
 
TEL AVIV UNIVERSITY אביב-אוניברסיטת תל  
SACKLER FACULTY OF MEDICINE           
SCHOOL  OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION 

 ש סאקלר                  ”הפקולטה לרפואה ע
 בית הספר ללימודי המשך ברפואה             

 
 2006-2005 ו"ס תשלשנת הלימודים למויותתכנית השת

 
 03-6406784 :פקס , 03-6409228/9": טל, ס ללימודי המשך ברפואה"מזכירות ביה: פרטים והרשמה

 
 מקום הקורס בין השעותיום  שם הקורס מקום הקורס בין השעותיום  שם הקורס

 הפקולטה לרפואה 15:00-20:00 ב סיכיאטריה משפטית פהפקולטה לרפואה 08:30-12:00 ו ונקולוגיהא
סיכיאטריה משפטית פהפקולטה לרפואה 18:00-21:00 ג ופתלמולוגיהא

 לבריאות הנפש
 
 ב

 
15:00-20:00 

 
 הפקולטה לרפואה

פגישות   -ופתלמולוגיה א
 קליניות

-סיכיאטריה משפטיתפהפקולטה לרפואה 09:00משעה  ו
 לימודים מתקדמים

 
 ג

 
16:45-20:00 

 
 אההפקולטה לרפו

 הפקולטה לרפואה 08:30-14:00 ב סיכיאטריה של הגיל הרךפהפקולטה לרפואה 16:30-20:00 א ורתופדיהא
סיכיאטריה של הילד פהפקולטה לרפואה 16:30-20:00 ד  רפואיינטרנטא

 והמתבגר
 
 ב

 
14:30-19:00 

 
 הפקולטה לרפואה

 הפקולטה לרפואה 16:00-19:30 ג שפטניםרקים ברפואה למפהפקולטה לרפואה 08:30-12:30 ו ף אוזן גרוןא
 הפקולטה לרפואה 16:15-19:00 ג רדיולוגיהקהפקולטה לרפואה 17:00-19:00 ד ריאות בתעסוקהב
 הפקולטה לרפואה 08:30-12:30 ו פואה דחופה רהפקולטה לרפואה 16:10-19:45 ד ינקולוגיה ומיילדותג
 מיילדותוינקולוגיה ג

 סאונד-אולטרה
איילת השחר ס במעלה"בי 13:00-16:00 ה  טבריה–פואה כללית ר ח מאיר"בי 16:30-20:30 ב

 מנהלת חפר 12:30-14:30 ד  נתניה–פואה כללית רהפקולטה לרפואה 09:00-12:00 ו ריאטריהג
 ח השרון"בי 19:00-21:00 ד ת"פ –פואה כללית רהפקולטה לרפואה 08:30-12:00 ו רדיולוגיה-ימותד
  מועצת הפועלים-ת"נעמ 19:15-21:00 ג צ"לאשר– פואה כלליתרהפקולטה לרפואה 09:00-13:00 ו  גרעינית רפואה-ימותד
 א"ת, ח"מרכז קופ 19:00-20:30 ב א" ת–פואה כללית רהפקולטה לרפואה 14:00-18:00 ד רמטולוגיהד
 הפקולטה לרפואה 16:00-20:00 ג פואה פליאטיביתרהפקולטה לרפואה 16:00-21:00 ה  בסיסייפנוזהה
 הפקולטה לרפואה 16:30-19:30 ב פואה פנימיתרהפקולטה לרפואה 09:00-14:00 ו יפנוזה השלמהה
למידה –פואה פנימיתרהפקולטה לרפואה 16:00-21:00 ה יפנוזה מתקדמיםה

 מרחוק
 תחנות בבתי חולים 13:30-15:00 ה

 להכרה לעובדי כנהה
  סמסטר ב-מעבדה

+ב
 ד

 
14:00-17:00 

 
הפקולטה לרפואה

 קורס הכנה –פואה פנימית ר
 לבחינות שלב א

 
 ו

 
08:30-12:00 

 
 הפקולטה לרפואה

 הפקולטה לרפואה 15:30-19:30 ג פואת ילדיםרהפקולטה לרפואה 08:30-13:30 ו רדמה וטיפול נמרץה
 ,רדמה וטיפול נמרץה

  קליניפורום 
איילת השחר ס במעלה"בי 13:00-16:00 ה טבריה–פואת ילדים ר ח שיבא"בי 17:00-19:00 ד

תקינה של תפתחות ה
 הילד בגיל הרך

 תחנות בבתי חולים 14:00-15:00 ד למידה מרחוק–פואת ילדיםרהפקולטה לרפואה 09:00-14:00 ג

 סדנת –ילדים פואת רהפקולטה לרפואה 16:00-19:00 ה  ירורגיהכ
 )PALS (החייאה

  
08:30-13:30 

 
 ח בילינסון"בי

 הפקולטה לרפואה 15:15-18:00 ד פואת ילדים ראשוניתרהפקולטה לרפואה 09:00-12:30 ו אורולוגיה -יה ירורגכ
 ח בילינסון"בי 15:30-19:00 ד מדריכים-פואת משפחהרהפקולטה לרפואה 09:00-12:00 ו ירורגיה חזה ולבכ
 ת"פ, מרכז הדרכה 14:00-18:30 ד תמחיםמ-פואת משפחהרהפקולטה לרפואה 09:00-12:00 ו ירורגיה פלסטיתכ
הכנה  – פואת משפחהרהפקולטה לרפואה 16:00-20:00 ב טבוליזם מ

 לשלב א
  

  שעות3
 

 הפקולטה לרפואה
ין ומיניות ומה שביניהם מ
  סמסטר ב-

 
 ה

 
16:00-20:00 

 
הפקולטה לרפואה

  יפורסם  מוסמך–פואת משפחה ר

 -עבדה רפואית כללית מ
 רב תחומית

 
 ב

 
16:00-20:00 

 
הפקולטה לרפואה

לרופאי פואת משפחה ר
 מרפאות

 
 ד

 
14:30-19:00 

 
 ח בילינסון"בי

 הפקולטה לרפואה 16:00-19:00 ד פואת מתבגריםרהפקולטה לרפואה 09:00-13:00 ו וירולוגיהנ
 פגישות -וירולוגיה נ

 קליניות
 
 ד

 
15:45-17:30 

 
הפקולטה לרפואה

 הפקולטה לרפואה 16:00-20:00 ה )'שנה א(פואת ספורט ר

 פגישות -פרולוגיה נ
 קליניות

 
 ג

 
14:00-15:00 

 
 ח בילינסון"בי

 ח לוינשטיין"בי 14:30-17:45 ב ם  שיקותפואר

קרונות השמוש בבעלי ע
 רפואי-חיים במחקר ביו

 
 ג

 
16:00-18:00 

 
הפקולטה לרפואה

 הפקולטה לרפואה 16:00-20:00 ב  סמסטר א -יטות מחקרש

    הפקולטה לרפואה 16:00-19:30 ה סיכוגריאטריהפ
    הפקולטה לרפואה 14:00-17:00 א סיכיאטריהפ
 


