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 אריאל מני ראש התכנית : פרופ' 
 מיכה רפופורטיו"ר ועדת קבלה : פרופ' 

 ד"ר שרון וייסיועץ קבלה : 
 ע' מנהלית בתכנית: גב' עינת רם

 
 

ן, מיועדת להכשיר את דור העתיד של הרופאים תכנית הלימודים לתואר "ד"ר לרפואה" לבעלי תואר ראשו
 במדינת ישראל.

 
חוקר המשלב את מיטת -מטרת התכנית לחנך דור של מנהיגים ברפואה אקדמית, לחזק את השילוב של רופא

להגדלת מספר הרופאים בישראל. תלמידי התכנית בוגרים,  החולה בשולחן המחקר ולתת מענה לצורך הלאומי
  בעלי רקע אקדמי מגוון. מוכחים, בעלי הישגים אקדמיים

  
 אביב:-התכנית מבוססת על שני העוגנים החזקים המאפיינים את לימודי הרפואה באוניברסיטת תל

  
רפואי, המתקיים הן בפקולטה לרפואה, הן -א. הכשרה אקדמית איכותית המבוססת על חזית המחקר הביו

 ניברסיטה.לאו החולים המסונפים-בפקולטה למדעי החיים והן בבתי
  

החולים המובילים -ב. הכשרה קלינית המבוססת על מיטב המחלקות הקליניות והמכונים הרפואיים בבתי
 אביב.-בעלי מינויים אקדמיים של אוניברסיטת תל ובקהילה, וזאת בהנחיית רופאים בכירים ומדריכים

 התכנית מבוססת על:
 פואיר-הכשרה אקדמית איכותית המבוססת על חזית המחקר הביו 
 החולים המובילים בישראל-הכשרה קלינית במחלקות ובמכונים הרפואיים בבתי 
 לימודים בהנחיית רופאים בכירים 
 לימודים בקבוצות קטנות על יד מיטת החולה 

  
 ברפואה MDמוענק תואר  שנים בתוספת שנת סטאז' ובסופם 4הלימודים נמשכים 

  
 אודות

שון הינה תכנית ייחודית בעלת ערכים מוספים רבים אשר מבקשת התכנית לתואר ד"ר לרפואה לבעלי תואר רא
לגוון את אוכלוסיית תלמידי הרפואה במדינת ישראל: תלמידי התכנית בוגרים יותר, בעלי הישגים אקדמיים 

 מוכחים, בעלי רקע אקדמי מגוון וחלקם הגדול יוביל בעתיד את המחקר הרפואי.
  

שנתית פותחת פתח גם לשילוב -יוקרתיות בארה"ב, התכנית הארבע כמקובל בתכניות דומות באוניברסיטאות
רפואית ותחומים אחרים במסלול ההכשרה של רופאים בישראל. במסגרת זו צפוי -לימודי ניהול, הנדסה ביו

)דוקטור לרפואה(. התכנית  MD-)דוקטור בפילוסופיה( יחד עם לימודי ה PhDשתלמידים רבים ישלבו לימודי 
בנויה במתכונת דומה לתכניות לימודי רפואה בצפון אמריקה, בתוספת שנת סטאז', כמקובל לימודי רפואה 

 בלימודי הרפואה בישראל.
  

 על שני עוגנים חזקים: הלימודים מבוססים
רפואי, המתקיים הן בפקולטה לרפואה -הכשרה אקדמית איכותית המבוססת על חזית המחקר הביו .1

 פים לאוניברסיטה.החולים המסונ-ומדעי החיים והן בבתי
החולים המובילים -הכשרה קלינית המבוססת על מיטב המחלקות הקליניות והמכונים הרפואיים בבתי .2

 אביב.-ובקהילה, וזאת בהנחיית רופאים בכירים ומדריכים בעלי מינויים אקדמיים של אוניברסיטת תל
 מטרת הלימודים

חוקר המשלב את -לחזק את השילוב של רופאמטרת התכנית היא לחנך דור של מנהיגים ברפואה אקדמית, 
 מיטת החולה בשולחן המחקר ולתת מענה לצורך הלאומי להגדלת מספר הרופאים בישראל.

 
 לימודים לתואר ד"ר לרפואה לבעלי תואר ראשון -לימודים בחוג נוסף במקביל ללימודי רפואה 

ים האקדמיים הקודמים מועמדים שהתקבלו ללימודי רפואה ומבקשים לסיים במקביל את הלימוד
-אביב ו/או באוניברסיטה אחרת(, חייבים לבקש מראש אישור מוועדת תלמידים של בית-)באוניברסיטת תל

 הספר לרפואה בת"א.
  

תלמיד שיקבל אישור ללימודים במקביל מוועדת תלמידים, חייב בכל המטלות של הקורסים ברפואה. לא 
 ודים במקביל.תינתנה הקלות או מועדים מיוחדים בשל לימ

  
 -תלמיד שלא דיווח על לימודים במקביל ו/או לא קיבל אישור מוועדת תלמידים ולומד במקביל לתואר נוסף 

 יופסקו לימודיו ברפואה.
 כתובתנו:

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,התכנית לתואר דוקטור ברפואה לבעלי תואר ראשון
 69978אביב -תל אביב, רמת אביב,-אוניברסיטת תל, 210בניין סאקלר 

  
 03-6405550לברורים בנושאי רישום ניתן לפנות למרכז למירשם בטלפון: 

  med4year@post.tau.ac.ilדואר אלקטרוני: 
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 התכנית לתואר ד"ר ברפואה לבעלי תואר ראשון -תקנון וסדרי לימוד  -נוכחות בשיעורים 

דים בכל ההרצאות, התרגילים, המעבדות, . תקנון האוניברסיטה ונהלי הפקולטה מחייבים נוכחות התלמי1
הקלרקשיפ, הביקורים בבתי החולים והמכונים המסונפים וכל הפעילויות הנוספות המתקיימות מחוץ לכתלי 

 הפקולטה אשר נקבעו בתכנית הלימודים )להלן: שיעורים(.
  
ולהגיש עבודות בית, כפי . בנוסף לנוכחות פיזית בשיעורים, חייבים התלמידים לעמוד בבחני ביניים, להכין 2

שיוטלו על ידי המורה. במידת הצורך יחולקו עזרי לימוד. בעבור השימוש בהם יידרשו התלמידים להפקיד 
 פקדון שיוחזר בתום הלימודים.

  
. אי השתתפות בשיעורים או בכל מטלה אחרת כמפורט לעיל, עלולה לשלול מן התלמיד את זכותו לגשת 3

 עדת המשמעת או ועדת ההוראה הפקולטית.לבחינה, בהתאם להחלטת ו
  
. תלמיד אשר מטעמים מוצדקים אינו יכול להשתתף בשיעור כלשהו, חייב להודיע על כך בכתב למרכז הקורס 4

ו/או למנהל המחלקה בצירוף אישור )אישור מחלה, מילואים, סיבות משפחתיות וכו'(. בכל מקרה חייב התלמיד 
 להשלים את החומר שהחסיר.

  
תלמיד אשר נעדר משיעור, מטלה או פעילות כמפורט לעיל, יובא עניינו בפני ועדת המשמעת, ועדת  .5

 תלמידים או ועדת ההוראה.
 

 משך הלימודים 
  התכנית מורכבת מלימודים קדם קליניים הנמשכים שנתיים ומלימודים קליניים הנמשכים אף הם שנתיים. .1
שנים ועמידה בחובות הגשת עבודת גמר וסיום  4 -לימודים ב . מותנית בהשלמת כל הM.Dקבלת תואר  .2

  הסטאז'.
 השנה החמישית מיועדת לעבודה מעשית )סטאז'(. -שנים  4משך הלימודים הוא 

 3סמסטרים ) 6 -על התלמיד להשלים את חובותיו בלימודים הקליניים כולל עבודת גמר )לא כולל סטאז'( ב 
 שנים( לכל היותר.
סמסטרים  12 -, על התלמיד לסיים את כל חובותיו בבית הספר לרפואה )לא כולל סטאז'( ב חרף האמור לעיל

 שנים( לכל היותר. 6)
  

 לימודי מערכות
לימודי המערכות מורכבים מהרצאות פרונטליות, הכוללות נושאים בסיסיים בשילוב עם נושאים קליניים, 

מקרו וביקורים בבתי החולים שבהם מודגמים נושאים מעבדות על המבנה התקין והבלתי תקין, לימודי מיקרו ו
קליניים. חלק מהחומר לא נילמד במסגרות אלו והסטודנטים נדרשים ללימוד עצמי. ציון הבחינה המסכמת 

 יהווה את הציון הסופי בקורס.
ברירה. -בסיום הלימודים של כל מערכת, לאחר מספר ימי חופשה, מתקיימת בחינה במתכונת של שאלון רב

בחינה כוללת שאלות על חומר ההרצאות, המעבדות, הימים הקליניים והלימוד העצמי. המרכיבים של כל ה
אחת מקטגוריות אלה בציון הסופי, ישתנו ממערכת אחת לשניה, ויובאו לידיעת הסטודנטים בתחילת לימודי 

 המערכת.
 . 75%קל( יש חובת נוכחות של -בקורסי המערכות ובמבוא לרפואה פנימית )גשר

  . 100%יש חובת השתתפות של  במעבדות, ובימים הקליניים
 

 תנאי מעבר משנה לשנה 
 . תנאי מעבר משנה לשנה1

ויידרש  ש"ס, יורשה לעבור לשנה העוקבת 5 -א. תלמיד שנכשל בשנה א' בקורסים שהיקפם הכולל פחות מ
לחה עד תום השנה העוקבת ללמוד שוב את הקורסים בהם נכשל, למלא את כל מטלותיהם ולעבור אותם בהצ

 )שנה ב'(. אם לא יעמוד בכך, יופסקו לימודיו.
ש"ס, לא יורשה לעבור  8 -ש"ס או יותר אבל לא יותר מ 5ב. תלמיד שנה א' שנכשל בקורסים שהיקפם הכולל 

לשנה העוקבת )שנה ב'( ויהיה עליו ללמוד שוב את הקורסים בהם נכשל ולעבור אותם בהצלחה. אם לא יעמוד 
 ך, יופסקו לימודיו.בכ

 ש"ס או יותר, יופסקו לימודיו לצמיתות. 9ג. תלמיד שנה א' או ב' שנכשל בקורסים שהיקפם הכולל 
ד. תלמיד שנה ג' יעבור לשנה ג' לתחילת לימודי הקליניקה רק אם סיים את כל הקורסים הקדם קליניים והשיג 

 לפחות. 75.0ציון ממוצע משוקלל של 
 ג', ד', ראה בפרק הלימודים הקליניים. ה. תנאי המעבר לשנים

חייב להשלים את חובותיו   ו. תלמיד שנכשל בקורס והמשיך לימודיו לשנה העוקבת לפי הוראת סעיף א, לעיל,
בקורס/ים בהם נכשל עד תום השנה העוקבת. אם תהיה חפיפה בשעות הקורס/ים שחייב להשלים לבין 

 שנה את לימודיו בשנה המתקדמת.קורס/ים מתקדם/ים, ייאלץ התלמיד לדחות ב
ז. אי הגשת עבודה במועד, כאמור בנוהל הגשת עבודות, תחשב לכישלון בקורס גם לצורך בדיקת זכאותו של 

  התלמיד לעבור לשנה עוקבת.
  ח. תלמיד אינו רשאי להירשם לקורס מתקדם אם לא עמד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם עבורו.

  ילא חובותיו" דינו כציון נכשל על כל המשתמע מכך."לא מ 230קורס  ט. ציון
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י. תלמיד שלא רשאי לעבור לשנת הלימודים העוקבת בשל כישלון בקורס, חייב לחזור על הקורס בו נכשל ועל 
. תלמיד יוכל לחזור על כל הקורסים כאמור בסעיף קטן זה פעם אחת 75 -כל הקורסים בהם יש לו ציון הנמוך מ

 מודים הקדם קליניים.בלבד במהלך הלי
ובשל כך הוא אינו זכאי להמשיך לשנים  75.0-יא. תלמיד שסיים את לימודיו וממוצע הציונים שלו נמוך מ

הקליניות, רשאית וועדת התלמידים לפי שיקול דעתה ובהתחשב בהתנהלות התלמיד במשך כל שנות 
, כדי לנסות להגיע לממוצע 75-ון נמוך מהלימודים, לאפשר לו לחזור על כל הקורסים בשנה ב' בהם היה לו צי

הנדרש למעבר לשנים הקליניות. זכות זו קיימת לתלמיד רק אם הוא לא ניצל בעבר את הזכות לחזור על 
 קורסים בשנה מסוימת לפי הוראת סעיף י.

  
 . ועדת תלמידים2

את לימודיהם מסיבות א. יו"ר ועדת תלמידים יעיין בתיקי התלמידים שלא עמדו בתנאי המעבר ויש להפסיק 
אם ימצא לנכון או עפ"י בקשת התלמיד, המקרה יעלה לדיון בוועדת תלמידים. במקרים מסוימים  אקדמיות.

  התלמיד יוזמן להופיע בפני הוועדה.
ב. הוועדה תדון בבקשה ותחליט אם לאשר את הפסקת הלימודים או לאפשר המשך לימודים על תנאי ותקבע 

עדה יובאו בחשבון שיקולים שונים כמו: נסיבות אישיות של התלמיד או פעילות בהחלטות הוו את התנאי.
 במסגרת הקורסים של חינוך רפואי.

 ג. תלמיד שאושר לו המשך לימודים על תנאי ולא עמד בתנאי שנקבע לו, לימודיו יופסקו מסיבות אקדמיות.
  
 . הדחה מלימודי רפואה3

 ו יופסקו לחלוטין במקרים הבאים:א. סטודנט יודח מלימודי הרפואה ולימודי
 ש"ס או יותר בתום שנה א' ללימודיו. 9. נכשל בקורסים בהיקף של 1
 ש"ס או יותר בתום שנה ב' ללימודיו. 9. נכשל בקורסים בהיקף של 2
 . נכשל בקורס חובה לאחר שלמד את הקורס פעם שניה.3
 . קיבל אישור לחזור על שנת לימודים ולא עמד בתנאים.4
 .75.0 -למיד שסיים את הלימודים הקדם קליניים בממוצע הנמוך מ. ת5
  . לא סיים את לימודיו במועד הנדרש, כמפורט בסעיף "משך הלימודים".6

ב. תלמיד שהודח מהלימודים, יוכל לערער בפני ועדת הערעורים הפקולטטית תוך שבועיים מיום קבלת 
יכנס הפסקת הלימודים לתוקפה. תלמיד יורשה להופיע ההודעה על הפסקת לימודיו. אם לא יוגש הערעור, ת

  בפני הועדה על פי בקשתו.
  
 . שונות4
 . יש לדווח לראש בית הספר על כל שינוי במצב בריאות.1
 . מי שעבר עבירה פלילית חייב לדווח לראש בית הספר.2
  
 

 הפסקה וחידוש לימודים 
 . הפסקת לימודים על פי בקשת התלמיד1

אם  צונו להפסיק את לימודיו לתקופה מסוימת, חייב להגיש בקשה מנומקת לוועדת תלמידים.א. תלמיד שבר
 התלמיד הפסיק את לימודיו ללא אישור, לא יורשה לחזור ללימודי רפואה.

  ב. הועדה תדון בבקשה להפסקת לימודים לשנה ובמקרים מיוחדים עד לשנתיים.
א תינתן לא יותר מפעם אחת במשך תקופת הלימודים ג. במקרים בהם תאושר הפסקת לימודים לשנה, הי
  הקדם קליניים, ופעם בתקופת הלימודים הקליניים.

 ג. תלמיד שלא חזר ללימודים לאחר ההפסקה שאושרה לו, לא יורשה לחזור ללימודי רפואה.
  
 . חידוש לימודים2

בהצלחה בבחינות והיה  א. תלמיד שהפסקת לימודיו אושרה לאחר שסיים שנת לימודים אחת לפחות, עמד
באוגוסט שלפני תחילת  1 -רשאי לעבור לשנה העוקבת, יגיש בקשה למזכירות לחידוש לימודים, לא יאוחר מ

  שנה"ל. חידוש הלימודים כרוך בתשלום.
 ב. על תלמיד המחדש את לימודיו יחולו התקנון ותכנית הלימודים הנהוגים בשנה בה חידש לימודיו.

א סיים שנת לימודים שלמה/סמסטר אחד, ועדיין לא ניגש לבחינות המעבר, לא יורשה ג. תלמיד שנה א' של
לחדש את לימודיו בפקולטה. אם ירשם כתלמיד חדש באגף רישום ומינהל תלמידים, מועמדותו תידון בהתאם 

 לתנאי הקבלה שיהיו נהוגים בשנה שבה ירשם כתלמיד חדש.
 

 בירור משמעתי 
ססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו, ומחייבים התנהגות ההולמת את הלימודים באוניברסיטה מבו

 כבוד האוניברסיטה ואת מעמד הסטודנט.
על הסטודנטים להקפיד על המשמעת ועל התנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים באוניברסיטה ומחוצה 

 לה.
 ודנה בעבירות הבאות: 00312-מס'  הועדה הפקולטית לבירור משמעתי פועלת על פי הוראת האוניברסיטה

 .עבירות במהלך שיעור, לרבות תרגיל ומעבדה 
 .התנהגות שאינה הולמת תלמיד 
 .עבירות המתייחסות לרכוש האוניברסיטה 
 .עבירות במהלך בחינות 
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 לימודים קדם קלינים שנה א
 

 ש"ס הערה שעות יום סמסטר שם קורס מס' קורס

שבוץ בתכנית    א' אנטומיה של גוף האדם 0102.1118.01
 הלימודים

11 

מרכז: פרופ' ישראל  
 הרשקוביץ

    0 

      עוזר הוראה: חיים כהן 

 , שבוע לפני תחילת סמסטר א11.10.15מתחיל בתאריך 

שבוץ בתכנית    א' הסטולוגיה 0102.1102.01
 הלימודים

3 

מרכזים: ד"ר סוניה מנדלוביץ,  
 פרופ' אילן המל

     

 6  16:00-13:00 ב א' פיזיולוגיה של המערכות 0102.2123.01

 6  14:00-11:00 ג א' פיזיולוגיה של המערכות 

      מרכז: ד"ר שרון וייס 

ביולוגיה של ההתפתחות  0102.2121.01
 ואמבריולוגיה הומנית

נלמד יחד עם  11:00-08:00 ג א'
 התכנית המשולבת

3 

רות שלגי וד"ר  מרכז: פרופ' 
 שושנה סביון

     

נלמד יחד עם  11:00-08:00 ה א' חלק א' -אימנולוגיה בסיסית  0102.2209.01
 התכנית המשולבת

3 

      מרכז: פרופ' אריאל מוניץ 

קורס שנתי. אחת  16:00-14:00 ג א' חינוך רפואי ותקשורת 0102.1420.01
 לשבועיים

5 

      מרכזת: ד"ר דפנה מיתר 

 0    א' אתיקה 0102.1424.01

שבוץ בתכנית     אילן-בר מרכז: פרופ' יחיאל 
 הלימודים

0 

 מפגשים 4

שבוץ בתכנית    א' בטיחות הטיפול א 0102.2222.01
 הלימודים

0 

 0     מרכזת: ד"ר מיכל גינדי 

 0 לא לשקלול 16:00-08:00  א' עזרה ראשונה 0102.3310.01

 0     מרכז: פרופ' פיני הלפרין 

 08:00-16:00, בשעות 6.1.16, 3.1.16מפגשים בתאריכים  2

 0 לא לשקלול   א' עבודת גמר 0102.5000.01

 0     מרכז: פרופ' יצהל ברנר 

 סמסטר ב' 

 3  14:00-11:00 א ב' וירולוגיה 0102.2212.01

      מרכז: פרופ' אילן צרפתי 

מבוא לאפידמיולוגיה וחשיבה  0102.1103.01
 כמותית

 3  14:00-11:00 ג ב'

 0     מרכז: פרופ' יהודה לרמן 

ביולוגיה של התא בבריאות  0102.1115.01
 ובמחלה

 2  11:00-09:00 ג ב'

      ד"ר יחיאל אלקבץ מרכז: 

מבוא  -פתולוגיה כללית  0102.1119.01
 לתורת המחלות

נלמד יחד עם  11:00-09:00 א ב'
 6-התכנית ה

 שנתית

6 

מבוא  -פתולוגיה כללית  
 לתורת המחלות

 0  10:00-08:00 ב ב'

מבוא  -כללית  פתולוגיה 
 לתורת המחלות

 0  16:00-13:00 ה ב'

     מרכז: פרופ' אילן המל ופרופ'  
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 איריס ברשק

 1  18:00-16:00 א ב' ביוכימיה רפואית 0102.2129.01

   17:00-15:00 ד ב' ביוכימיה רפואית 

 0    ב' ת: ד"ר תמי גייגרמרכז 

 28.2.16-23.3.16יתקיים בין התאריכים 

 2  16:00-14:00 א ב' גנטיקה וגנומיקה רפואית 0102.2130.01

מרכזים: ד"ר רני אלקון, ד"ר  
 כרמית לוי

    0 

 2  13:00-11:00 ה ב' מבוא להדמיה קלינית 0102.1114.01

      ספיר-מרכזת: פרופ' עינת אבן 

 6  13:00-10:00 ב ב' מבוא לפרמקולוגיה 0102.2126.01

 6  13:00-10:00 ד ב' מבוא לפרמקולוגיה 

      מרכז: ד"ר שרון וייס 

נלמד ביחד עם  10:00-08:00 ד ב' חלק ב' -אימנולוגיה קלינית  0102.2210.01
 התכנית המשולבת

2 

מבוא למיקרוביולוגיה רפואית  0102.2213.01
 חלק ב' -

 5  15:00-13:00 ד ב'

מבוא למיקרוביולוגיה רפואית  
 חלק ב' -

 0  11:00-08:00 ה ב'

קורס שנתי. אחת  16:00-14:00 ג ב' וך רפואי ותקשורתחינ 0102.1420.01
 לשבועיים

 

      מרכזת: ד"ר דפנה מיתר 

 3  17:00-13:00 ב ב' היבטים הומניים ברפואה 0102.1423.01

מרכזים: ד"ר גדי רפפורט,  
 מילר-ד"ר אורית קרניאלי

     

שבוץ בתכנית    ב' בטיחות הטיפול א 0102.2222.01
 הלימודים

0 

 0     מרכזת: ד"ר מיכל גינדי 
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 לימודים קדם קליניים שנה ב
 

 ש"ס הערה עד תאריך מתאריך מרצים שם קורס מס' קורס

 ב' שנה 

 הלימודים יתקיימו באולם לולה 

 ד"ר צ'פמן יואב מערכת העצבים 0102.3200.01
 פרופ' פיק חגי
 מר מרום אסף

18/10/2015 26/11/2015  15 

      עוזרת מנהלית: רחל עוז 

עד מו -בחינה:מערכת העצבים  
 א' בכתב

 03/12/2015    

מועד  -בחינה:מערכת העצבים  
 א' מעבדה

 02/11/2015    

מועד  -בחינה:מערכת העצבים  
 ב'

 28/02/2016    

------------------------------------------------------------  

 ד"ר פול פפר מערכת הלב 0102.3101.01
פרופ' אטלי 

 ברנרד
ד"ר גיל 
 מורבסקי

06/12/2015 23/12/2015  7 

      עוזרת מנהלית: רותי סלוצקי 

    29/12/2015  מועד א' -בחינה: מערכת הלב  

שעה   30/03/2016  מועד ב' -בחינה: מערכת הלב  
14:00 

 

------------------------------------------------------------  

ד"ר דוד  מערכת הנשימה 0102.3102.01
 שטרית

פרופ' סגל 
 אסתר

 פרופ' המל אילן
 ד"ר סגל מיכאל

31/12/2015 14/01/2016  6 

     ודלמןגב' לאה ג עוזרת מנהלית: לאה גודלמן 

מועד  -בחינה: מערכת הנשימה  
 א'

 20/01/2016    

מועד  -בחינה: מערכת הנשימה  
 ב'

שעה   20/04/2016 
14:00 

 

------------------------------------------------------------  

פרופ' שוורץ  מערכת הכליה 203.010102.3
 דורון

פרופ' חננשוילי 
 דניאל

ד"ר מירב 
 אינגבר

24/01/2016 07/02/2016  6 

      עוזרת מנהלית: אירית בוקר 

    14/02/2016  מועד א' -בחינה: מערכת הכליה  

שעה   15/05/2016  מועד ב' -בחינה: מערכת הכליה  
14:00 

 

------------------------------------------------------------  

 פרופ' ניב ירון מערכת העיכול 0102.3205.01
 ד"ר דיקמן רם

פרופ' ברוק 
 רפאל

15/02/2016 28/02/2016  5 

בפברואר  16,15בתאריכים  
 ילמדו באולם מארבאום

    0 

      עוזרת מנהלית: אורלי כרמל 

    06/03/2016  מועד א' -בחינה: מערכת העיכול  

 שעה   15/06/2016  מועד ב' -בחינה: מערכת העיכול  
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 ש"ס הערה עד תאריך מתאריך מרצים שם קורס מס' קורס

14:00 

------------------------------------------------------------  

פרופ' פיליפ  מערכת אנדוקרינית 0102.3108.01
 משה

פרופ' ורנר 
 חיים

ד"ר ליאת דה 
 פריס

ד"ר שלומית 
 שליטין

07/03/2016 17/03/2016  5 

      עוזרת מנהלית: רותי סלוצקי 

 -בחינה: מערכת אנדוקרינית  
 מועד א'

 22/03/2016    

 -בחינה: מערכת אנדוקרינית  
 מועד ב'

שעה   29/05/2016 
14:00 

 

------------------------------------------------------------  

אמיתי -ד"ר בן מערכת העור 0102.3106.01
 דני

23/03/2016 29/03/2016  2 

 0     י כרמלעוזרת מנהלית: אורל 

 -בחינה: מערכת שריר העור  
 מועד א'

 10/04/2016   0 

 -בחינה: מערכת שריר העור  
 מועד ב'

שעה   24/06/2016 
09:00 

0 

------------------------------------------------------------  

ד"ר רובינזון  מערכת שריר השלד 0102.3107.01
 דרור

ד"ר פיינמסר 
 מאורה

 דר בין אלה
ד"ר דודקביץ 

 ישראל
 ד"ר ברק חביב

30/03/2016 05/04/2016  3 

      עוזרת מנהלית: אורלי כרמל 

 -בחינה: מערכת שריר השלד  
 מועד א'

 10/04/2016    

 -בחינה: מערכת שריר השלד  
 מועד ב'

שעה   24/06/2016 
14:00 

 

------------------------------------------------------------  

 פרופ' שלגי רות מערכת הרביה 0102.3204.01
עמי -ד"ר בן

 עידו
רונן -ד"ר אביאל

 שרית
הרוש -פרופ' בן

 אבי
 "ר ערן הדרד

11/04/2016 21/04/2016  5 

     גב' אירית בוקר עוזרת מנהלית: אירית בוקר 

    03/05/2016  מועד א' -בחינה: מערכת הרביה  

שעה   01/07/2016  מועד ב' -בחינה: מערכת הרביה  
09:00 

 

------------------------------------------------------------  

פרופ' להב  מערכת המטולוגית 0102.3109.01
 מאיר

 דר גפטר ענת

05/05/2016 18/05/2016  4 

      עוזרת מנהלית: לאה גודלמן 

 -בחינה: מערכת המטולוגית  
 מועד א'

 23/05/2016    
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 ש"ס הערה עד תאריך מתאריך מרצים שם קורס מס' קורס

 -בחינה: מערכת המטולוגית  
 ועד ב'מ

שעה   08/07/2016 
09:00 

 

------------------------------------------------------------  

 1  30/05/2016 29/05/2016  שנתי 4 -רפואה נסמכת הוכחות  0102.3110.01

 0     מנור ראובני עוזרת מנהלית: ליבי 

 22  26/07/2016 31/05/2016  שנתי 4 -גשר קל  0102.3211.01

 0     עוזרת מנהלית: ויויאן גולד 

 0   11/08/2016  מועד א -בחינה: גשר קל  

 0   25/09/2016  מועד ב -בחינה: גשר קל  

אחת     שנתי 4 -חינוך רפואי ותקשורת  0102.3202
 לשבועיים

2 

 שיעורים בנושאי דימות ישולבו במסגרת לימודי המערכות

 שעות מחקר ישולבו במסגרת לימודי המערכות

 .30.12.15התנסויות: 

 שנתי סוף חיים 6 - 21.1.16

 שנתי סוף חיים 4 - 4.5.16
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 לימודים קליניים

המעבר  הנמשכים שנתיים. עם סיום הלימודים הקדם קליניים ממשיכה תכנית הלימודים בלימודים קליניים
קבלת התואר  פחות בלימודים הקדם קליניים.ל 75של  ללימודים הקליניים מותנה בקבלת ציון ממוצע משוקלל

M.Dהגשת עבודת הגמר וסיום שנת הסטאז'.  בחובות ועמידה השנים 4 -. מותנית בהשלמת כל הלימודים ב 
 3) סמסטרים 6 -על התלמיד להשלים את חובותיו בלימודים הקליניים כולל עבודת גמר )לא כולל סטאז'( ב

  שנים( לכל היותר.
ד' כוללת הוראה במקצועות קליניים מגוונים: רפואה פנימית  -הקליניים לשנים ג' תכנית הלימודים 

מקצועות העל: קרדיולוגיה, המטולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, נפרולוגיה, מחלות זיהומיות, ריאות,  כולל
 כירורגיה.וראומטולוגיה. כירורגיה כולל מקצועות העל: כירורגית חזה ולב, אורולוגיה, נוירו אנדוקרינולוגיה

פסיכיאטריה,  כמו כן ילמדו בתקופת הלימודים הקליניים את המקצועות הבאים: רפואת ילדים, גניקולוגיה,
גריאטריה,  נוירולוגיה, אורתופדיה, רפואת המשפחה, הרדמה וטיפול נמרץ, רפואת אף אוזן גרון, רפואת עיניים,

 בלימודים חובה. קרדיולוגיה ואונקולוגיה. ההשתתפות
פרט  שנת הלימודים האוניברסיטאית אינו חל על התלמידים בלימודים הקליניים. כמו כן, לא יינתנו חופשותלוח 

  לימי שבתון.
 

 נהלי הקלרקשיפ
  הלימודים הקליניים מתנהלים במרכזים הרפואיים, במחלקות ובמכונים המסונפים לאוניברסיטה. הלימודים

צאים ברחבי גוש דן ואף מחוצה לו, וההגעה אליהם היא מתקיימים גם במרכזים, במחלקות ובמכונים הנמ
במימונו ובאחריותו של הסטודנט. כיתות הלימוד מתחלקות לקבוצות. ביה"ס רשאי לערוך שינויים בתכנית 

 טיוטור. -ההוראה או במבנה הקבוצות. לכל קבוצת לימוד יוצמד מלווה 
 כישלון בקורס מבוא לרפואה פנימית: 70עבר הוא מבוא לרפואה פנימית: בקורס מבוא לרפואה פנימית ציון המ .

תלמיד שנכשל בשני המועדים של הקורס: יופסקו לימודיו בקלרקשיפ. התלמיד יושעה מהלימודים, יחזור על 
הקורס בשנה העוקבת ורק אם יעבור את הקורס בהצלחה, יוכל להמשיך בלימודים. התלמיד יהיה חייב לחזור 

 על כל הקלרקשיפ בפנימית.
 רצאות המבוא לקלרקשיפ הינן חלק בלתי נפרד ממנו, והם מהווים את הבסיס להבנת החומר שנלמד במהלך ה

הקלרקשיפ. הנוכחות בהרצאות הינה חובה. בחלק מהמקצועות התלמידים נדרשים ללמוד באופן עצמאי את 
פ נערך מבחן חומר המבוא )הרצאות המבוא מוקלטות ומופיעות באתר הקורס(. ביום הראשון של הקלרקשי

ידע. תלמיד שיכשל במועד הראשון, יתחיל את הקלרקשיפ ויבחן שוב במועד ב'. תלמיד שנכשל במועד א' 
 ובמועד ב', יופסקו לימודיו בקלרקשיפ.

  על התלמיד ללמד במסגרת הקבוצה אליה שובץ ולהגיע למרכז הרפואי בזמן ובמקום שנקבעו לו, עליו להצטייד
 תאם לצורך.בחלוקים ובעזרי הוראה בה

  
 בתום הקלרקשיפ חובה על הסטודנטים למלא את משובי ההוראה.

  
  

 נוכחות בקלרקשיפ
קיימת חובת נוכחות בכל תקופת הקלרקשיפ. תלמיד שנעדר יותר מיום אחד ללא אישור, ידווח מנהל המחלקה 

די התלמיד על כך לראש בית הספר ולמזכירות תלמידים. ראש בית הספר יהיה רשאי להפסיק את לימו
 בקלרקשיפ וידווח לתלמיד ציון נכשל.

 הנוכחות בסבבים הקליניים היא חובה.
 לא יאושרו בקשות להיעדרות מקלרקשיפ, פרט למקרים חריגים, כמו: מילואים, חופשת לידה או אשפוז.

תלמיד שנאלץ להיעדר במהלך הקלרקשיפ, מסיבות מוצדקות, יקבל על כך אישור ממנהל המחלקה. תאושר 
מהקלרקשיפ, בתנאי שההעדרות לא תפגע במהלך ההכשרה של הסבב והתלמיד  20%עדרות של מקסימום ה

 עמד בכל הדרישות בהתאם לשיקול דעת ראש המחלקה.
תה מוצדקת, חייב לחזור על הקלרקשיפ ימהקלרקשיפ, גם אם ההיעדרות הי 20% -נעדר התלמיד למעלה מ

 דווח לו ציון נכשל.בשלמותו. תלמיד אשר לא השתתף בקלרקשיפ, י
  

  לא יתקיימו לימודים בימי שישי למעט מקרים חריגים לפי אישור של הנהלת בית הספר לרפואה. בחינות
קליניות בע"פ ובכתב ומבדקים )קולוקוים( יתקיימו בימי חמישי, או ביום האחרון לקלרקשיפ. ניתן לקיים בחינות 

  שישי.  בכתב, מבדקים ובחינות קליניות בעל פה, גם בימי
  .הלימודים יהיו בהתאם לשעות הפעילות המקובלות במחלקה              
  23:00לא יאוחר מהשעה  -תלמיד יבצע תורנות אחת בשבוע על פי דרישות המחלקה. שעת סיום התורנות. 
 ידי מנהל המחלקה וראש החוג והן -תלמיד חייב להשתתף במהלך יום הלימודים בפעילויות שתקבענה על

ות בין היתר: פעילויות מחלקתיות ואגפיות כגון הרצאות וסמינרים )גם שלא במחלקת האם(; תורנויות; כולל
  תורנויות מיון; השתתפות בניתוחים ובפעילויות קליניות אחרות.

 .תכנית קלרקשיפ מפורטת תימסר לתלמיד ביום בואו למחלקה 
                                        

 קשיפציון סופי בקלר
. הציון בקלרקשיפ מתבסס על הערכת מחלקה, בחינה קלינית ובחינה ארצית )בחלק מהמקצועות(. בסיום 1

הקלרקשיפ המחלקה תמלא טופס הערכה על התלמיד, ותיתן לו משוב על ביצועיו. אין ערעור על הערכת 
 מחלקה ואין אפשרות לקבל את טופס ההערכה ממזכירות תלמידים.
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( בכל אחד מהמרכיבים הוא תנאי להשלמת חובות הקלרקשיפ. נכשל תלמיד פעם אחת 60ציון . ציון חיובי )2
באחד המרכיבים, יבחן על החלק בו נכשל. אם נכשל בבחינה בכתב, ייבחן במועד העוקב. נכשל בבחינה 
 בע"פ, יקבע לו מועד נוסף בתאום עם מזכירת התלמידים וראש החוג במועד אחר ולא יאוחר מתחילת שנת

 הלימודים העוקבת.
נכשל תלמיד פעמיים באחד המרכיבים, יחזור בשנת הלימודים העוקבת על הקלרקשיפ ועל הבחינות במקצוע 

 בו נכשל, ועליו לקבל ציון חיובי בכל אחד מהמרכיבים.
  
. תלמיד שקיבל ציון נכשל בהערכות המחלקה, אינו רשאי להבחן בבחינה הקלינית )בע"פ( או בכתב, ועליו 3
 חזור בשנת הלימודים העוקבת על הקלרקשיפ כולו.ל
  
  

 דוח הערכת סטודנט בקלרקשיפ מחודש
  

 תנאי מעבר
 שנת לימוד, לא יורשה להמשיך לימודיו לשנה מתקדמת  תלמיד אשר נכשל בקלרקשיפ/קורס במהלך אותה

 בטרם חזר על המקצוע בו נכשל ועמד בבחינה.
  ,תלמיד אשר נכשל ביותר מקלרקשיפ/קורס אחד במהלך אותה שנת לימוד, יובא עניינו לדיון בוועדת התלמידים

  ודיו.אשר תחליט אם לאפשר לו לחזור על המקצועות שנכשל בהם או להמליץ על הפסקת לימ
  תלמיד אשר נכשל ביותר מקלרקשיפ/קורס אחד במהלך אותה שנת לימוד וממוצע ציוניו בשאר המקצועות

והתקבלה חוות דעת ממורה/מורים כי אינו מתאים להמשיך בלימודיו, יובא עניינו לדיון  65 -באותה שנה נמוך מ 
 יט סופית על מעמדו.לדיון בוועדת התלמידים. באם יידרש, תיפגש הוועדה עם התלמיד ותחל

  תלמיד שנכשל בקלרקשיפ/קורס וועדת התלמידים אישרה המשך לימודיו בשנה 2, 1חרף האמור בסעיפים ,
 העוקבת, חייב בהשלמת חובותיו במקצוע בו נכשל עד תום השנה העוקבת.

 .תלמיד רשאי לחזור על שנת לימודים פעם אחת במהלך הלימודים הקליניים  
 לשנת חופשה מלימודיו בשנים הקליניות לקבל אישור מראש מוועדת התלמידים.  על תלמיד המבקש לצאת

 האישור יכלול את התנאים להמשך לימודיו בכפוף לתכנית הלימודים שתהיה נהוגה באותה עת.
  תלמיד שלא חזר ללימודים לאחר תקופת ההפסקה המאושרת, או שהפסיק את לימודיו ללא אישור יופסקו

  יר שכר לימוד.לימודיו, גם אם הסד
 .תלמיד לא יוכל להתחיל בלימודי שנה ו' בטרם אושרה הצעת עבודת הגמר שלו 
  החל משנת הלימודים תשע"ד תלמיד יוכל לגשת לבחינות הארציות רק בתנאי שסיים את כל חובותיו הקליניים

 בבחינה הקלינית. 65באותו תחום, וקיבל ציון מינימום של 
  

 

http://medicine.tau.ac.il/images/stories/medschool/4years/evaluation.pdf
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 תאריכי הקלרקשיפ
 שנה ג

 עד תאריך מתאריך שם קורס מס' קורס

 24/12/2015 30/08/2015 פנימית 0102.4105

 25/02/2016 27/12/2015 כירורגיה 0102.5151

 05/05/2016 28/02/2016 ילדים 0102.4231

 (28.2-3.3בשבוע הראשון: מבוא לרפואת ילדים באוניברסיטה )

 16/06/2016 08/05/2016 פסיכיאטריה 0102.5152

 04/08/2016 19/06/2016 גניקולוגיה 0102.5161

   מקצוענות ברפואה )ראה/י פירוט המפגשים( 0102.3555

 14-16בשעות  - 18.11.15, 13.10.15

 באוניברסיטה 8-16בשעות  13.12.15סדנת תקשורת בתאריך 

 14-16בשעות  - 5.7.16, 24.5.16, 22.3.16, 19.1.16
 

 שנה ד
 עד תאריך מתאריך שם קורס מס' קורס

 08/11/2015 06/11/2015 בשורה מרה )באוניברסיטה( 0102.6103

 16בשעה  22.11.15מפגשים נוספים: 

 ,16בשעה  27.12.15

  03/03/2016 13:40בשורה מרה : מבחן מועד א בשעה  0102.6103

 

  31/05/2016 13:40בשורה מרה : מבחן מועד ב בשעה  0102.6103

 29/10/2015 18/10/2015 עבודת גמר )למידה עצמית( 0102

 19/11/2015 01/11/2015 המשפחהרפואת  0102.6167

 17/12/2015 22/11/2015 נוירולוגיה 0102.5155

  20/12/2015 14/01/2016 

 26/11/2015 22/11/2015 עיניים 0102.5169

  20/12/2015 24/12/2015 

 03/12/2015 29/11/2015 אף אוזן גרון 0102.5168

  27/01/2016 31/01/2016 

 10/12/2015 06/12/2015 רפואה דחופה 0102.4000

  24/01/2016 28/01/2016 

 17/12/2015 13/12/2015 אונקולוגיה 0102.6147

  10/01/2016 14/01/2016 

 07/01/2016 03/01/2016 קרדיולוגיה 0102.6148

  07/02/2016 11/02/2016 

 21/01/2016 17/01/2016 גריאטריה 0102.4106

  31/01/2016 04/02/2016 

 28/01/2016 17/01/2016 יפול נמרץהרדמה וט 0102.5163

  31/01/2016 11/02/2016 

 25/02/2016 14/02/2016 סאב ילדים 0102.6151

 10/03/2016 28/02/2016 אורתופדיה 0102.5154

 31/03/2016 13/03/2016 כירורגיה ב 0102.6165

  03/04/2016 21/04/2016 

 31/03/2016 13/03/2016 סאב פנימית 0102.6164

  03/04/2016 21/04/2016 

   מקצוענות ברפואה 0102.4555

 .16:00בשעה  19.4.16 -וב  16:00בשעה  29.3.16, 16:00בשעה  8.3.16בתאריכים: 

 אחרי בחינות גמר ארציות )תאריכים יפורסמו( 

   דימות 0102.4109

   עור 0102.4107

   שיקום 0102.6162

 אלקטיב 0102.6974
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 תכנית האלקטיב
 הסטודנטים מחויבים בלימודי בחירה )אלקטיב( במחלקות ובמכונים המסונפים לאוניברסיטה בשנה הרביעית

 שיר אתוהמאושרים ע"י הפקולטה. רשימה מפורטת מפורסמת באתר. מטרת לימודי האלקטיב היא להע
 הסטודנט בתחומים בהם הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו וכישוריו, להשלים ולצבור ידע וניסיון בתחומים

 שידרשו לעבודתו כרופא בעתיד.
 אחרת בארץשבועות מתוכם ניתן יהיה לבצע באוניברסיטה  4שבועות, כאשר  4 לימודי האלקטיב ימשכו

  ששה שבועות. -מינימום כל סבב הוא בין שבועיים והמקסימום לאחר אישור ראש בית הספר. בחו"לאו 
 רו רצף של סבבי לימודים מתוך רשימה. שיבוץ הסטודנטים ייעשה בהגרלה תוך התחשבותהסטודנטים יבח

 בהעדפות הסטודנט. הנוכחות חובה בהתאם לנהלים המקובלים בקלרקשיפ.
שבועות ע"ח האלקטיב. עבודת מחקר כחלק מעבודת הגמר, לא  4ניתן לעשות עבודת מחקר במעבדה עד 

 תחשב לצורך אלקטיב.
ן בעבודת מחקר מעבדתית יצור קשר עם מנחה )איש סגל הפקולטה( ויגיש תכנית מחקר קצרה תלמיד שמעוניי

 חתומה ע"י המנחה, לצורך אישור העבודה.
עם תום המחקר, יגיש דו"ח סיכום חתום ע"י המנחה. את הבקשה לאישור ואת הדו"ח יש להגיש למזכירת 

  . yifatr@tauex.tau.ac.ilהקליניים  הלימודים
 הערכת הסטודנט: בתום הסבב יוערך הסטודנט עפ"י ביצוע של מטלה שתוגדר מראש ע"י היחידה המלמדת,

 ובו כל מחלקה שבועות 6 -טופס כללי לבהתאם לטופס המקובל. בנוסף ימולא  ויינתן ציון טופס הערכהימולא 
 תצטרך לאשר על השבועות בהם ביצע הסטודנט במחלקה.

  
 נהלי בחינות

 .Case Management ת קלינית ועל. הבחינה מבוססת על בדיקת מיומנו1
 . הרכב הבוחנים: בכל בחינה ישתתף לפחות בוחן אחד שאינו שייך למחלקה בה למד הסטודנט.2
 . אין חובה לקיים את הבחינה במחלקה בה התקיים הקלרקשיפ.3
 . שיטות הבחינה האפשריות:4

 א. קבלת חולה, קביעת תכנית אבחנה וטיפול.
 להערכת מיומנויות קליניות ואבחנה פיזיקלית.ב. מבחן ליד מיטת החולה 

 ג. זיהוי ממצאים בבדיקה הפיזיקלית בחולים או בשיקופיות.
 במתכונת דיוני מקרה.   Case Management Skills שאלות בנושאי ד.
 . בחינה קלינית בע"פ לא תחליף בחינה בכתב ולהיפך.5
 . צוות הבוחנים ימלא דוח בחינה על כל אחד מהנבחנים.6
 . לא ניתן לשפר ציון בבחינה קלינית בע"פ.7
  . נכשל התלמיד:8

 תימסר לו על כך הודעה ביום הבחינה. א.
ב. צוות הבוחנים ימלא דוח אשר יפרט את תשובות התלמיד שבגינן נכשל. העתקים מהדוח יועברו לראש 

 למזכירת הלימודים הקליניים ולתלמיד. החוג,
יד יוכל לגשת לבחינות הארציות רק בתנאי שסיים את כל חובותיו החל משנת הלימודים תשע"ד תלמ .9

 בבחינה הקלינית. 65הקליניים באותו תחום, וקיבל ציון מינימום של 
 . ערעור: אין לערער על בחינה קלינית שנכחו בה יותר מבוחן אחד.10

  
 בחינה בכתב

 . בחינות בכתב ראה תבפרק "תקנון וסדרי לימוד"
 בבחינה בכתב. לא ניתן לשפר ציון

 
 שנתי 4 –לסטודנטים המתחילים לימודים קליניים בתשע"ד  –שיקלול ציונים 

 

 פנימית
 '(גשבועות קלרקשיפ )שנה  14
 (דשבועות סאב )שנה  3

 ש"ס 28משקל של  -'גשנה 
 הערכת מחלקה 55% 
 אנמנזה ובדיקה פיזיקלית 10% 
 בחינה קלינית 35% 

  ש"ס 6משקל של  -'דשנה 
 מחלקה הערכת 50%
 מיומנויות קליניות  50%

 ש"ס 17לבחינה הארצית משקל 
 

 כירורגיה
 (גשבועות קלרקשיפ )שנה  9
 שבועות סאב 3

 ש"ס 18משקל של  – גשנה 
 הערכת מחלקה - 55%
 מבוא ציון - 10%

http://medicine.tau.ac.il/images/stories/medschool/electives/request_israel.doc
http://medicine.tau.ac.il/images/stories/medschool/electives/request_israel.doc
http://medicine.tau.ac.il/images/stories/medschool/electives/request_abroad.doc
http://medicine.tau.ac.il/images/stories/medschool/electives/request_abroad.doc
mailto:yifatr@tauex.tau.ac.il
http://medicine.tau.ac.il/images/stories/medschool/electives/evaluation-student.xls
http://medicine.tau.ac.il/images/stories/medschool/electives/evaluation-student.xls
https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/Elective-6-weeks-form.doc
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 בחינה קלינית  - 35%
 ש"ס 6משקל של  - דשנה 

 הערכת מחלקה. 100%
 ש"ס. 12לבחינה הארצית: משקל של 

 
 יםילד

 שבועות קלרקשיפ )שנה ג( 9
 שבועות סאב )שנה ד( 2

 ש"ס. 18משקל של  -שנה ג 
 הערכת מחלקה. 55%              
 ציון המבוא. 10%   
 בחינה קלינית. 35%   

 ש"ס 4משקל   - שנה ד
 הערכת מחלקה  50%הערכה בקהילה,  50%  

 ש"ס 11משקל של  –לבחינה הארצית 
 

 פסיכיאטריה
 )שנה ג(  קשיפשבועות קלר 6

 ש"ס 12משקל של 
 הערכת מחלקה. 55%
 בחינה קלינית. 45%

 ש"ס. 6לבחינה ארצית משקל של 
 

 גניקולוגיה
 שבועות קלרקשיפ )שנה ג'( 7

 ש"ס 14משקל של 
 הערכת מחלקה. 55%
 בחינה קלינית. 45%

 ש"ס 7לבחינה ארצית משקל של 
 

 נוירולוגיה
 שבועות קלרקשיפ )שנה ד( 4

 סש" 8משקל של 
 הערכת מחלקה 55%
 בחינה קלינית 45%

 ש"ס 2לבחינה בכתב משקל של 
 

הערכת  %10בחינה,  %30תצפית,  %10הערכת המדריך,  %50ש"ס:  6משקל של  - רפואת משפחה
 המחלקה + עבודה.

ש"ס: בסוף הסבב מתקיים מבחן מסכם, הציון הסופי נקבע על פי ההשתתפות במהלך  1.5משקל של  - עיניים
 פ ועל פי תוצאות המבחן המסכם.הקלרקשי

ש"ס: בסוף הסבב מתקיים מבחן מסכם, הציון הסופי נקבע על פי ההשתתפות במהלך  1.5משקל של  - א.א.ג
 הקלרקשיפ ועל פי תוצאות המבחן המסכם.

 הערכת מחלקה. %100ש"ס:  1.5משקל של  – רפואה דחופה
 הערכת מחלקה. %100ש"ס:  1.5משקל של  - :אונקולוגיה

 הערכת מחלקה. %100ש"ס:  1.5משקל של  - דיולוגיהקר
 בחינה בע"פ. %50הערכת מחלקה,  %50ש"ס:  1.5משקל של   - גריאטריה

 הערכת מחלקה. %100ש"ס:  4משקל של  – הרדמה וטיפול נמרץ
 בחינה בע"פ.  %50הערכת מחלקה,  %50ש"ס:  4משקל  – אורתופדיה

 מבדק + סמינריון. %50לקה, הערכת מח %50ש"ס:  1.5משקל של  – דימות
 הערכת מחלקה. %100ש"ס:  1.5משקל של  - דרמטולוגיה

 הערכת מחלקה. %100ש"ס:  1.5משקל של   - שיקום
 )השתתף ומילא חובותיו(. 210ש"ס, ציון  8שבועות, משקל  4 – אלקטיב
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 בחינות גמר ארציות
רק בתנאי שסיים את כל חובותיו הקליניים  החל משנת הלימודים תשע"ד תלמיד יוכל לגשת לבחינות הארציות

 בבחינה הקלינית. 65באותו תחום, וקיבל ציון מינימום של 
  

לפחות בבחינה הקלינית בפנימית  65תלמיד יוכל לגשת לבחינה הארצית בפנימית בתנאי שקיבל ציון של 
נה הארצית( וסיים )בחינה קלינית בסוף הקלרקשיפ ובחינה קלינית הנערכת בתום הלימודים לפני הבחי

 בהצלחה את הסבבים הקליניים הבאים:
 קלרקשיפ בפנימית 
 סאב פנימית 
 קלרקשיפ בקרדיולוגיה 
 קלרקשיפ בגריאטריה 
 קלרקשיפ בנוירולוגיה 
 רפואת משפחה 
 קלרקשיפ באונקולוגיה 

  
יים לפחות בבחינה הקלינית בילדים וס 65תלמיד יוכל לגשת לבחינה הארצית בילדים בתנאי שקיבל ציון 

 בהצלחה את הסבבים הקליניים הבאים:
 קלרקשיפ בילדים 
 סאב ילדים 

  
לפחות בבחינה הקלינית בכירורגיה וסיים  65תלמיד יוכל לגשת לבחינה הארצית בכירורגיה בתנאי שקיבל ציון 

 בהצלחה את הסבבים הקליניים הבאים:
 קלרקשיפ בכירורגיה 
 סאב כירורגיה 
 הרדמה וטיפול נמרץ 
 אורתופדיה 
  אוזן גרוןאף 
 עיניים 

  
תלמיד יוכל לגשת לבחינה הארצית בפסיכיאטריה בתנאי שסיים בהצלחה את הסבב הקליני בפסיכיאטריה 

 לפחות בבחינה הקלינית 65וקיבל ציון של 
  

תלמיד יוכל לגשת לבחינה הארצית בגניקולוגיה בתנאי שסיים בהצלחה את הסבב הקליני בגינקולוגיה וקיבל 
 ת בבחינה הקליניתלפחו 65ציון של 

 בנהלי בחינות הגמר הארציות תאריכי הבחינות והסילבוסים  ניתן לצפות באתר
finals-study-https://med.tau.ac.il/clinical 

 
 תואר ראשוןהתכנית לתואר ד"ר ברפואה לבעלי  -תקנון וסדרי לימוד  -פטור מקורסים 

שנתית היא להקנות את הבסיס המדעי והקליני שיאפשר  4 -מטרת הסילבוס שנבנה לתלמידי התכנית ה
 לסטודנטים להיות רופאים מצוינים.

לאור העובדה שלבניית הסילבוס הוקדשה מחשבה יתרה, נאפשר מתן פטור רק לסטודנטים שעמדו בתכנים 
 זהים.

  
 קריטריונים למתן פטורים מקורסים

 על מנת לקבל פטור מקורס יש לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים:
  הצגת סילבוס מלא של הקורס נשוא הפטור, בחפיפה עם הרשום בגיליון הציונים של הסטודנט )מס' קורס, שנת

לימודים וציון(. אם הבקשה לפטור מקורס מסוים מבוקשת על סמך שני קורסים או יותר שנלקחו בעבר, יש 
  הסילבוסים עבור כל הקורסים בגינם ניתן הפטור. להגיש את כל

 .הצגת מסמכים רשמיים על השתתפות וציון בקורס נשוא הפטור  
 .יש צורך בחפיפה מלאה לתכנית של הקורס הקודם. בחינת החפיפה בידי מרכז הקורס וראש התכנית  
  לפחות בקורס נשוא הפטור. 75החל משנה"ל תשע"ג יידרש ציון  
  שנים מסיום לימודי התואר. 5עברו פחות מ  

  
 הערות

 .יתכן שהפטור יותנה בעמידה בבחינת פטור  
 עודיים לתכנית.ילא יינתנו פטורים לקורסים מתקדמים י  
 .ציון המהווה בסיס לפטור, אינו נכלל בשקלול ציון הגמר 
 אביב -טת תלציון המהווה בסיס לפטור על סמך לימוד בקורס זהה שנלמד בבית הספר לרפואה באוניברסי- 

  כלל בחישוב ציון הגמר.יי
  הזכאות לתוארMD מותנית בהשלמת מכסת לימודים שלא תפחת משליש מתכנית הלימודים. השעות  

  והציונים שבגינם ניתנו פטורים לא יכללו במניין.
  

 פטור מקורס עזרה ראשונה

https://med.tau.ac.il/clinical-study-finals
https://med.tau.ac.il/clinical-study-finals
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 , שעדיין   הדר( בתנאי שיצהיר יינתן פטור מהקורס רק למי שלמד קורס פורמלי של עזרה ראשונה )מד"א
 מתנדב פעיל במד"א.

  ( ובתנאי שיצהיר שהוא מתנדב פעיל במד"א.10לא יקבל פטור, אלא אם עסק בהדרכה )בהד  -חובש בצבא  
 עבודת גמר

 את תקנון עבודת הגמר ניתן לראות באתר
School-Med-il/Thesishttps://med.tau.ac. 

 
 

 ( M.Dזכאות לתואר "דוקטור לרפואה" )
 

 שקלול ציונים לתואר
לאחר מילוי כל החובות האקדמיים, סיום עבודת הגמר כנדרש וסיום שנת הסטאז', זכאי התלמיד לתואר 

 (.M.D"דוקטור לרפואה" ).
יו לכל המאוחר חודש לפני מועד לתלמיד תוענק התעודה בטקס השנתי הקרוב ביותר, ובלבד שסיים כל חובות

 הטקס.
  

 הצטיינות בלימודים 
מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות ומלגות לסטודנטים שהשיגו הישגים ראויים בלימודיהם בשנה/שנים 

 שקדמו לשנת הענקת תעודת ההצטיינות.
פקולטה לרפואה . תעודת הצטיינות מטעם רקטור האוניברסיטה יקבל סטודנט אחד הלומד לתואר ראשון ב1

 שהישגיו בשנה שחלפה מוגדרים כמעולים.
. תעודות הצטיינות ומלגות מטעם דקאן הפקולטה מוענקות לסטודנטים אשר הישגיהם בשנה או בשנים 2

 שחלפו מוגדרים כראויים להערכה.
 
 . אמות המידה להערכת ההישגים ומתן התעודות והמלגות נקבעות מדי שנה.3

כרון לחללי מערכות ישראל. הציונים יות בטקס המתקיים במועד סמוך ליום הזהתעודות והמלגות מוענק
 הנחשבים לקביעת ההצטיינות הם הציונים שנתקבלו במזכירות התלמידים עד חודש לפני מועד קיום הטקס.

 
 מלגות ופרסים

 וקטור פרסי עבודת גמר מוענקים ע"י דקאן הפקולטה לשלושה בוגרים עבור עבודות מצטיינות לתואר "ד
 (.D.Mלרפואה" ).

 .פרס ע"ש פרדיננד ופרנצ'סקה שטרנליב מוענק על עבודת גמר מצטיינת בתחום הרפואה הפנימית 
 .מלגה ע"ש ברנרד אלקין מוענקת לתלמיד מצטיין בכירורגיה 
 .מלגה ע"ש בנימין ערמון מוענקת על הצטיינות בלימודי רפואה 
 מצטיין באופתלמולוגיה. פרס הצטיינות ע"ש ד"ר משה להב מוענק לסטודנט 
 .פרס הצטיינות ע"ש פרופ' הלל נתן מוענק לסטודנט על הצטיינות בקורס לאנטומיה 
 .פרס הצטיינות על תרומה ייחודית ומתמשכת במסגרת הפקולטה לרפואה 
 .פרס הצטיינות על תרומה ייחודית לקהילה 

  
 לימודים לתואר ד"ר לרפואה לבעלי תואר ראשון -לימודי הסטאז' 

 (2011נחיות לסטאז'ר לרפואה )תוקף מרץ ה
 . כללי1

 חודש. להלן מובא לידיעתך תקנון מחייב. 12הנך עומד בפני תקופת סטאז' אשר תימשך 
המונפקת על ידי "המנהל" במשרד  . הסטאז' הנו עיסוק ברפואה, במגבלות מסוימות. ההרשאה לסטאז'1

איסור לעסוק ברפואה. ההרשאה לסטאז' בלעדיה חל  הנ"ל. הבריאות מהווה בסיס חוקי לעיסוק
עליך לדאוג  תקופת הסטאז', לתקופת זמן. במידה ותוקף ההרשאה עומד לפוג לפני שתסיים את מוגבלת

 להארכת תוקף ההרשאה.
  
לאחר מילוי קפדני של כל  . אישור על השלמת חובות הסטאז' יינתן ע"י האחראי לסטאז' בביה"ח רק2

. תשומת 1976 -של "פקודת הרופאים" )נוסח חדש(, התשל"ז  לנוחיותך העתק בסוף הפנקס תמצא הדרישות.
הוראות המשמעת  ה)ג(17לפי סעיף  ה'(: 17 -ב' 17: "סטאז'רים" )סעיפים 1בעיקר לפרק ב הלב מופנית

 החלות על רופא מורשה חלות גם על סטאז'ר.
  
אישור מהאחראי על הסטאז' על  וקבלתשיון לעסוק ברפואה כפופה לביצוע הסטאז' במלואו י. הזכאות לר3

 כפי שהוגדרו ע"י בתיה"ס לרפואה. החובות סיום הסטאז' בהצלחה וכן למילוי
  
 . הגרלת הסטאז'2
 . הגרלת הסטאז' תעשה בפיקוח משרד הבריאות.1
. אמות מידה של פטור מהגרלה יקבעו ע"י ועדת הסטאז' הארצית יחד עם נציג משרד הבריאות, לפני 2

 ההגרלה.
  
 . תקנון הסטאז'3
 . מבוא כללי1

https://med.tau.ac.il/Thesis-Med-School
https://med.tau.ac.il/Thesis-Med-School


 לתואר "דוקטור לרפואה" לבעלי תואר ראשוןהתכנית 

 

66 

 

 
הסטאז' הוא חלק בלתי נפרד מלימודי הרפואה בישראל וחובה לבצעו לשם קבלת הדיפלומה ברפואה  1.1

שיון לעסוק ברפואה בישראל. הוא מהווה המשך ללימודי הרפואה תוך השמת דגש על העבודה יולקבלת ר
 .המעשית. תכנית הסטאז' כפופה לאישור בתיה"ס לרפואה

בוגרי בתי"ס לרפואה בחו"ל שלא ביצעו סטאז' ברפואה כחלק מתכנית הלימודים בחו"ל, נדרשים לבצע סטאז' 
 שיון לעסוק ברפואה בישראל.יבישראל לשם קבלת ר

  
רשאי להתחיל בסטאז' כל תלמיד רפואה שסיים לימודיו באחד מבתיה"ס לרפואה בארץ, עמד בבחינות  1.2

ממשרד הבריאות. כמו כן, רשאי להתחיל בסטאז' בוגר רפואה בחו"ל שקיבל הגמר וקיבל הרשאה לסטאז' 
דיפלומה מוכרת, אשר עמד בהצלחה בבחינה לקראת הסטאז' וניתנה לו הרשאה לסטאז' מטעם משרד 

 הבריאות.
  

על הסטודנט/בוגר בתיה"ס לרפואה בארץ להתחיל את הסטאז' תוך שנה מסיום לימודיו )עמידה בבחינה  1.3
ה בשנה ו'(, ולהשלים אותה תוך שנתיים, לכל המאוחר, מסיום הלימודים, למעט סטודנטים לתואר אחרונ

M.D/Ph.D  הרשאים להתחיל את הסטאז' עד שנתיים מסיום הלימודים, בהמלצת הדקאן. בוגר בי"ס לרפואה
' בחו"ל חייב להתחיל את שנת הסטאז' תוך שנה מעמידה בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת הסטאז

 ולסיימה תוך שנתיים מיום שעמד בהצלחה בבחינה.
  

חולים, מכונים ומרפאות שהוכרו ע"י משרד הבריאות להתמחות בהתאם לתקנות -הסטאז' יתבצע בבתי 1.4
 .1973 -הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג 

  
 תכניות הסטאז' 2

 מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר(.שנת הסטאז' תתחיל בארבעה מועדים בשנה. )בחודשים  2.1
  

יתקיים שבוע הדרכה קלינית לסטאז'רים, בסמוך לכניסה לסטאז'. השתתפות בהדרכה זו מהווה תנאי  2.2
 להתחלת הסטאז'.

  
 חודשי עבודה, ובתוך זה חודש חופשה. 12הסטאז' ימשך לאורך שנה ברציפות ויכלול  2.3

  
יום במצטבר, סה"כ, תיחשב כחלק  30אים, מחלה או לידה, עד תקופת היעדרות בסטאז' בגין: שרות מילו 2.4

מהסטאז'. לא ניתן לנכות תקופה זו מחודשי החובה הנמשכים תקופה של חודש ימים בלבד. כל תקופה מעבר 
 יום תחייב הארכת הסטאז' שלא על חשבון החופשה. 30 -ל
  

 יסוד ורפואה קלינית.-בתחום מדעי ן(לכל הסטאז'רים שבבתיה"ח יערכו שלושה מפגשים )סדנאות עדכו 2.5
  

שיש בה תורנויות רופא,  תורנויות חובה בחודש בתקופת הסטאז' בכל מחלקה 4סטאז'ר יבצע לפחות  2.6
 תורנויות. 44ובלבד שבשנת הסטאז' יבצע לפחות 

  
יל קיימים שני מסלולים לתכנית הסטאז'. סטודנט שבחר באחד מהם, לא יוכל לעבור לאחר, לאחר שהתח

 תכנית.
 Rotating Internshipמסלול א'  3

 חודשי הסטאז' יתחלקו עפ"י המתכונת הבאה: 12
 חודשי חובה: 9 3.1

 חודשים רפואה פנימית 3
 חודשים כירורגיה כללית 2
 חודשים רפואת ילדים 2
 חודש רפואה דחופה )מיון( 1
 חודש הרדמה וטיפול נמרץ )שבועיים הרדמה בביה"ח בו מבצע הסטאז'ר 1

 את תקופת הסטאז' ושבועיים טיפול נמרץ כללי או אחד מתתי הטיפול
 נמרץ בכל בי"ח, לפי בחירת הסטאז'ר(.

 
 עם רצף של חודש אחד לפחות בכל מחלקה )אין הגבלה למקצועות(. חודשי בחירה: 2 3.2

  
 חודשי הבחירה(: תינתן אפשרות בחירה חופשית לסטאז'ר של ניצול חודש אחד )מתוך שני 3.3

 בכל בי"ח בארץ, המוכר להתמחות -
 רפואה ראשונית )ללא הגבלת מקצוע( -
 מעבדות ומכונים -
  הסטאז' בביה"ח. בביה"ח אוניברסיטאי בחו"ל לאחר אישור האחראי על -

 במקרה זה עליו להמציא אישור על ביצוע הסטאז' וחוות דעת מקצועית ממנהל המחלקה בה ישהה בחו"ל.
  

לבחירה בבי"ח אחר, אם לא  טאז'ר לצאת למשך חודש אחד מביה"ח בו הוא עובד,תינתן אפשרות לס 3.4
 בביה"ח בו הוא עובד. מעוניין קיימת מחלקה מוכרת במקצוע הבחירה בו הוא

  
 האחראי על הסטאז' בביה"ח. תינתן אפשרות לנצל את שני חודשי הבחירה מחוץ לביה"ח באישור 3.5
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  תקופת הסטאז':בבתיה"ח בהם מבוצע רק חלק מ 3.6

הנותרים ישלים הסטאז'ר בכל בי"ח מוכר  חודשי סטאז' במקצועות חובה. את ששת החודשים 5יבוצעו לפחות 
  האחראי על הסטאז' אחר שיבחר בו, בתאום עם

אילת, מאושרים רק שלושה חודשי  -)בביה"ח יוספטל  בביה"ח בו הוא מבצע את הסטאז' ובביה"ח המבוקש.
 סטאז' חובה(.

  
 חודש חופש. 1 3.7
 

 שלוש אפשרויות. - Straight Internshipמסלול ב' 
 סטודנט שבחר באפשרות אחת, לא יוכל לאחר שהתחיל בה לעבור לאחרת.

 מיועדת בשלב זה לבוגרים שאינם עתודאים.
Straight Internship  :חודשים כירורגיה כללית 2פנימית 

 חודשים רפואת ילדים 2
 חודש רפואה דחופה 1
 חודשים רפואה פנימית 6
 חודש חופש 1

Straight Internship:כירורגיה 
 חודשים רפואה פנימית 3
 חודש רפואת ילדים 1
 חודש רפואה דחופה 1
 חודשים כירורגיה כללית 6
 חודש חופש 1

 
Straight Internship  :חודשים רפואה פנימית 3ילדים 

 חודש כירורגיה כללית 1
 חודש רפואה דחופה 1
 רפואת ילדים חודשים 6
 חודש חופש 1

 
 במחצית השניה של שנת הסטאז'. Straight Internship -הערה: חובה לבצע את ששת החודשים במקצוע ה

  
 תפקיד הסטאז'ר, זכויותיו וחובותיו 4

סטאז'ר לרפואה נמצא במעמד של תלמיד בלימוד מעשי ברפואה במוסד רפואי שאושר לעניין זה בהשגחתו 
 במגבלות שהוטלו בהרשאה לסטאז'. לפיכך, בהתאם להרשאתו, סטאז'ר ברפואה:של רופא מורשה ו

  
 הממונים עליו והדרכתם. יהיה שותף בכל הפעילות הרפואית וההוראתית של המחלקה בהשגחת 4.1

  
 חייב להישמע להוראות הממונים הישירים עליו בעת עבודתו. 4.2

  
 ת רופא מורשה במוסד רפואי.רשאי לעסוק ברפואה כמתלמד )סטאז'ר( בהשגח 4.3

  
תעודת פטירה, חוות דעת  אינו רשאי להחליט לגבי: מרשם והוראות למרשם תרופתי, תעודת לידה, 4.4

המשפט, ואיננו רשאי לחתום על תעודות -תעודות לבתי המשפט, רפואית המוגשת למשטרה, לצה"ל, לבית
 תעודות רשמיות דומות בענייני רפואה. אלה ועל

  
מיון(, אינו רשאי להחליט לגבי  ו רשאי להחליט לגבי שחרור פונים למחלקה לרפואה דחופה )חדראינ 4.5

או מוסד רפואי אחר. כמו כן, אינו מוסמך לחתום על  מחלקה שחרור חולים ממחלקות אשפוז או מכל
 שחרור. תעודות

  
 לים בו הוצב.החו-בבית הרשאתו לעסוק ברפואה כמתלמד )סטאז'ר( מוגבלת לתקופה הסטאז' 4.6

  
)חדר מיון( ללא נוכחות של רופא  אינו רשאי לבצע תורנויות במחלקות אשפוז או במחלקה לרפואה דחופה 4.7

וסטאז'ר תורנים בשתי מחלקות אשפוז זהות,  הכולל רופא מורשה ניתן להגדיר צוות מורשה במקום.
 העבודה תתחלק ביניהם בפיקוחו של הרופא המורשה. כאשר

  
 על הסטאז' הפיקוח 5
  

הפיקוח על הסטאז' ייעשה ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח ובנוסף ע"י ועדת הסטאז' המשותפת  5.1
 לבתיה"ס לרפואה.

  
 המשמשים כמפקחים אזוריים. ועדת הסטאז' מורכבת מארבעת נציגי בתיה"ס לרפואה בארץ 5.2

  
 יהיה צמוד לאחד מבתיה"ס לרפואה.למטרות הפיקוח על הסטאז' יחולקו בתיה"ח כך שכל אחד מהם  5.3
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 הפיקוח על הסטאז' ייעשה ע"פ החלוקה הבאה: 5.4

ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה יפקח על המרכזים הרפואיים באזור ירושלים  5.4.1
 צדק(.-והסביבה )ביקור חולים, הדסה, קפלן, שערי

הרופא, -המרכזים הרפואיים באזור המרכז )אסף אביב יפקח על-ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל 5.4.2
 וולפסון, מאיר, סוראסקי, רבין, שיבא(.

ביה"ס לרפואה של הטכניון בחיפה יפקח על המרכזים הרפואיים באזור חיפה והצפון )ביה"ח לגליל  5.4.3
 יפה, העמק, זיו/צפת, רמב"ם(.-ציון, ברוך פדה/פוריה, הכרמל, הלל-המערבי/נהריה, בני

 
גוריון בנגב יפקח על המרכזים הרפואיים באזור הדרום ) ברזילי, -ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת בן 5.4.4

 יוספטל, סורוקה(.
  

כל סטאז'ר יקבל פנקס לרישום תכנית הסטאז' ממזכירות ביה"ס לרפואה בו סיים את לימודיו או מהאחראי  5.5
 על הסטאז'רים בביה"ח.

לקבל אישור מטעם מנהלי המחלקות והנהלת ביה"ח על מילוי חובת הסטאז' עליו למלא בו את חודשי הסטאז' ו
בהתאם לתקנון זה ובזמן אמת. בתום הסטאז' יוצג הפנקס וייחתם ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח לאחר 

 שהאחרון וידא ציון עובר בדפי ההערכה מכל מחלקה.
שהבוגר סיים את תכנית הסטאז'. הפנקס הפנקס יוצג בפני הדקאן או הממונה מטעמו, אשר יאשר בחתימתו 

של בוגרי חו"ל ייחתם ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח ויאושר ע"י מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים 
 במשרד הבריאות או מי מטעמו.

  
בכל בי"ח בו ילמדו סטאז'רים, יהיה מנהל ביה"ח, או הממונה מטעמו, אחראי על ניהול הסטאז'. מתפקידו  5.6
 ה לדאוג לחלוקת הסטאז'רים ולימי העיון בביה"ח בהתאם לתקנון זה של פורום הדקאנים.יהי

  
כל הנהלת ביה"ח יחד עם האחראי על הסטאז' יקבעו מראש את תכנית הסטאז' למשך השנה כולה לגבי  5.7

 כל סטאז'ר ובתיאום איתו. כל חריגה מהתכנית מחייבת אישור מראש מטעם האחראי לסטאז' בביה"ח.
  

 בכל מחלקה בה לומדים סטאז'רים ימנה מנהל המחלקה רופא שיהיה אחראי להדרכתם במחלקה. 5.8
  

בעיות וחילוקי דעות הנוגעים לענייני הוראה וביצוע הסטאז', יובאו לידיעתו וטיפולו של האחראי לסטאז'  5.9
 בביה"ח, ואם לא נפתרו, יובא

תמצאנה את פתרונן בדרג זה, תובאנה להחלטתה של  הנושא לטיפול המפקח האזורי לסטאז'. בעיות שלא
 ועדת הסטאז' הארצית.

  
 סטאז'ר שנכשל 6

סטאז'ר שנכשל במקצוע חובה יחויב לחזור על המקצוע למשך תקופה זהה )ללא שכר( ולעבור בהצלחה  6.1
 בחינה באותו מקצוע במחלקה

 או מי מטעמו. בה ביצע את התקופה הנוספת ע"י מנהל המחלקה
 סטאז'ר שנכשל פעם שניה באחד ממקצועות החובה, לא יומלץ על אישור העיסוק ברפואה.ל 6.2
הסטאז' ולא באות על פתרונן באמצעים  לבעיות חריגות של סטאז'רים בוגרי הארץ המתעוררות בשנת 6.3

י )ביה"ס בו למד הסטאז'ר, וביה"ס האחרא  המקובלים, תוקם ועדה משותפת של שני בתיה"ס הנוגעים בדבר
 האזורי על הסטאז', אלא אם כן מדובר באותו ביה"ס(, לדון בספקות לגבי כשירותו להמשיך.

, על ידי האחראי האזורי על הסטאז' מטעם ועדת הסטאז' 6.3לגבי בוגרי חו"ל, יערך דיון כאמור בס"ק  6.4
 ומנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

  
 לתשומת לב הסטאז'רים:

 שי במזכירות הסטאז'רים של ביה"ס לרפואהלכל סטאז'ר יש תיק אי
 ובו מתוייקת כל ההתכתבות הקשורה בו.

  
 

 המלצות לחיסונים
                                                                   תשע"ו  לשנת הלימודים   שנתי4 חיסונים למסלול 

ולא במסגרת  באופן עצמאייתחסנו  החל משנת הלימודים תשע"ד כל הסטודנטים למקצועות הבריאות
 הפקולטה.

בגלל הסיכון להידבק ולחלות במחלות זיהומיות שכיחות במשך שנות הלימודים ו/או במחלקות הקליניות בבתי 
 החולים, חשוב שתלמידי רפואה יהיו מוגנים מפני מחלות אשר ניתן למנוע ע"י חיסונים ספציפיים.

 את החיסונים שקיבל עד לרגע הכניסה לפקולטה. האישיהחיסונים לבדוק בפנקס   על כל תלמיד
 בהתאם להמלצות של משרד הבריאות. עצמאי את החיסונים החסרים והנדרשיםיש להשלים באופן 

 לסיים בשנה ב'עד סוף מרץ.המצוינים לעיל, יש  כל החיסונים/בדיקות נוגדניםאת 
 -  -michalo@tauex.tau.ac.il מיכל עופרליש להעביר את כל התיעוד הנדרש כולל תאריכים דרך המייל, 

 מרכזת את החיסונים בפקולטה.
 . 901חדר  9קומה  בלבד, 10.00-12.00, בין השעות למיכללייעוץ, ניתן להגיע 
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גם את החיסונים   הכולל על הגעתכם עם כרטיס חיסונים מעודכןמקפידים משנת תשע"ד, כלל בתי חולים מאד 
 בשנתיים האחרונות ע"י משרד הבריאות.  הנדרשים

 לא יורשה להיכנס למחלקות. כרטיס עדכניסטודנט שיגיע ללא 
 ניתן להתחסן במרפאות "למטייל" של בתי החולים השונים/ בדיזינגוף/ במשרד הבריאות.

  
 - חיסונים מומלצים

 , אחרי חודש, אחרי חצי שנה מהראשונה.0זמן  -זריקות Hepatitis -B-  3חיסון נגד דלקת כבד  .1
 . anti-HBs  - בדיקת נוגדנים  כל סטודנט שהתחסן בעבר בסדרה מלאה, מתבקש להציג תוצאות

לאחר  חודש  , -anti-HB,נוגדניםמלא/ בוסטר , חובה עליו לבצע בדיקת   בחיסון  שיתחסן בהווה כל סטודנט
 קבלת המנה האחרונה.

 באמצעות הפנייה למעבדה דרך רופא המשפחה.עצמאי   באופן  גדנים תתבצעבדיקת הנו
 סטודנט שיימצא שלילי/ חיובי נמוך, יקבל עוד חיסון בוסטר, חודש לאחר מכן, יבדוק שוב נוגדנים.

  
 -שני חיסונים מלאים עד כה, קרי,   שלא קיבל  , יתחסן רק מי MMR -חזרת –אדמת -חיסון נגד חצבת  .2

X2,חצבת X2 ,אדמתX2.חזרת 
 במידה ואין פנקס חיסונים, יש להשלים את החיסון פעמיים בהפרש של חודש.

  
 dTap=  חיסון נגד דיפתריה +טטנוס+ שעלת.מנה אחת של 3

 מאז החיסון האחרון.  שנים 10-חל על כל הסטודנטים אם חלפו יותר מ  dTapחיסון 
 כולל בעת החיול. -השנים האחרונות 10במהלך  טטנוס, דיפטריה +  -dTהחיסון כולל גם את אלה שהתחסנו ל

  
 IPV-פוליו  -חיסון נגד שיתוק ילדים. 4

שנים מאז קבלת סידרת חיסונים בסיסית או  10 -קבלת מנת דחף אחת בתרכיב מומת, אם חלפו יותר מ
 הדחף האחרון.

  
 Varicella -אבעבועות רוח. 5

 , למי שלא חלה או חוסן בעבר.Varicella -שתי מנות חיסון נגד אבעבועות רוח 
 דרך הפנייה של רופא המשפחה למעבדה. Varicella AB -נוגדנים ליש לבדוק 

  
 שחפת-טוברקולין בשיטת מנטו. 6

-בין אפרילבהפרש של שבועיים,  פעמיים -שלבי -בשנה ב' מנטו דו מתבקשים לבדוק  שנתית 4תכנית תלמידי 
 יוני.

 מ"מ נבדק למנטו השני. 10-הבדיקה הראשונה נמוכה מ תוצאת -מי שיוצא שלילי, קרי
 מ"מ. 10 -רק הסטודנטים שיצאו שליליים, פחות מ בשנים ג' וד',בהמשך, נבדקים פעם אחת בלבד, 

לתבחין טוברקולין, ניתן להיבדק דרך המלש"ח )ליגה למניעת מחלות ריאה( בהתאם לפיזור הגיאוגרפי /לשכות 
 הבריאות.

 -ת"א 16מחלות ריאה, רח' חובבי ציון   גה למניעתהלי -המלש"ח במרכז
 .03-5285149 -, בטלפון8.00-11.30ה' בין  -קביעת מועד לבדיקה בימים א

  
לבין   ,VZV -/חיסון נגד אבעבועות רוח MMR -חזרת -אדמת -שבועות בין חיסון חצבת  4-6יש להמתין  

 ביצוע תבחין לטוברקולין בשיטת מנטו.
 דת המסכמת את כל החיסונים הנדרשים על פי המלצות משרד הבריאות.ר' באתר טבלה נפר

  
 שנתי 4תכנית חיסונים עדכנית לדרישות משרד הבריאות לשנת תשע"ו *למסלול 

  
 לסיים בשנה ב' עד סוף מרץהמצוינים לעיל)להוציא בדיקות מנטו(, יש  את כל החיסונים/בדיקות נוגדנים 

מרכזת את  -michalo@tauex.tau.ac.il –למיכל עופר למייל כים, ולהעביר את כל התיעוד כולל תארי
 החיסונים בפקולטה.

 .901לחדר  בלבד  10.00-12.00למיכל בין לבירורים ניתן להגיע 
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 )שחפת( – Mantaux Test ( PPD)בדיקות מנטו **
  

 -אפריל דו שלבי פעמיים בהפרש של שבועיים בין   מנטוב' לבדוק בשנה   שנתית מתבקשים 4*תלמידי תכנית 
 יוני.

 שני.מ"מ נבדק למנטו ה 10 -תוצאות הראשונה נמוכה מ -כל מי שיוצא שלילי, קרי 
  

 מ"מ( 10-)פחות מ שליליים, רק הסטודנטים שיצאו פעם אחתבדיקת מנטו  ג' וד'בהמשך, בשנים 
  

ומעלה, יש לגשת להמשך בירור, לליגה למניעת מחלות  מ"מ 10 -, קרי חיוביים  במידה והסטודנטים יוצאים
 ריאה בהתאם לפיזור הגיאוגרפי.

  
 .16אביב , רח' חובבי ציון  -הליגה למניעת מחלות ריאה תל -באזור המרכז

 . 03-5285149 -טל לקביעת תור
  

, לבין ביצוע  VZV -/חיסון נגד אבעבועות רוח MMR -חזרת -אדמת -שבועות בין חיסון חצבת  4-6יש להמתין 
 תבחין לטוברקולין בשיטת מנטו.

  
 

 י תואר ראשוןתקנון התכנית לתואר ד"ר ברפואה לבעל -נוהל לטיפול במקרה של פגיעה גופנית 
 

 נוהל לטיפול במקרה של פגיעה גופנית במהלך הלימודים
חובה על תלמיד שנפגע במהלך לימודיו לדווח לפקולטה על פגיעה בעת הלימודים בבית החולים או במעבדה 

 מדקירת מחט או כל חבלה/תאונה אחרת:
  
ממנהל המחלקה לחדר מיון.  . מומלץ לתלמיד שנפגע בעת השהות בבית חולים לבקש הפניה מהטיוטור או1

גם ללא הפנייה יש לפנות לחדר מיון. בעת הקבלה בחדר המיון, יש לציין ברשומה הרפואית/אדמיניסטרטיבית 
 טיפול עקב תאונת עבודה. שתפתח לתלמיד, שפנה לקבלת

  
 . בתום הטיפול יחתום התלמיד על התחייבות כספית להסדרת התשלום עבור הטיפול שקבל.2
  
הודעה על תאונה או מחלת מקצוע, ולהעבירם בהקדם  וטופס 250בל/ יד שנפגע מתבקש למלא טופס. תלמ3

 למשרד המשנה המנהלי לדקאן בפקולטה לרפואה, לצורך דיווח על האירוע.
  
 . את טופס הדיווח לביטוח הלאומי, החתום ע"י הפקולטה, יחזיר התלמיד לבית החולים שבו קבל טיפול.4
  
 .03-6409103פקס:  03-6409658נהלי: טלפון שרד המשנה המות של מ. פרטי התקשר5
    

במידה ותלמיד לא הצליח ליצור קשר עם משרד המשנה המנהלי ניתן לפנות לאירית בוקר או יפעת רדליך 
 .03-6407824פקס:  03-6406071, 03-6407726טלפון:  הקליניים, מזכירות הלימודים

  

 בדיקת נוגדנים   הערות החיסון הנדרש

    
  
  
  

  
 אבעבועות רוח

VZV 
 מנות 3ד בי*דלקת כב

  
    

 -דלקת כבד בי
AntiHBs  

MMR*2 מנות 
 כולל מהילדות

  

פנקס חיסונים, יש  במידה ואין 
 להשלים חיסון עדכני

    

dTap 
 טטנוס,דיפטריה

 ושעלת
  

השנים  10ב למי שלא חוסן 
 האחרונות.

  
    

IPV 
 פוליו

השנים  10למי שלא חוסן ב
 האחרונות .

  
    

        
 )Mantaux Test**מנטו 
PPD) 

     ר' פירוט בהמשך
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דמים יטופל ע"י בית החולים כעובד פרסונל של בית החולים ועפ"י תלמיד שנדקר ממחט בעת לקיחת 
 -ההוראות והנהלים במקרי דקירה. באחריות המשנה המנהלי לדקאן לדווח על הפגיעה ליו"ר וועדת מורים

 .תלמידים
  

כפי שצוין לעיל, סטודנט ששילם דמי רווחה במסגרת תשלומי שכר הלימוד, מכוסה בביטוח תאונות אישיות 
אי להחזר תשלום בגין תאונות אישיות. סטודנט שנפגע שלא במסגרת הלימודים, ופנה לחדר מיון ושלם וזכ

-1-700-700טלפון  לאגודת הסטודנטים לחני קלכמן בבניין מיטצ'ל, עבור הטיפול שקבל, יעביר את הקבלה
ל רפואי יעשה כך תלמיד שיזדקק להמשך טיפו . החזר התשלום מבוצע ע"י חברת הביטוח "כלל ביטוח".945

טיפול, מוזמן התלמיד  באמצעות קופת החולים שבה הוא מבוטח. בכל מקרה של בעיה או קשיים בקבלת
 לפנות אל הגורמים האמורים בפקולטה.

  
 פגיעה גופנית במהלך הלימודים

ה לאוניברסיטת תל אביב פוליסה צד ג' המכסה את אחריותה החוקית כלפי כל מי שמוגדר כצד ג' ובכלל ז
הקשורה לאוניברסיטת תל אביב. האחריות בכל שטח מדינת ישראל )למעט שטחי  סטודנטים, לכל פעילותם

מבוטחת ב"הראל חברה לביטוח בע"מ". במסגרת התשלומים  האוטונומיה(, ותקפה כל השנה. האוניברסיטה
תאונות אישיות,  דמי רווחה בביטוח הנלווים לשכר לימוד )כולל דמי רווחה( מבוטחים התלמידים ששילמו

הוצאות ישירות  בחברת "כלל ביטוח". הביטוח מתבצע ומתופעל ע"י אגודת הסטודנטים. הביטוח כולל כיסוי
בגין תאונה/פגיעה/ נכות ופיצוי עבור אבדן ימי עבודה/לימודים ושיפויים נוספים כמוגדר בפוליסה. ניתן לעיין 

רפואה מבוטחים בבטוח לאומי בענף נפגעי עבודה באגודת הסטודנטים. כל תלמידי בית הספר ל בפוליסה
 לסטודנטים .

  
 http://www.bt.gov.il הביטוח באתר: ניתן לעיין בפרטי

  
ליה כל סטודנט מכוסה ע"י הקופה א עפ"י חוק הבריאות הממלכתי מבוטחים הסטודנטים לצרכי טיפול רפואי.

 הוא משויך.
  
 

http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

