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לימודים בין־תחומיים 
מיועדים לרופאים מתחומים שונים ומקצועות 
פרא־רפואיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים 

קליניים ועוד.

אפידמיולוגיה ורפואה מונעת: סדנה  	
בשיטות מחקר וביוסטטיסטיקה

טיפול בטראומה מינית - לימודי תעודה 	

היפנוזה: בסיסי 	

היפנוזה: מתקדמים 	

היפנוזה: לימודי השלמה 	

טיפול קוגניטיבי התנהגותי לאינסומניה 	

כשרויות משפטיות וקליניות בזקנה 	

טיפול תזונתי בסוכרת לדיאטנים- בסיסי 	

טיפול תזונתי בסוכרת לדיאטנים -  	
WEBINAR - מתקדמים

מין, מיניות ומה שביניהם: מבוא לטיפול  	
ושיקום מיני

מיקולוגיה - לימודי תעודה 	

בטיחות הטיפול וניהול סיכונים -  	
   קורס בסיסי אינטרנטי

בטיחות הטיפול וניהול סיכונים - 	
   קורס למתקדמים- היברידי

סמינר בינתחומי במעגל סוגיות באשפוז  	
בכפייה - פסיכיאטריה ומשפט

פרקים ברפואה למשפטנים 	

קביעת דרגת נכות על פי דין: ביטוח לאומי 	

קביעת דרגת נכות על פי דין: משרד  	
הביטחון

קנביס רפואי 	

קרישה ודימום בגוף האדם - אינטרנטי 	

רפואת התמכרויות ותחלואה כפולה: עיוני 	

רפואת התמכרויות ותחלואה כפולה: מעשי 	

התכנית לפסיכותרפיה 	

בית ספר לאולטרה-סאונד 	

 

תקנות, נהלים וסדרי לימוד       שירות ללומד       מועדי הקורסים       למידה מרחוק     

לימודים חוגיים –
קליניים/פרה קליניים

מסייעים ללומדים ברכישת ידע בתחום 
התמחותם והן במעבר בחינות התמחות.

	 WEBINAR - אונקולוגיה

	 WEBINAR - אורולוגיה

אורתופדיה 	

אף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצוואר* 	

גינקולוגיה ומיילדות*- היברידי 	

גריאטריה 	

דימות: רדיולוגיה אבחנתית* 	

דימות: רפואה גרעינית 	

דרמטולוגיה* 	

	 WEBINAR – הרדמה וטיפול נמרץ

	 WEBINAR - נוירולוגיה ונוירוכירורגיה

פסיכיאטריה 	

פתולוגיה 	

רפואה דחופה 	

רפואה פנימית – בדגש על בחינות 	
שלב א'*- מקוון

רפואת משפחה: מתמחים 	

רפואת משפחה: רופאים כלליים 	

רפואת משפחה: הכנה לבחינות שלב א' 	

רפואת ילדים* 	

רפואת ילדים ראשונית 	

רפואת ילדים: הכנה לבחינות שלב 	

רפואת עיניים*  	

רפואת שיקום 	

רפואה ראשונית לרופאים כלליים ולרופאי  	
משפחה

| cmetau@tauex.tau.ac.il | חפשו אותנו ב-   ליצירת קשר: טל. 03-6409797/9229 | 050-2557530 

 Academic Center for Continuing
 Medical Education
Sackler Faculty of MedicineSackler Faculty of Medicine
Tel Aviv UniversityTel Aviv University

 מרכז אקדמי ללימודי 
המשך ברפואה

הפקולטה לרפואה ע״ש 
סאקלר אוניברסיטת תל אביב

הרשמה
מקוונת

תכניות לימוד ומידע מקוון
 CHROME   מומלץ לפתיחה באמצעות

* קורסים בהם מתקיימת למידה מרחוק

לימודים חוגיים מתקדמים 
להעשרת הידע העיוני והמעשי ללומדים 
בתחום התמחותם, התעדכנות מתמדת 

וריענון מקצועי.

אולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה -  	
לימודי תעודה

״בריאה״ - בריאות הנפש של האישה  	
מפריון ומעבר לו 

סוכרת 	

פסיכיאטריה של הגיל הרך - לימודי תעודה 	

פסיכוגריאטריה - לימודי תעודה 	

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר 	

רפואת גיל המעבר 	

רפואת מתבגרים 	

רפואה מוסקולוסקלטלית וכאב 	

רפואת ספורט - לימודי תעודה שנה א׳ 	

רפואת עיניים – פגישות קליניות 	
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