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לידהתלמידים

הניתוחים.עוולחן

ומסייעיםצופים

הרפואילצוות

בחרולווודיס
היתשיס

הנוערבכפרימיםכמהבעודשתיפתחהחדשהבמרפאה

המסלולתלמידיחינוכי,במוסדמסוגההראשונההנשיא,אשל
למעשההלכהלומדיםהווטרינריתהרפואהמדעיללימודי
מתנסיםהםעיוניים,לימודיםלצדחייםבבעלילטפלכיצד

משתתפיםואףולצוות,לרופאיםמסייעיםבמרפאה,בעבודה

אומרתאחרים",ממקצועותמענייןיותרהרבה"זהבניתוחים

המגמהשלהראשוןהמחזורבוגרתביתן,גילי

י1סףהרצלצילום://בר־נואירעודד

רטרי־הגולדןכלבתספק

בר

$TS1$רטריבר$TS1$

$DN2$רטריבר$DN2$היסטוריהעושהשהיאיודעתלולה

הניתו־שולחןעלמשתרעתשהיאבזמן

חים

$TS1$הניתוחים$TS1$

$DN2$הניתוחים$DN2$בביתהחדשההווטרינריתבמרפאה

הנשיא.אשלהנוערבכפרהספר

סיבוני,ואיתןביתןגיליפופוב,אמילי
הר־מדעיללימודיהמסלולתלמידי

פואה

$TS1$הרפואה$TS1$

$DN2$הרפואה$DN2$מתרג־הספר,בביתהווטרינרית

שים

$TS1$מתרגשים$TS1$

$DN2$מתרגשים$DN2$והיאארבע,בתלולה,אתלפגוש

בחדווה.להםמתמסרת

במור־מלוויםהמגמה,כשתלמיד,

תם,

$TS1$,במורתם$TS1$

$DN2$,במורתם$DN2$אתעוטיםליכטר־פלד,ענתד"ר

בם־ומצטיידיםהכחוליםהחלוקים

טטוסקופים,

$TS1$,בםטטוסקופים$TS1$

$DN2$,בםטטוסקופים$DN2$וקו־בזנבהמכשכשתלולה
פצת

$TS1$וקופצת$TS1$
$DN2$וקופצת$DN2$הניתוחיםשולחןעלבהתלהבות

שגרתית.בדיקהלעבורכדי

פחותלאמתרגשיםעצמםהתלמידים

מהמעמד.

במע־היסטוריהעושיםהםגםסוףסוף

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$.שהםעדהדרךרחוקהעודהחינוך

בינתייםאךבכלל,אםוטרינרים,יהיו

הלימודיםשמסגרתבארץהיחידיםהם

חיים.בבעליניתוחיםכוללתשלהם

עבורשהוקמההנשיא,באשלהמרפאה
הרפואהמדעילימודימסלולתלמידי

הווטרינריתהמרפאההיאהווטרינרית,

בתוךהמוקמתבארץוהיחידההראשונה
חינוכי.מוסד

לפ־שתחלהמרפאה,אתכשפוקדים

עול
$TS1$לפעול$TS1$

$DN2$לפעול$DN2$נפרדבלתיכחלקימיםכמהבעוד

שלאאפשראיהלימודים,ממערכת

שנמצאהמתקדםמהציודלהתרשם

תאורהמצוחצחים,ניתוחשולחנותבה:

ממשניתוחכלילניתוחים,המותאמת

דו־ד"רתרצו,אםחולים.ביתבכלכמו

ליטל

$TS1$דוליטל$TS1$

$DN2$דוליטל$DN2$2022.

אחיםכמו

באר־שבע,תושבת,(17)פופובאמילי

לכיתההבאבשבועלעלותעתידה

היא,גםואזשביתהתהיהאםאלאי"ב,
בבית.תישארהתלמידים,מרביתכמו

אוהבתטבע,אוהבתאני"בתכל׳ס,

לטייל.ואוהבתחייםבעליאוהבתים,

מספרתהיאהחיים",עםלזרוםאוהבת

עצמה.על

במס־ללמודלבחוראותךהביאמה

לול
$TS1$במסלול$TS1$

$DN2$במסלול$DN2$הווטרינרית?הרפואהמדעישל

חו־אניחיים.בעליאוהבתמאוד"אני

שבת

$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת$DN2$שלי.אחיםכמוהםחייםשבעלי

מטורפתחיבהליישמקשיבים.תמיד

ול־לבואאותימענייןמאודוזהאליהם,

עזור

$TS1$ולעזור$TS1$

$DN2$ולעזור$DN2$לאשהםיודעתשאנימשוםלהם

צריכיםושהםלעצמםלעזוריכולים

אותנו".

שאתמאזחייםבעליאוהבתאת

מאוחרשהתפתחמשהושזהאוילדה

יותר?

מב־יותרחששתיקטנהכשהייתי"לא.

עלי
$TS1$מבעלי$TS1$

$DN2$מבעלי$DN2$.לפניואזמכלבים,פחדליהיהחיים

ותחושתהביתהכלבהבאנושניםכמה

בכ־והתאהבתילאט,לאטנמוגההפחד

לבים,
$TS1$,בכלבים$TS1$

$DN2$,בכלבים$DN2$,בכלל".חיים,ובבעליבפרט

בבעליהטיפולבתחוםלעתידהבאשר
שמענייןמשהו"זהמציינת,היאחיים,
החל־לאעדייןבעתיד.ואשקולאותי

טתי

$TS1$החלטתי$TS1$

$DN2$החלטתי$DN2$בטוחהאניאבלהזה,הענייןלגבי

אנישלי.בחייםמקוםיהיההזהשלתחום

אותו,ואוהבתהזהלמסלולמתחברת
לשלברוצהאפילואנילי,יתאפשרואם

אועוקץיחידתבמסגרתהזההתחוםאת

אותי".מענייןממשזהכלבנית.להיות

וטרינרית?רופאהלהיותרוצההיית

בתחוםואשקיעשאלמדחושבת"אני

ושזהוטרינריתרקשאהיהזהלגביהזה.

אנישלי,בחייםהיחידיהמסלוליהיה

בהתלבטויות".עוד

(ז/*־

ומסקרןמעניין

סיימהלהבים,תושבת,(18)ביתןגילי

ללימודיהמסלולאתחודשייםלפני

היא"האמתהווטרינרית.הרפואהמדעי

בכיתהכשהיינובפנינו,הציגושכאשר

הע־בחטיבההשונותהמגמותאתט/

ליונה
$TS1$העליונה$TS1$

$DN2$העליונה$DN2$תק־קולנוע,ללמודרציתיבכלל
שורת

$TS1$תקשורת$TS1$
$DN2$תקשורת$DN2$.ליהיובבית.כלבליהיהלאורדיו

היולאהיחסיםאיתןוגםחתולותשתירק

יותרלאוזהו.שלום׳׳שלום,מה,יודעמי

מכלבים".פחדתימאודגםמזה.

במגמה?ללמודלבסוףבחרתלמהאז

ביו־ללמודרציתישלב"באיזשהו

רפואה,

$TS1$,ביורפואה$TS1$

$DN2$,ביורפואה$DN2$לביןוטרינריהביןהתלבטתיואז
לימו־עלהלכתיובסוףקולנועלימודי

די

$TS1$לימודי$TS1$

$DN2$לימודי$DN2$.החלטההייתהזובדיעבד,וטרינריה

ליגרמוגםהאלההלימודיםאגב,טובה.

בןכלבעכשיוליישמכלבים.לפחדלא
וחצי".שנה

הלי־שלהראשוןביוםנזכרתביתן

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$נשאלולמגמהוחבריהכשהיא

היחידההייתהוהיאבבית,כלבישלמי

העבו־אתהיד.אתהרימהשלאבכיתה

דות

$TS1$העבודות$TS1$

$DN2$העבודות$DN2$הלימודיםבמסגרתשלההמעשיות

שלה.הדודיםשלהכלביםעלעשתההיא
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היאחיים׳/בעליעללהביןיותר"רציתי

ושתיכלבבביתלייש"עכשיומספרת,

גםיותר.עליהםלהביןורציתיחתולות

הרא־המחזורשהיינובזהמיוחדמשהויש

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$משהובתורשהחלהזההמסלולשל

היה".לאשעודמשהוולעשותניסיוני

פצועחתולאוכלבלנתחמרתיעלא
הניתו־שולחןעלששרועיםחולהאו

חים?

$TS1$?הניתוחים$TS1$

$DN2$?הניתוחים$DN2$

בכי־החבר׳האבלנורא,נשמע"זה

תה

$TS1$בכיתה$TS1$

$DN2$בכיתה$DN2$בניתו־להשתתףאהבומאודשלנו

חים

$TS1$בניתוחים$TS1$

$DN2$בניתוחים$DN2$ניתחנולאאומנםבמרפאה.כאלה

סביבשעובדבצוותהיינואלאבפועל,

אתרב.ענייןבנועוררוזההניתוח,

וטרי־רופאיםערכועצמםהניתוחים

נרים

$TS1$וטרינרים$TS1$

$DN2$וטרינרים$DN2$.מסייעיםהיינואנחנומקצועיים

אחרבמעקבדם,במדידתבהכנות,להם

מדדיםלקחתהחיים,בעלשלההרדמה

מענייןמאודהמנותח.החייםבעלשל

ומסקרן".
לפעמיםחשבתלאכאלהבמצבים
קו־יותרמשהוללמודהלכתלאלמה
נבנציונלי?

$TS1$?קונבנציונלי$TS1$
$DN2$?קונבנציונלי$DN2$

במ־ביולוגיהשלמדוחבריםלי"היו

סלול

$TS1$במסלול$TS1$

$DN2$במסלול$DN2$אלממני.נהנופחותוהםרגיל

רציתיבחירה.מתוךהלכתיהזההמסלול

יותרהרבהזההזה.התחוםאתללמוד

אחרים".לימודממקצועותמעניין

וט־שלבקריירהלפצוחמתכוונתאת

רינרית

$TS1$וטרינרית$TS1$

$DN2$וטרינרית$DN2$?בעתיד
אנושית,רפואהשלבכיווןיותר"אני
זהאדם.בנישלרופאהלהיותכלומר

קונב־רפואהשגםהאמתמטורף.עולם
נציונלית

$TS1$קונבנציונלית$TS1$
$DN2$קונבנציונלית$DN2$עול־הןוטרינריתרפואהוגם
מות

$TS1$עולמות$TS1$
$DN2$עולמות$DN2$,לפעמיםמעניין.מאודוזהחופפים
האדםברפואתדבריםלהביןיכולאתה

זהחיים.בעליברפואתמתעסקכשאתה

מח־ישלפעמיםמזה.זהרחוקכךכללא

לות

$TS1$מחלות$TS1$

$DN2$מחלות$DN2$אדם.לבניעוברותשגםחייםלבעלי

פחדפחדתיהלימודיםאתכשהתחלתי

אופציהשוםראיתיולאמכלביםמוות

בכיווןאניעכשיווטרינריה.שלבכיוון
ללכתאבחראםאבלאנושית,רפואהשל

בטיפולאתמקדאזהווטרינריה,לתחום

בעיניי".מענייןיותרזהבסוסים.

ובמשפחתךבסביבתךמגיביםאיך
לאלימודיםללמודשלךהבחירהעל
גבה?הרימולאכאלה?שגרתיים

הצ־השירותלקראתבמיונים"הייתי

באי

$TS1$הצבאי$TS1$

$DN2$הצבאי$DN2$אותישאלופעםובכללמכינות,וגם

וכשהשבתיהספר,בביתלומדתאנימה

מהעלהבינולאוטרינריה,לומדתשאני

ממציאהבכללשאניחשבומדברת.אני

הת־בי,תמכודווקאשליההוריםדברים.

להבו

$TS1$התלהבו$TS1$

$DN2$התלהבו$DN2$שהיאשלי,הבחירהנוכחוהתרגשו

מסוגה".דופןיוצאתהדעותלכל

להת־איךידעובדיוקלאשבצה"לאף

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$לשירות)מועמדתהמלש"ביתעם

לי־שלרזומהבעלתהצעירה,ביטחון(

מודי

$TS1$לימודי$TS1$

$DN2$לימודי$DN2$,מוותרתלאביתןגיליוטרינריה

הרפואהבעולםלהישארמתעתדתוהיא

פראמדיקיתבתפקידלשרתובכוונתה
חובשת.או

ומי־מוזיקה,אוהבתהיאכך,עלנוסף

לדותה
$TS1$ומילדותה$TS1$

$DN2$ומילדותה$DN2$ובש־בגיטרה,ומנגנתשרההיא

לב

$TS1$ובשלב$TS1$

$DN2$ובשלב$DN2$קריירהעלחשבהאפילוהיאמסוים
תיאלץהמוזיקהזהבשלבואולם,בתחום.
רו־להיותמעדיפהוהיאתחביבלהישאר

פאה

$TS1$רופאה$TS1$

$DN2$רופאה$DN2$.מנתחת

נמרלנתחחולם

הוא,אףלהביםתושב(,(18)סיבוניאיתן
מתגאהוטרינריה,לימודימגמתבוגר

שלהראשוןהמחזורמבוגריאחדבהיותה

שלושלפנילנוהציגו"כאשרהמגמה.

אותי",סיקרןמאודזההמגמה,אתשנים
לךמציעים"פתאוםהשבוע.מספרהוא

אזשעדלחלוטין,חדשתחוםללמוד

תמידדבר.שוםעליוידענולאבכלל

טוב".לינשמעוזהחיותאהבתי

אתרואהאתהאיךלאחור,בראייה

האלה?הלימודים
שעשיתי,טובההכיהבחירההייתה"זו
שווההיהכיף.ממשהיהמשמעית.חד

הרבהלימודיםהיואלהמבחינתיזה.את

קונ־מקצועותמללמודמענייניםיותר
בנציונליים

$TS1$קונבנציונליים$TS1$
$DN2$קונבנציונליים$DN2$והיסטוריה".מתמטיקהכמו

וטרינרשלקריירהעלחושבאתה

בעתיד?
בע־וטרינרלהיותרוצהשאני"האמת

תיד.

$TS1$.בעתיד$TS1$

$DN2$.בעתיד$DN2$הזההמקצועאתללמודמתכנןאני

וטרינר".רופאולהיות

אתלהתחילעומדתשהיאלפנירגע

לעב־נכוןשפתיחתההלימודים,שנת
שיו

$TS1$לעבשיו$TS1$
$DN2$לעבשיו$DN2$מציינת,פופובאמיליבספק,עדיין
חייםבעלשללניתוחמצפהמאוד"אני

לנתחמבחינתייהיהמענייןהכיכלשהו.

מענייןמאודיהיהגדול.חייםבעלאיזה
יהיהזהפרה.אוסוסשלמוחאולבלנתח

עבורי".מטורףהכי
חיים.בעללנתחחולמתביתןגיליגם

רטובחלוםשלבגדרזהסוסשל"ניתוח

וח־כלבשלניתוחיםבעברחווינוופרוע.

עםהתלמידים

לולה.הכלבה

לימודיםמסלול

מיוחד
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הניתוחים"אתביתן:גילי

רופאיםערכועצמם

מקצועיים.וטרינריים
להםמסייעיםהיינואנחנו

דם,במדידתבהכנות,
ההרדמהאחרבמעקב

לקחתהחיים,בעלשל
החייםבעלשלמדדים

מענייןמאודהמנותח.

ומסקרן"

iff
משמעותי.יותרכברזהסוסלנתחתול.

ומדהימה".עצומהחיההיאסוס

כימצייןזאת,לעומתסיבוני,איתן

אבלנמר,לישיהיהמעדיף"הייתי

ללטףכדיאלאאותולנתחכדילא
בצ־להשתתףחלוםאיזהליישאותו.

וות

$TS1$בצוות$TS1$

$DN2$בצוות$DN2$חייםבבעלשמטפליםמנתחיםשל

שרועשיהיהנמרכמוועוצמתיגדול

מןהניתוחים.שולחןעלבמרפאהכאן
מאוד".מרשיםיהיהזההסתם

מנצחשילוב

ליכטר־ענתד"רמשמשתשניםזה

פלד

$TS1$ליכטרפלד$TS1$

$DN2$ליכטרפלד$DN2$(48),הנגב,משמרקיבוץחברת
היאהשניםבמהלךהנשיא.באשלמורה

ובמקבילוביולוגיהחקלאותלימדה
אחרישכבה.ומרכזתכיתהמחנכתהיא

ליכטר־ד"רחזרהשבתוןלשנתשיצאה

פלד,
$TS1$,ליכטרפלד$TS1$

$DN2$,ליכטרפלד$DN2$בווטרינריה,דוקטורתוארבעלת
ביןלשלבוהחליטההנשיאלאשל

מנצח",שילוב"זהוחינוך.וטרינריה
פוסקת.היא

הווט־החוליםביתלמנהלאז"פניתי

רינרי

$TS1$הווטרינרי$TS1$

$DN2$הווטרינרי$DN2$שטיינמן,אמירפרופ׳דגן,בבית
הנוכחי,לפרויקטשלנושותףשהוא
המסלולפרויקטאתלגלגלוהתחלנו
הווטרינרית",הרפואהמדעיללימודי
לימו־תוכנית"כתבנומספרת.היא

דים

$TS1$לימודים$TS1$

$DN2$לימודים$DN2$לבגרותלימודיחידותעשרשל

יחידותוחמשביולוגיהיחידותחמש

בדגששעות900שלבהיקףחקלאות

שהתלמידיםאומרלאזהוטרינריה.על

הםאבלוטרינרים,כשהםמכאןיוצאים

ההתנסות.כלואתהחוויהאתמקבלים

בעללראותפשוטה.לאהתנסותזו
זהחסד,המתותעללדברפצוע,חיים

שכוללתהיחידההמגמהזופשוט.לא

החי־המוסדבתוךוטרינריתמרפאה

נוכי

$TS1$החינוכי$TS1$

$DN2$החינוכי$DN2$כהעדהלימודים.מתקיימיםשבו

הדרךאתלעשותהתלמידיםנאלצו

דגןבביתהווטרינריהחוליםלביתעד
הלימודים.שלהמעשיהחלקבמסגרת

גגקורתתחתאצלנוכאןהכלמעתה,

"אניפופוב:אמילי

למסלולמתחברת
אותוואוהבתהזה

אנילייתאפשרואם

אתלשלברוצהאפילו

במסגרתהזההתחום

להיותאועוקץיחידת
ממשזהכלבנית.

אותי"מעניין

לנו".רקייחודיזהאחת.

משלבתבמגמההלימודיםתוכנית

מעשית,למידהלצדעיונייםלימודים

חקרשלבסיסעלפרויקטיםסיורים,
משתתפיםבתוכניתעצמית.ולמידה

כלו־י"ב,ועדי׳מכיתהתלמידיםכ־06

מר

$TS1$כלומר$TS1$

$DN2$כלומר$DN2$תלמידים.כ־02כוללתשכבהכל

מק־לומדיםהתלמידיםהעיוניבחלק

צועות

$TS1$מקצועות$TS1$

$DN2$מקצועות$DN2$ביולוגיה,כמומוגבריםמדעיים
ידעתחומילצדופיזיולוגיהאנטומיה

מחלותכמוופרא־רפואייםרפואיים

תרו־סוגיהחיסונים,תורתנפוצות,

פות,

$TS1$,תרופות$TS1$

$DN2$,תרופות$DN2$אתיותוסוגיותחייםבעליתזונת

התל־שותפיםהמעשי,בחלקברפואה.

מידים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$בנו־קליניתוהתנסותלחשיבה

שאים

$TS1$בנושאים$TS1$

$DN2$בנושאים$DN2$מחמד,בחיותחירוםרפואתכמו

עוררפואתפנימית,רפואההרדמה,

הייתה"זוסיבוני:איתן

טובההכיהבחירה

משמעית.חדשעשיתי,

היהכיף.ממשהיה

מבחינתיזה.אתשווה

הרבהדימוריםהיואלה

מללמודמענייניםיותר

קונבנציונלייםמקצועות
מתמטיקהכמו
והיסטוריה"

וסוסים.צאןבקר,רפואתוכןועיניים

הווטרינריתהמרפאהכיצד

לי־אתתקדםהנשיאבאשלשהוקמה
מודי

$TS1$לימודי$TS1$
$DN2$לימודי$DN2$?המקצוע

גםמאמינה,אנימאוד.תקדם"היא

סטו־שהייתהמיבתורוגםמורהבתור

דנטית

$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית$DN2$שתה־הזה,המקצועאתולמדה

ליך
$TS1$שתהליך$TS1$

$DN2$שתהליך$DN2$משמ־יותרהרבההואההתנסות

עותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$הרצאהלשמועמאשרולימודי

תמונות".בליוויפרונטלית

בתקצובשהוקמההחדשה,המרפאה
פנימייתיהתיישבותילחינוךהמינהל

היאהחינוך,במשרדהנוערועליית

הווט־החוליםביתשלשלוחהבעצם

רינרי

$TS1$הווטרינרי$TS1$

$DN2$הווטרינרי$DN2$היאדגן.בביתהאוניברסיטאי

המא־מתקדםרפואיבמיכשורמצוידת

פשר

$TS1$המאפשר$TS1$

$DN2$המאפשר$DN2$מקרובלהכירהמגמהלתלמידי

לקהילהוויב1ר
מסבירתפוחי,עוזיד"רהנשיא,אשלהנוערכפרמנהל

הווטרינריתהרפואהלמדעיבמסלולהלימודיםכיצד

ולקהילהלתלמידיםתורמים

אוכלו־שלוהכלהמשותפיםחייםהיאנוערככפרשלנוהכוללת"הראייה

סיות

$TS1$אוכלוסיות$TS1$

$DN2$אוכלוסיות$DN2$,אשלהנוערכפרמנהלמצייןהחיים",בעליאתגםכוללוזהחלשות

רחבהבצורהלמעשההלכהלחשובצריכים"אנחנותפוחי.עוזיד"רהנשיא,

התלמידים".שלוהלימודיהערכיבחינוךלפתחנושעומדמהוזהיותר,

מדעישלהייחודיתהלימודיםבמגמתמתבטאהזההערביהחינוךאיך
הווטרינרית?הרפואה

חקלאותשמשלבהנשיאאשלשללדנ"אשמתחברייחודימסלול"זה
הפ־הזה.בתהליךנדבךעודזהוטרינרית.וחקלאותחקלאימשקוביולוגיה,

רויקט

$TS1$הפרויקט$TS1$

$DN2$הפרויקט$DN2$כאשרחיות.עםמגעשלממקוםהגיעהואמקום.משוםהגיעלאהזה

חיובי.טירוףהטירוף.גודלאתהבנתילאבשעתוליהוצעהזההפרויקט

הזו.הלימודיםתוכניתאתשמובילבמיכלקודםהיאהמגמהשלהייחודיות

גםמדהים,חיבורזההביתבתוךמעשיתללמידהתנאיםלאפשרהיכולת

מאודלמקוםזהאתמביאיםאנחנותיאורטית.וגםמעשית

לאקדמיה".חיבורוגםלקהילהחיבורגםפהישגבוה.
הלימודיםמבלולשללהצלחהמבחינתךייחשבמה
הזה?

סביבתי,לחינוךכאןנחשפיםשהתלמידיםהעובדה"עצם
החייםלהמשךכליםארגזומקבליםחייםבעלילאהבת

וטרי־להיותימשיכוהםאםההצלחה.למעשהזושלהם

נרים

$TS1$וטרינרים$TS1$

$DN2$וטרינרים$DN2$שלהם".בחירהתהיהכברזולא,או
תפוחי.עוזיד"ר

עולה?הבחירה

"?*
ליכטר-ענתד"ר

המגמהמרכזתפלד,

הרפואהמדעיללימודי

כה"עדהווטרינרית:

לעשותהתלמידיםנאלצו
לביתעדהדרךאת
בביתהווטרינריהחולים

כאןהכלמעתה,דגן.
גגקורתתחתאצלנו

לנו"רקייחודיזהאחת.

ולהיותהווטרינריתהרפואהעולםאת

בבעלימהטיפולנפרדבלתיחלק
למקום.שבאיםהחיים

בניתוחים,ויסייעויצפוהתלמידים

הני־בזמןהחייםבעלשלניטוריבצעו

תוח,

$TS1$,הניתוח$TS1$

$DN2$,הניתוח$DN2$דם,בדיקותשלתוצאותינתחו
בסיעורוישתתפורנטגן,צילומייבחנו
לאבחוןבדרךהמרפאהצוותעםמוחות
למרפאה.שיבואהחייםבעלשלמחלתו

היאהחדשההמרפאהשלמטרהעוד

חייםלבעליוטרינרישירותלהנגיש

מו־הגעתבזכותוהנגבהדרוםבאזור

מחים

$TS1$מומחים$TS1$

$DN2$מומחים$DN2$האוניב־הווטרינריהחוליםמבית

רסיטאי

$TS1$האוניברסיטאי$TS1$

$DN2$האוניברסיטאי$DN2$כךבהמשך,למרפאה.דגןבית
שי־גםהמרפאהתעניקהתוכנית,לפי

רותי

$TS1$שירותי$TS1$

$DN2$שירותי$DN2$וטיפולמחמדלחיותואשפוזחירום

הרשויותבשיתוףבעליםללאבחיות

מדוברזה"בשלבבאזור.המקומיות

מדגישהובחתולים",בכלביםבטיפול

גםנגיע"ובהמשךליכטר־פלד,ד"ר

יותר".גדוליםחייםבבעלילטפל

מפוארתמגמה

לאוניברסיטהמשותףבמיזם"מדובר

ההתיישבותיהחינוךולמינהלהעברית

קלודז׳אןמצייןהחינוך",במשרד
החקלאייםהמשקיםעלהמפקחאטלי,
לחינוךהמינהלמטעםהנוערבכפרי
"שהוקםהחינוך,במשרדהתיישבותי
החוליםביתשלשלוחהלהוותבמטרה

לייצרהואהרעיוןדגן.בביתהווטרינרי

שעניינהמפוארתמגמהשיהווהמתחם

לתל־וטרינריתרפואהלימודיהוא

מידים,

$TS1$,לתלמידים$TS1$

$DN2$,לתלמידים$DN2$גםלימודיםאותםשבמסגרת

10שלבהיקףבגרותלבחינותניגשים

להג־שמאפשרתמגמהיצרנויחידות.
גיש

$TS1$להגגיש$TS1$
$DN2$להגגיש$DN2$זהמעניין.מאדתחוםלתלמידים

פעו־שיתוףכאןישייחודי.מאדמשהו

לה
$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$מערכתלביןהאקדמיהביןישיר

חלקואתתורםצדכלכאשרהחינוך
אניכךמגמה,זומזה.נשכריםוכולם

העתידדוראתיהוושבוגריהמאמין,

בארץ".הווטרינריםשל


