
מד"א,  בשיתוף  החינוך  משרד  וייחודי!  חדש 
פותחים באריאל מסלול עתודה טכנולוגית )י"ג-

י"ד( להכשרת פרמדיקים. מסלול זה יאפשר לך 
ללמוד מקצוע נדרש במשק, ויפתח לך הזדמנות 
מקצועי,  ניסיון  ולצבירת  מאתגר  צבאי  לשירות 
בקמפוס  סטודנטיאלית  באווירה  זאת  כל 

אוניברסיטאי תוסס! זו ההזדמנות שלך! 

רפואת  לתחום  השייך  מקצוע  הינו  הפרמדיק 
החירום ועוסק במתן טיפול רפואי דחוף. בכל צוות 
הסמכות  והוא  פרמדיק  נוכח  נמרץ  טיפול  ניידת 
הפרמדיק  רופא.  בו  אין  כאשר  בצוות,  העליונה 
במקצועיות,  נפגעים  עם  אירוע  לנהל  נדרש 
ויכולת להקרין סמכות ולתפקד  זריזות, קור רוח 
סדר  על  מחשבה  תוך  ודאות,  ואי  לחץ  בתנאי 

הפעולות, מקצועיות, ואופן הביצוע.

התלמידים  יוכשרו  הלימודים  תכנית  במסגרת 
למתן מענה רפואי ראשוני ברמה מקצועית גבוהה, 
טראומה,  כמו:  רפואיים,  חירום  במצבי  ולטיפול 
הפרעות קצב לב ועוד; וייחשפו למכשור מתקדם, 
וחדרי  מדומה  חולים  בית  ייעודיות,  מעבדות 

סימולציות מתקדמים ללימודי רפואה. 

בוגר  תעודת  תוענק  העתודה  מסלול  למסיימי   
מסלול י"ג - י"ד מטעם משרד החינוך, ותעודת 

הסמכה כפרמדיק מטעם מד"א

בקמפוס  סטודנטיאלית  באווירה  לימודים   
אוניברסיטאי תוסס!

ומעודדת  תומכת  באווירה  מקצועיים  לימודים   
להצלחה

במסגרת  באריאל!  פרמדיק  ללימודי  ייחודי   
CRA הלימודים: קורס בניהול מחקרים קליניים

צבירת קרדיטציה ללימודי המשך באקדמיה  

אפשרות למגורים במעונות בקמפוס  

סה"כ כ- 2400 ש"ל

לימודים עיוניים  

נמרץ,  טיפול  חולים:  בבתי  ייעודי  קליני  סבב   
חדרי מיון וכו'

עבודת הכשרה מעשית בניידות טיפול נמרץ  

סה"כ כ-2400 ש"ל.  

כשנתיים

תפקיד אחראי זה מקנה לנושאו הילה, הערכה, 
יכולים  פרמדיקים  לחיים.  אחר  ומבט 

להשתלב במגוון תפקידים:

עזרה  למתן  בניידת  עבודה   - אדום  דוד  מגן   
ראשונית ניידת טיפול נמרץ

פרמדיק צבאי - למתאימים  

חונך לתחנה או למספר תחנות מד"א במסגרת   
חניכת קורס פרמדיקים

של  קורסים  והדרכת  חונכות  על  אחראי   
פרמדיקים

פרמדיק אחראי בתחנה אזורית  

אבטחת  על  אחראי   – )מפקח(  סופרווייזר   
איכות של עבודת האמבולנס

תפקידי ניהול במערכת מד"א  

המספקות  פרטיות,  בחברות  פרמדיקים   
שירותים דומים

בחברות אבטחה הדורשות לפעמים אבטחה   
רפואית של פרמדיק

בארגוני הצלה - משטרה, מכבי אש, בארגונים   
פרטיים

בחברות ארגון אירועים פרטיים, טיולים ועוד.  

 מחויבי גיוס המעוניינים לשמש כפרמדיקים 
בעת שירותם הצבאי

להמשיך  מעוניין  אך  גיוס  מחויב  שאינו  מי   
לימודים ליג'- יד', ולרכוש הסמכה בתחום

לימודי 
הסמכה 

לפרמדיקים

לימודי 
הסמכה 

לפרמדיקים 
באריאל

אפשרויות 
תעסוקה

משך זמן 
הלימודים

מה לומדים?

הכנה 
להשתלבות 

מהירה 
בלימודים



אשר  מועמדים  פרמדיק  למסלול  יתקבלו 
עומדים בתנאים הבאים:

 עדיפות לבוגרי תיכון בלימודי מגמות מערכות 
הכוללת  בגרות  תעודה  בעלי  הבריאות, 
בכ"א,  יח"ל   4 מינימום  מתמטיקה  אנגלית, 
וכן - פיסיקה/כימיה/ביולוגיה ברמת 5 יח"ל, 

הממשיכים ברצף את לימודיהם למסלול זה
 מכתב המלצה ממנהל בית הספר/רכז המגמה

 שליטה מלאה בשפה העברית
 בעלי אזרחות ישראלית 

 בעל אישור רפואי המעיד על כושר בריאותי 
תקין

 ללומדים בקורס מחויבי גיוס תאושר דחייה 
מהגיוס לצה"ל בהתאם לנוהל י"ג- י"ד 

הכרה   - בריאות  מערכות  מגמת  לבוגרי   
במקצועות מאושרים

מועד הרישום לתוכנית:  
נובמבר 2015 - ינואר 2016    
פברואר 2016 מיון וקבלת תשובות:   
מרץ 2016 סגירת רישום ומערכת:   
ספטמבר 2016 תחילת הלימודים:    

פתיחת תיק: מילוי ערכת רישום, תשלום דמי   
רישום והצגת מסמכים

הליך מיון: בחינה ממוחשבת וריאיון קבלה.  
כל נהלי ההרשמה מפורטים בכתובת:  

 expert.ariel.ac.il  
1.800.660.660  

shivuk1@ariel.ac.il  

לוחות 
זמנים

נהלי 
הרשמה

לפרטים 
ולהרשמה

תנאי קבלה 
ללימודים 

במחלקה

משרד החינוך 
המינהל למדע ולטכנולוגיה

לימודי פרמדיק


