתאהווהמםגאיהךא,המצעינפבתדמועההמלש
םירכומםיסרוקהלכ.ןלהלתוטרופמהךשמההתונוכתמלכלםישרדנה
תאםיכזמןכו,(MSc/PhD)םימדקתמםיראתלםיסרוקכתימדקא
.תומלתשהלומגלתוכזתודוקנ300-בםיאפורה

המולפידלםיאכזסיסבהתנוכתמתאהחלצהבםימייסמהםיטנדוטס
ףותישבןליא-רבתטיסרבינואלשתיאופר-ויבתויבושיחבוהקימונגב
.אבישיאופרהזכרמה

םישדוח3.5ינפ-לעסיסבהתנוכתמתשרפנהבורקהםידומילהתנשב
,2023ראורבפב27דע2022רבמבונב7-מ,׳דדע׳בםימיבםיירדנלק
ואהמלשהירועישומייקתיוןכתייםיתעל.14:00-ו9:00תועשהןיב
תנוכתמשרפיתהאבהםידומילהתנשב.15:30העשהדעלוגרת
׳בימיב)םיירדנלקםישדוח8.5-כ(האלמםידומילתנשינפ-לעסיסבה
.אלמטוריפבתוניחבהוםירועישהיכיראתםיאבומןורחאהדומעב.דבלב

דוסיהיעדמתפוקתלהפולחכםיחמתמלתידועייתנוכתמ
,סיסבהתנוכתמתאהליחתםיחקולדוסיהיעדמתנוכתמבםיטנדוטס
םיחקולו,ןוירנימסבםיפתתשמ,יעדמרקחמתדובעםיעצבמהירחאלו

,׳בימיבםימייקתמהזהקלחבםידומילה.םיבשקותמהרשעהיסרוקינש
תיבב,ח״היבב,סופמקבתודבעמברתונהןמזבםייקתמומצערקחמהו
.2023יאמב8:תאזתנוכתמםויסדעומ.רחאיטנוולרםוקמלכבוא/ו

םיאכזדוסיהיעדמתנוכתמתאהחלצהבםימייסמהםיטנדוטס
ןליא-רבתטיסרבינואלשתיאופר-ויבתויבושיחבוהקימונגבהמולפידל
לשדוסיהיעדמתבוחמרוטפל,ףסונבו,אבישיאופרהזכרמהףותישב
.י״רהבתיעדמההצעומהלשהכימתבורושיאבתוחמתהה

טרוטקודלורטסאמלךשמהידומיל

לעמםינויצעצוממ(החלצהבסיסבהתנוכתמתאומילשהשםיטנדוטס
,ישיאןויארלוםיאתמהחנמתאיצמלףופכב,לבקתהלשקבלולכוי)80

.)PhD(טרוטקודוא(MSc)רטסאמ–םימדקתמםידומיללשתרגסמל

,םימדקתמםיראתלםיאנתהיפלועבקיהלבקהיאנת,הרקמלכב
.ןליא-רבתטיסרבינואלשתיבושיחהיגולויבלתינכותבםיגוהנה

םיראתלםיסרוקכתימדקאהרכהילעבםהםיסרוקהלכשרחאמ
ראותלםיסרוקהתובוחמרכינקלחםירבוצםיטנדוטסהשירה,םימדקתמ
זכרתהלהירחאלולכויםיטנדוטסה,ךכיפל.סיסבהתנוכתמךלהמברבכ
.םירמאמםוסרפבורקחמהתדובעברקיעב

תטיסרבינואב(MSc/PhD)םדקתמראותומילשיווכישמישםיטנדוטסל
רוטפלםיאכזויהיםהו,תינכותבדומילהרכשאולמרזחויןליא-רב
.םדקתמהראותלדומילהרכשםולשתמ

םיילטיגידםיתוריש

:הדימלהתוליעירופישלםיתורישרפסמהליעפמתינכותה,םוחתהחורב
,םיצרמלתובושתותולאשםורופ,דומילהירמוחלכזוכירםערתא
.דועותנווקמהדימל,)הרושמב(תובושחתועדוהלWhatsAppתצובק

תינכותה תונוכתמ היצרטסינימדא

תילהנימ תזכר
רועפלאתב

םייחה יעדמל הטלוקפה
215 רדח |212 ןיינב
03-5317297 :ןופלט

דומילה רכש
ח״ש12,500 אוה דומילה רכש
 .ח״ש470 ס״ע המשרה ימד +

 םידומילל וכישמיש םיטנדוטס
 ויהי )MSc/PhD( םדקתמ ראותל

 הז דומיל רכש רזחהל םיאכז
 רכש ראש םולשתמ רוטפלו
 ףיעסב רבסומל ףופכב ,דומילה

.ךשמה ידומיל

םידומילה טמרופ
 לוגרתה ירועישו תואצרהה לכ
ךרד ידירביה ןפואב ומייקתי

Zoomתעל תעמ( סופמקבו(,
 היהי ןתינש ךכ ,Zoom-ב קר וא
 ,ןכ-ומכ .םוקמ לכמ ףתתשהל
תורישב תונימז ויהי תוטלקהה

On Demandרועיש ספספש ימל 
.רמוחה לע רוזחל הצורש וא

תוחכונ תבוח
 המו ,םכרובע התנבנ תינכותה
 .םכלש סכנה אוה הנממ וחקיתש
 תואצרהב תוחכונ םידדועמ ונחנא
 ןיא יכ םא ,ילטנורפ ןפואב ונתניש

 לע ,תאז םע .תוחכונ תבוח
 יעדמ תנוכתמב םיטנדוטסה
-ב םירועישב ףתתשהל דוסיה

Zoomןפואב םהב תופצל וא 
.On Demand-ה תורישב ףטוש

 תודוא ומורפב הייפצל וקילקה
:ל וסנכיה וא תינכותה

promo.bio-medical.info

http://promo.bio-medical.info/
http://promo.bio-medical.info/


םירפסמ םירגוב

 תשגרה םע סרוק לכ יתמייס״
 תולוכי םג .השדח תולגוסמ
,תושגרמו תושדח תוישעמ

 בחרמב תואצמתה תשוחת ןכו
״.וב ילש תולובגהו דמלנה
 האפור ,לצנווק סיריא ר״ד-

-וטמהל ךרעמה ,הריכב
.אביש ,םידלי היגולוקנוא

 ,םיקיתוול רקיעב ,םיאפורל״
בושח .םוצע רעפ םויכ שי
 הרוק המ תעדל דואמ ונל
 המ םג ,תוחפ אלו ,ביבסמ

הדימב .בורקב הרקי
 תצק םויה םיאפורה ,תמיוסמ
 .הזה םוחתה ״לעמ םיפחרמ״

 ךפהיהל יתיפיצ אל
 יתיפיצ ןכ .יאקיטמרופניאויבל
 תורכיה חתפלו הפש שוכרל
 לש םיקומעה םידברה םע םג

 דח שיגרמ ינא .םוחתה
 תא יתגשהש תיעמשמ

 תורשפאה .הלאה תורטמה
 איה ואדיווב םירועישב תופצל
 רקיעב ,המוצע תועמשמ תלעב

 אל םיעטק לע רוזחל תלוכיה
תוריהמבו( תואצרהב םינבומ

״.)רתוי ההובג
אפור ,ףיש ליא ׳פורפ-

 ,תומדקתמ תויגולונכטב ריכב
 ,׳ב תודלוי תקלחמ להנמ

.אביש

 ימצעל יתישע תישיא ינא״
Brain Stimulating . יתיליג

 יתחלצה ,שדחמ ימצע תא
תדוכלממ ררחתשהל

 םיקפוא יתבחרה ,הניטורה
״.ץרמ יתשדיחו

,הנראדבאביה ר״ד-
 ,החפשמו תימינפ האפור

.תיללכ

...םיאבה םידומעב ךשמה

םידומילהתינכות טרפמ

׳ג׳ב׳אהפוקת
7711תועובש ׳סמ

תוליעפלוגרתהאצרהלוגרתהאצרהתוימדקא תועש / סרוק

 תומדקתמ תוטיש
---4םונגה תזילנאל

הקיטמרופניאויב
44תיאופר

הקיטסיטטסויב
42םיינילק םייוסינו

הנוכמ תדימל
31יאופר עדימ תיירכל

-ו תיתכרעמ היגולויב
Next Generation 

Sequencing (NGS)
44

44תישיאהקימונג

Vיעדמ רקחמ טקיורפ

הקימונגב ןוירנימס
Vתיאופר-ויב תויבושיחבו

 יסיסבןותייפמ
Vסיסבה תנוכתמ תרגסמב תושרםייטנג םימתירוגלאל

Deep Learning
Vסיסבה תנוכתמ תרגסמב תושרינויצולובא בושיחו

84427763תוילטנורפ תועש כ״הס

126140הפוקתל תועש כ״הס



םונגהתזילנאלתומדקתמתוטיש–80672סרוק
ךישממו,תיראלוקלומהיגולויבבםייסיסבםיאשונןונעירבליחתמסרוקה
ףוצירןוגכ,אתהלשיתכרעמרקחברתויבתומדקתמהתושיגהתריקסב
.דועודדוקמאלRNAתועצמאבםינגתרקב,DNAיבבש,קומע

אביש יאופרה זכרמה-וילירמאטנינ ׳פורפ:תואצרה§
אביש יאופרה זכרמהוEvogene תרבח-לייאןרער"ד
ןליא-רב תטיסרבינוא-ןונבלזרא ׳פורפ

הז סרוקב םימייק אל:םילוגרת§

ןאכץחל:סובליס§

תיאופרהקיטמרופניאויב–80670סרוק

םימתירוגלאתועצמאבםונגהרקחבקסועהעדמהאוההקיטמרופניאויב
עדימהירגאמוהנכותהילכ,תויבושיחהתוטישהוגצויסרוקב.םייבושיח
לעדחוימשגדןתניי,ןכומכ.הקיטמרופניאויבהםוחתבםייוושכעה
.הזעדמלשתוינילקהתויצקילפאה

ןליא-רב תטיסרבינוא-רגנואןור 'פורפ:תואצרה§
אביש יאופרה זכרמהוEvogene תרבח-לייאןרער"ד

 הדיחיה תלהנמ-רשא-ןבןמדלוהביחר״ד:םילוגרת§
ןליא-רב תטיסרבינוא ,הקיטמרופניאויבל

ןאכץחל:סובליס§

םיינילקםייוסינוהקיטסיטטסויב–80763סרוק
חותינתרזעבותישעמהשיגךותמןתינה,הקיטסיטטסבםדקתמסרוק
תוטישלהמיאתמההזילנאלןתניידחוימשגד.םיינילקםירקחמ
םינותנלשהמוצעתומכתורציימרשא,האופרבוהיגולויבבתוינשדחה
.ההובגתובכרומלעבידממ-ברעדימו

 ,הקיטסיטטסויבל הדיחיה שאר רבעב-רמורד-יוללחרר"ד:תואצרה§
ןליא-רב תטיסרבינוא לש ימדקאה ריכזמה םויכו

יטסיטטסויב ץועייל הדיחיה תלהנמ-ןהכלארשירפינ׳גר״ד:םילוגרת§
ןליא-רב תטיסרבינוא ,םייחה יעדמל הטלוקפה לש

ןאכץחל:סובליס§

וילירמא טנינ ׳פורפ

לייא ןרע ר״ד

ןונבל זרא ׳פורפ

רגנוא ןור ׳פורפ

רשא-ןב ןמדלו הביח ר״ד

רמורד-יול לחר ר״ד

ןהכ לארשי רפינ׳ג ר״ד

׳א הפוקתב םיסרוקה

https://eng.sheba.co.il/Ninette_Amariglio
https://eng.sheba.co.il/Eran_Eyal
https://www.levanonlab.com/
http://methods.bio-medical.info/
https://faculty.biu.ac.il/~unger/unger.html
https://eng.sheba.co.il/Eran_Eyal
https://life-sciences.biu.ac.il/node/160
http://bioinformatics.bio-medical.info/
https://www1.biu.ac.il/academic_secretariat
https://www.biu.ac.il/about-biu/management-and-faculty/university-administration/academic-secretariat
https://www1.biu.ac.il/academic_secretariat
https://life-sciences.biu.ac.il/node/167
http://biostatistics.bio-medical.info/


יאופרעדימתיירכלהנוכמתדימל–80675סרוק
הלודגתונורחאהםינשהשולשבורבצנשיאופרהעדימהוםינותנהתומכ
תוכפהמשולשתויארחאךכל.ןהלומדקשםינשהףלאבהרבצנשוזמ
בושחמתכפהמ,הקיטמרופניאויבהתכפהמ:הנורחאלושחרתהש
תוטישגיצמסרוקה.לייבומהוטנרטניאהתכפהמוםייאופרהםיקיתה
תויאופרתונבותתקפהלתיתוכאלמההניבהוהנוכמהתדימלימוחתמ
.הזעדימךותמתושדח

תיתוכאלמ הניבלEvolution תרבח-רצוב-לט ןנור ר"ד:תואצרה§

ןאכץחל:סובליס§

תיאופר תיתכרעמ היגולויב–80674 סרוק
)Next Generation Sequencing)NGS תייגולונכטו

לשהזילנאמ,האופרבןהוהיגולויבבןה,רבעמונשיתונורחאהםינשב
סרוקה.םיבכרומםייגולויבםילולסמותוכרעמלשרקחלםידדובםינג
ךות,ולאףקיהתובחרתוזילנאלםישרדנהםייבושיחהםילכהתאהנקמ
.םייטמרופניאויבםישומישלהמיאתמהתונכתתפשבשומיש

ןליא-רב תטיסרבינוא-ןרפוע יאני ׳פורפ:תואצרה§
לאירא תטיסרבינוא-ןוביד-ןומלש ילמ ׳פורפ

ןליא-רב תטיסרבינוא-דלפ ריפס:םילוגרת§

ןאכ ץחל:סובליס§

תישיאהקימונג–80676סרוק

לוקישהווהילפוטמהלשםונגההבשתואיצמלקנעידעצבםיברקתמונא
ךותמםויהדומללןתינהמראתיסרוקה.ורובעלופיטהתריחבבעירכמ
לשתישיאהמאתהךרד,יתדילםורטץועיימלחה,ישיאימונגעדימ
תובכרומתולחמבוןטרסהתלחמבםיישיאםילופיטלדעותופורת
תויטרפילוקישלותויטפשמותויתאתולאשלםגסחייתיסרוקה.תופסונ
.ימונגעדיממםיעבונה

ןליא-רב תטיסרבינוא-רגנוא ןור 'פורפ:תואצרה§
 זכרמה-יבכר ידיג 'פורפ םהב ,םיחרוא םיצרמ תצובק
אביש יאופרה

ןליא-רב תטיסרבינוא-לג ןרומ ר״ד:םילוגרת§

ןאכ ץחל:סובליס§

יבכר ידיג ׳פורפ

רצוב-לט ןנור ר״ד

ןרפוע יאני ׳פורפ

ןוביד-ןומלש ילמ ׳פורפ

לג ןרומ ר״ד

דלפ ריפס

״תישיא הקימונג״ סרוקב *
רפסמ י״ע םירועיש םג ונתניי

 לכ םיחמומה ,םיחרוא םיצרמ
ןה םיעיגמו ,ומוחתב דחא
 ןהו יעדמ-ימדקאה םלועהמ
 .יתיישעת-ינילקה םלועהמ

׳ב הפוקתב םיסרוקה

http://www.tal-botzer.com/
http://datamining.bio-medical.info/
http://www.ofranlab.org/
https://www.ariel.ac.il/wp/fbl/
https://life-sciences.biu.ac.il/node/5541
http://systems.bio-medical.info/
https://faculty.biu.ac.il/~unger/unger.html
http://www.gidirechavilab.com/
https://eng.sheba.co.il/73594
http://genomics.bio-medical.info/


יעדמרקחמטקיורפ–80678סרוק
:תויצפואשולשןיבמורחבייטקיורפלרקחמהיאשונ

טנדוטסהלשםונגהףאוא,עדימירגאמךותמםיישיאםימונגחותינ1.
תחקלםיכירצםמצעלשםונגהתארוקחלוצרישםיטנדוטס(ומצע
תרזעבטקיורפהתאעצביטנדוטסה.)ףוצירלתולעשישןובשחב
.טקיורפההחנמחוקיפבותינכותבםידמלנהםינושהםילכה

תודבעמףותישבותינכותהלשםיסרוקהדחאאשונבטקיורפ2.
רקחמתוצובקרשעכתומייקהטיסרבינואב.ןליא-רבברקחמה
לשהמודרפסמדועו,תיאופר-ויבהתויבושיחהימוחתבתוקסועש
.םיקישמםיאשונבתוקסועהתוצובק

ךותש,דמלמןויסינה.ומצעטנדוטסהידי-לעעצומהאשונבטקיורפ3.
תוירקחמתויעבםעתורכיהלםיכוזםיאפורתינילקהםתדובעידכ
.םייבושיחםילכבןתיאדדומתהלןתינרשא,תויטנוולרתוינילקו

יתבמריכבאפורלשתפתושמהיחנהבעצבתהללוכיהזכרקחמ
.תינכותהלגסמרקוחוםילוחה

תיאופר-ויבתויבושיחבוהקימונגבןוירנימס–80677סרוק

תודואםיטנדוטסהמםידחאתייחנהבםייתרוקיבםינוידולהנתיעובשידמ
םייעדמתע-יבתכבהנורחאלומסרפתהש,ךרדיצרופוםייזכרמםירמאמ
.תיאופר-ויבהתויבושיחהוהקימונגהימוחתבםיליבומ

םייטנגםימתירוגלאליסיסבןותייפתונכתמ–בשקותמהרשעהסרוק
שיהלאכ(םיתנכתמכהירגובתארישכהלתדתעתמהניאתינכותה
ןיבידוחייהכהרוביחהתאתושעלםתוארישכהלאיההתרטמ.)עפשב
ולכויתינכותהירגובשאיההנווכה,ןכלו,םיבשחמהםלועלהאופרהםלוע
תויעבלהנכותתונורתפחותיפבםיתנכתמםעףתתשהל/רשקתל
-לכבושקיבםיברםיטנדוטסםימדוקהםירוזחמב,תאזםעדחי.תויאופר
םמצעבתוסנתהלולכוישתנמלע,יסיסבתונכתירושיכשוכרלתאז
תונכתדמלנונחנא,ךכיפל.הזאלפומםוחתב״םיידיבתעגל״ו

םירקחמלשרדנהישעמהדצבתודקמתהךות,תירקחמהיצטניירואב
טקיורפבםייתסיסרוקה.תיאופר-ויבהתויבושיחהוהקימונגהםוחתב
.יטנגםתירוגלא–רקחמלכלרתויבםילעיהםילכהדחאלשתונכת

Deep–בשקותמהרשעהסרוק Learningינויצולובאבושיחו
הנוכמתדימל״סרוקל,תישעמהשיגב,םילשמסרוקוניההזסרוק
שממלשהכפהמרבועתיתוכאלמההניבהםלוע.״יאופרעדימתיירכל
לשםתחירפ,תוימונוטואתוינוכמלשןתריהדדצל.תונורחאהםינשב
םג,׳דכוםייטמוטואהתוחוקלהתורישינכוס,םיישיאהםירזועה
תובר,רתויורתויתוינובתתוכפוהיאופרהםוחתבתונושתויצקילפא
Deep-התייגולונכטתוכזב Learning.לכבתושחרתמךרדהתוצירפ
תקפהךרד,תבשחוממהייארתועצמאברתויקיודמןוחבאמלחה,םוחת
לשתורימאמואםייעדמםירמאממםיטסקטחותינתרזעבתונבות
תבוגתלשתישיאםאתומיובינבהלכו,תויתרבחתותשרבםילפוטמ
סיסבהתאןהוגיציםירועישה.רחאואהזלופיטלינטרסלודיג
תאןהוןתואשממלםילכהתאןה,הלאתויגולונכטלימתירוגלאה
.קושבתויוושכעהתויצקילפאה

םירפסמ םירגוב

התייהתינכתב תופתתשה״
תדחוימ דאמ היווח

סרוק לכ טעמכ .הרישעמו
 לש אלמ םלוע יל הליג

 לש תיזחב םיאשונו םישודיח
 .תיוושכעה האופרהו רקחמה
 םג יתדמל ,ןיינעל רבעמ לבא
 תועמשמ םע םייטקרפ םירבד

.ילש תינילקה הדובעל
 םירקוח םע םירשק ורצונ

 תלוכיו ,םינוש םימוחתמ
 םוחתמ םינעדמ םע חחושל
 יתרכה אלש ןפואב הקימונגה

היווח כ״הסב .ןכל םדוק
״.הבוט דואמ

להנמ ,לגס ןרע ר״ד-
לופיט ,המדרהל ךרעמה

.אתוסא ,באכב לופיטו ץרמנ

 ינפל תינכותב יתפתתשה״
 םג התוכזבו ,תוחמתה
 םגו יאנילקכיתגרדתשה

״.קטייהה םלועב יתבלתשה
 החמתמ ,רמוז רידא ר״ד-
ליבקמבו ,ם״במר ,םייניעב
.האופרב AI-ה םוחתב םזי

 ירובע התוויה תינכותה״
םלועל רהוצ לש החיתפ

 ,ןווגמ עדי לש רכומ אלו שדח
 השגהה .הבישח ררועמ
םג הריהנהתיה הבורב
 ןכותה .םדוק עקר ירסחל

 .םיינדיתע שממ םה ףועמהו
 וגצוהש םירבדש קפס יל ןיא
 יסיסבה עדיה ויהי ןאכ םויה

 אלה דיתעב וילאמ ןבומה
 לכוא דיתעבש הווקמ .קוחר
 ימוחתב חתפתהלו ךישמהל
 םאב חמשא .ושכרנש עדיה

ךשמה תינכות םג עצות
״.םידמלנה םימוחתב רקחל

 ,ץיבוקרב רבליז תירורד ר״ד-
,ןורג ןזוא ףאב תיחמומ

.יבכמו תיללכ

)דוסיה יעדמ תנוכתמב הבוח( ׳ג הפוקתב םיסרוקה



םירפסמ םירגוב

 ׳ב-ו ׳א הנש לש םיסרוקה״
 ס״היבב הקיטנגב ונדמלש
 אל .םייטנוולר אל האופרל

 ךכ לכ היהי הזש יתיפיצ
 ראותל יתכשמה ,הנהו ,ןיינעמ

MSc. יתבלתשה ,ףוסבל 
 ליבקמב קט-ויבה תיישעתב

״.אפורכ יקוסיעל
 החמומ ,יבהז איג ר״ד-
ליבקמבו ,לאפר ,המדרהב
.Microsoft Health-ב רקוח

.היישעתהמ האב ינא״
 לא יתעגהש עגר לכב הדומ

יל התניש איה .תינכותה
לכל הפיטמ ינאו ,םייחה תא

 .הילא ףרטציש יביבסש ימ
 םייניעב ילע םילכתסמ םלוכ

דואמ רהמ ךא ,תורועפ
 םה םג עגר דועש םיניבמ
ךרעה .םש תויהל םיכירצ

״.זפב אלוסי אל הלש
 האופר ל״כנמס ,זר תיביבא-

.םוינר ,תישיא תמאתומ

 ,הרקמב תינוכתה לא יתעגה״
יתנבה ינשה עובשב רבכו
 םא .דואמ יתוא ןיינעמ הזש
 ךכ לכ תינכותהש עדוי יתייה
 ףרטצהל חמש יתייה ,ילהבוט

,םינש שולש ינפל הילא
 המ .תוחמתהה םויסב אלו

האופרל ס״היבב ונדמלש
״.יטנוולר אל

 החמומ ,וקנרפ זוע ר״ד-
.ןורשה ,תידפוטרוא היגרוריכב

הנושארלש ,תקתרמ תינכות״
35 ינפל האופר יתדמל זאמ
״.הטרח ירוהרהל יתעגה ,הנש
 החמומ ,ףסוי רב רחש ר״ד-

 ,ץרמנ לופיטו המדרהב
.אתוסא

תוניחבו םירועיש יכיראת

 עובש
תינכותב

 עובש
׳ד םוי׳ג םוי׳ב םוישדוחהפוקתב

789רבמבונ11
141516רבמבונ22
212223רבמבונ33
282930רבמבונ44
567רבמצד55
121314רבמצד66
הכונח1920רבמצד77
2728השפוחרבמצד8#
4םוצ2ראוני9#

91011ראוני101
161718ראוני112
232425ראוני123
30311ראוני134
678ראורבפ145
131415ראורבפ156
202122ראורבפ167
27ראורבפ171
:ארקמםירופץרמ182
13ץרמ193
םידומיל ןיא20ץרמ204
27ץרמ215
׳א דעומ ןחבמחספלירפא226
חספלירפא237
׳ב דעומ ןחבמ17לירפא248
24לירפא259
תומלשה םוי1יאמ2610
8יאמ2711



ןיטולחליולתתישיאתמאתומהאופרלשםשגתמוךלוההןוזחה
םוחתוהז.תיאופר-ויבהתויבושיחהלשתחתפתמההנילפיצסידב
הזללכבו,יאופר-ויבעדימלהנלולצנל,חתנלםיכרדבקסועשרקחמה
םוחתבוחתופשתושיגותוטיש.ירלוקלומעדימוינילקעדימ,ימונגעדימ
םגאלא,יטרואיתהיאופר-ויבהרקחמבקראל,הכפהמתוללוחמרבכ
.ימוימויהוישעמהיאופרהלופיטב

,ןכ-לערתי.תיבושיחההיגולויבהםוחתבתימלועהליבומאיהלארשי
תויגולונכטלהשיגתלעבתמכחותמותינרדומהאופרתמייקלארשיב
יתבוםילוחהתופוק,לארשיבתירוביצההאופרההנבמלשב.תומדקתמ
םוקמלכברשאמרתויםיפיקמםייאופרעדימירגאמםילהנמםילוחה
הקיטמרופניאהחותיפלילאידיארכקרהנניאלארשיןכל.םלועברחא
.םוחתבתימלועהליבומתויהללאיצנטופתלעבףאאלא,תיאופרה

,תיטנוולרהרשכהלעביאופרםדאחוכלארשיברסח,תאזםעדחי
רפסיתבבשדועב.ובןומטהלאיצנטופלוםוחתהתובישחלעדומה
דומילתוינכותתונבנותוכלוההפוריאבוב"הראבהאופרלםיליבומ
םוחתבםיאפורלהרשכהתוכרעמןיאלארשיב,הזםוחתברקחמו

.תיאופר-ויבהתויבושיחה

תויבושיחהםוחתבהצולחהניהןליא-רבבםייחהיעדמלהטלוקפה
תחיתפהנש24ינפלרבכהמזישץראבהנושארההתייהו,תיגולויבה
םויכ.תיבושיחהיגולויבבישילשוינש,ןושארראותלםידומילתוינכות
ומרתןהו,ץראבתואטיסרבינואהלכבתומודתוינכותתומייקרבכ
.לארשיבתיבושיחההיגולויבהםוחתתחלצהלתיתועמשמהמורת

יאופרהזכרמהםעףותישב,םייחהיעדמלהטלוקפבהדסונ2010תנשב
םיאפורתרשכהל)םלועבתונושארהמו(ץראבהנושארהתינכתה,אביש
ןיבבולישבתקסועתינכתה.תיאופר-ויבהתויבושיחהוהקימונגהימוחתב
.המצעינפבהנילפיצסידלםייתניבהכפהש,תיבושיחההיגולויבלהאופר

םידומילהתינכותהמייקתהןהבתונורחאהםינשההרשעתחאב
תונושתויוחמתהמםינייטצמםיאפורתורשעהמכהנשידמופתתשה
,היגולוידר,תימינפ,הקיטנג,היגרוריכ,היגולוקינג,היגולוקנוא(
םיבלשבתינכותלועיגהםיאפורה.)דועוהיגולונירקודנא,היגולורפנ

ךרד,םיר'זאטסמלחה,םהלשתיעוצקמהתוחתפתההלשםינוש
.תוקלחמילהנמוםיקיתוםיאפורבהלכו,םיחמתמ

,רתויבםייבויחויהתינכותבופתתשהשםיאפורהמונלביקשםיבושמה
ודיעהםהמםיבר!וניפיצםלועמונחנאוםהשהמלרבעמולעמ
ןפואלשדחדממהפיסוה,םישדחםיקפואםהינפבהחתפתינכותהש
םגםיאפורהמקלח."םהייחתאהתניש"וליפאוהאופרבםיקסועםהובש
םהשםייבושיחהםילכהוהבישחהתרוצש,תינכותהידכךותרבכוחוויד
ךכבו,םימיוסמםילוחביאופרהלופיטהתאתונשלםהלומרגוריכה
.םבצמביתועמשמרופישלאיבהל

םירפסמ םירגוב

התנישש תניוצמ תינכת״
 לע ילש תולכתסהה תרוצ תא

 .םייחה ימוחת לכב הטאד
 ,רהמ דואמ רמגנש השיגרמ

 תינכתה .דוע לשםעט ראשנו
ןוחרקה הצק קר איה

 ךישמהל הווקמו ,יתניחבמ
 ןפואב םג םוחתב חתפתהל
״.יתלביקש םילכה םעיאמצע

 האפור ,רשיפ לעי ר״ד-
 ,היגולותפל ןוכמה ,הריכב

.ם״במר

היונבש תרגתאמ תינכות״
 הפישח םע הנוכנ הרוצב
 רטסמסב תיסיסבו הבחר

הקמעה םעו ,ןושארה
 .ינשה רטסמסב הבחרהו

םלועל רהוצ ילצא חתפנ
 .תוריהמב חתפתמש קתרמ

םידומילה ךלהמב וליפא
 ונתשה רבכש םירבד וניאר

״.הנשה תליחתמ
 תיחמומ ,הירזע הלב ר״ד-
,תיללכו תימינפ ,החפשמב
.אתוסא ,האופר ףגא שאר

 יתוא ופחד דואמ ח״היבב״
הז יכ״ תינכותל ףרטצהל
 התייה אל וז .״רופ יל ןתיי
 ךיאהניבמ אל ינא .הרעשה

הז תא םישוע אל םירחא
לש הלאהםילכה לכ .םג

ךיא–הקיטמרופניאויבה
 םויה אפור תויהל רשפא
 דואמ םיסרוקה ?םהידעלב
תעדוי ינא .םיבוטו םיבחר

 לכ תא םשייל לכוא אלש
הז לבא ,ונדמלש םירבדה
 לש הגצה לבקל ינויח היה

 אוהש יפכ בחרה םלועה
״.םויה

 האפור ,והילא הביבא ר״ד-
 ,םידליב תיחמומ ,הריכב

.אביש

םידומילה תינכותו םוחתה תוחתפתה לע



,תינכותהשארופתתשיוב,ילאוטריוםיניינעתמשגפמלםינמזומםכנה
הקימונגלעורפסיםיגיצמה.תומדוקםינשמםירגובוםייזכרמםיצרמ
לשטקפאהלעותינכותבדומילהיאשונלע,תיאופר-ויבתויבושיחו

םיפתתשמה.םייתיישעתהוםיירקחמה,םיינילקהתומלועבםוחתה
רחאל.םיגיצמהםעחחושלותולאשתולעהלםינמזומתמאןמזבשגפמב
.טלקומהרודישבתופצלהיהיןתינשגפמה

םירפסמ םירגוב

תביחרמ .תקתרמ תינכת״
דומלל תוכז .םיקפוא

״.המוק רועש ילעב םירוממ
,תרקוח ,שקרפ הקבר-
קדצ ירעש יאופרה זכרמה

התיה ןושארה רטסמסב״
םלוע םע תורכיה רקיעב

 .רכומל ותכיפהו שדח םיגשומ
 יתשגרה ינשה רטסמסב

 םישדח תומלוע ינפב וחתפש
ועיתפהש ,הבישח יכרדו

 .שדחמ םעפ לכ יתוא
 םילכ םנשי המכ יתעתפוה
םהב שמתשהל ןתינש םיבר
םלועמש ,יאופר-ויב רקחמל
 דע יתפשחנ אלו יתרכה אל
 .תינכתב יתופתתשה םצעל
 אלשו הרמגנ הנשהש לבח

״.תינכותב םיכישממ
 האפור ,רביב דרו ר״ד-
.ויז ,ורטסגה ןוכמ ,הריכב

 םימעפ שולש דרעמ יתעגה״
.הז תא הווש היה הז .עובשב
 אל התא ,יטנג ץועי שישכ םג

״.הפשה תא ןיבמ ירמגל
 ,ןייטשרבליז תרשא ר״ד-

,םידליב תיחמומ
.תיללכו הקורוס

 יביחרמ ,םינווגמ םינכתה״
,םימישי ,םיליעי ,םיקפוא
הריהנ הרוצב םישגומו

.םדוק עקר ירסחל
ןוחטיב התנקה תינכותה
 הדובעב םישדח םילכו
 איה .האפרמב תפטושה

השעמל הכלה התניש
לע ילש הבישחה תרוצ תא

״.האופרב קר אל ,םלועה
 תיחמומ ,ןמריב תירונ ר״ד-

.ןוספלוו ,היגולוריונב

ילאוטריו םיניינעתמ שגפמל הנמזה

Genomics and
Biomedical Informatics

:תורבחתה יטרפ תלבקלו שגפמל שארמ המשרהל
candidates.bio-medical.info

:תמא ןמזבZoom-ב תופתתשהלו הייפצל
2022 טסוגואב1

9:00-11:00

:Video on Demand-ב הייפצל
תבותכ התואב שגפמה רחאל ןמז לכב

http://candidates.bio-medical.info/

