
  
 

ביוגרפי( אשר משמשים  קורס הכנה למבחני מו"ר מרקם )מס"ר+
ככלי הסינון העיקרי של בתי הספר לרפואה לקבלה למסלול הארבע 

לבעלי תואר ראשון. קורס מקיף הכולל את  –והשש שנתי לרפואה 
 החומרים המעודכנים ביותר וליווי אישי עד לקבלה לתואר.

 

קליניים, שחקנים מקצועיים וסגל לימוד של ים וגצוות המדריכים כולל: פסיכול

:סטודנטים באוניברסיטאות ובבתי חולים  

מדריך ומרכז קורס הכנה לשאלון ביוגרפי מור/מרקם/מרב  –ד"ר יותם שטיינברג 

לרפואה בבית חולים בלינסון רסטז', 2015משנת   

לובילרפואה בבית חולים איכ סטז'ר 2015מדריך מור/מרקם/מרב משנת  –ד"ר עידו גבעון   

, סטודנטית לרפואה באוניברסיטת תל 2016מדריכת מור/מרקם/מרב משנת  –גילי מולין

 אביב

2016שחקנית מקצועית, מדריכת מור/מרקם/מרב משנת  –יעל ניברון  

פסיכולוג קליני מוסמך. מכין מועמדים למבחני מור/מרקם/מרב משנת  –דניאל ברצקי

2018 

, 2015מדריך קורס הכנה לשאלון ביוגרפי במבחני מור/מרקם משנת   – ד"ר אמיר חדמי

לובילרפואה בבית חולים איכ סטז'ר  

, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב2018מדריך מור/מרקם/ מרב משנת  –ירין מש   

, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל 2018מדריך מור/מרקם/ מרב משנת  –דור פריידין

 אביב

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 החבילות השונות שאנו מציעים:

 

 מס"ר -סימולציהיום  .1

 שיעור הסבר יום תחנות

תחנות 5יום סימולציה   

מעריכים+ משוב בכתב ביוגרפי 7-משוב בע"פ על כל התחנות מ  

 סטודנטים לרפואה /יםרסטז'ים, פסיכולוגים, ירופאים, שחקנים מקצוע

 

 קורס הכנה .2

הכנה לראיון אישי  -עם פסיכולוג קליני מפגשים אחד על אחד – מפגשי פסיכולוג 2

 ולשאלון הביוגרפי

במפגשי הסימולציות מול השחקנית נתרגל התמודדות עם תרחישים,  - מפגשי שחקנים 2

תגובות ודרכי פתרון בזמן אמת. כל מועמד/ת יוזמנו להשתתף בסימולציה מול שחקנית 

מקצועית, בה יהיה עליהם לנהל סיטואציה בדומה לאלו המופיעות במבחני המיון. 

בוצה, תוכלו ללמוד באמצעות התרגול ומשוב מחברי הקבוצה, מהשחקנית וממנחת הק

לארגן את המחשבות שלכם במהירות לקראת תרחישים אפשריים שונים ולעבוד על מגוון 

מילולית, ביטוי -היכולות הנדרשות לתפקוד מוצלח בסימולציה: תקשורת מילולית ובלתי

תכונות אישיות כגון אמפתיה, הכלה, אסרטיביות ויוזמה, ואיזון נכון בין הקשבה ופעולה 

לות הזמן.  בתוך מגב  

במפגש הקבוצתי שיוקדש לתרגול תחנת הריאיון האישי נבצע  -מפגש הכנה לראיון אישי 

סימולציות המדמות את התחנה במבחן. דרך תרגול אישי וצפייה בסימולציות של שאר 

המשתתפים, נעבוד על בחירת סיפורים נכונה המכוונת למבחן ועל סגנון הביטוי המתאים 

בשטף, בדגשים החשובים ובשפת הגוף. כל אחד יקבל הזדמנות  –ביותר לכל אחד מכם 

לתרגול ומשוב מהמנחה וממשתפי הקבוצה על מנת להמשיך ולחדד את יכולותיכם לקראת 

 המבחן

במפגשים הקבוצתיים שיוקדשו לשאלון הביוגרפי נכיר את מבנה - מפגש הכנה לביוגרפי

ן ניתן להתבטא בכתב ולאפשר השאלון ואת אופי השאלות. נדבר על דרכים שונות בה

לבוחנים ללמוד על האישיות ועל היכולות שלכם, בתוך מגבלות הזמן והשורות של השאלון. 

כל משתתף יתרגל כתיבת תשובות לשאלות שהופיעו במבחני עבר ויחד נקרא את 

 תשובותיכם, ננתח אותן, נצביע על נקודות לשיפור ולשימור ונעזור לכל אחד לדייק את עצמו 

 



  
 

הן בבחירת סיפורים חכמה והן בכתיבה מסודרת, ברורה ושמבליטה את  –לקראת המבחן 

 .הייחודיות והחוזקות של כל אחד ואחת

 

 מסלול משולב .3

 + קורס הכנהמס"ר יום סימולציה

 

 פגש בודד מ .4

 ₪  240ניתן להירשם למפגש בודד של כל אחד מהמסלולים בעלות של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


