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 מידע כללי

 
 

אשר נרשמו ללימודי  מועמדים םיכולים להירש ללימודים לתואר "בוגר במדעי הרפואה"
 .לתואר דוקטור לרפואה התקבלוהשני אך לא  וןיהראהרפואה והגיעו לשלב האחרון של 

 
עמידה בכל החובות של תוכנית הלימודים יהיו הבוגרים לאחר  .שנים 3משך הלימודים הוא 

 .B.Med.Sc ,לתואר "בוגר במדעי הרפואה"זכאים 
 

לתכנית הלימודים של תואר  תכנית הלימודים לבוגר במדעי הרפואה זהה ברובה המוחלט
 ירפוא-ביוהוא קורס במחקר  יוהעיקרדר' לרפואה בשלושת השנים הראשונות. השוני היחיד 

 תכנית.ייחודי לה
 

פיזיולוגיה, היסטולוגיה, בשנתיים הראשונות נלמדים מדעי היסוד הרפואיים: אנטומיה, 
 ועוד, פסיכולוגיהאימונולוגיה, פתולוגיה, מיקרוביולוגיה, וירולוגיה, פתולוגיה,  ,ביוכימיה

נערכים הלימודים במקביל למדעי היסוד בעיות חולי ובריאות של האדם. בהקשר ל
  .מרפאות קהילתיות תבמסגר בסמסטר ב' של שנה א', המוקדמיםהקליניים 

 
 תוךפתרון בעיות ויכולת אינטגרציה בין המדעים השונים  יכולותהסטודנט נדרש לפתח 

 יישום של החומר הנלמד. 
 

ונלמדים במשותף עם  אינטגרטיביים על פי מערכות גוף בשנה ג' הלימודים הם
 הסטודנטים לרפואה.
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 פרופ' יעקב הנקין    סגן דיקן להוראה
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 ד"ר דן שוורצפוקס     יו"ר הועדה לקידום והערכה
 ד"ר יעקב אורקין     יו"ר המרכז לחינוך רפואי
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 ד"ר אהוד דוידזון      "דוקטור לרפואה" יו"ר ועדת שנה ה'
 ד"ר נטע  לבנטל       "דוקטור לרפואה" יו"ר ועדת שנה ו'

 ד"ר אלי לואיס   יו"ר ועדת שנה ב' "בוגר במדעי הרפואה"
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 רומנו-ד"ר רונית בן  
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     שנה ג'
  יו"ר, ד"ר מיכאל האוזמן

 
 ד"ר ליליאנה לופו

  
 פרופ'  אהרון גליל

  
 ד"ר קלוד ברודצקי

  
 ד"ר לסלי אידלמן 

                   
  ד"ר  יצחק לזר

  
  פרופ' עפר ארז
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 נהלי הערכה וקידום תלמידים
 

 המסמך רשום בלשון זכר אך מתייחס לזכר ולנקבה כאחת

 

נהלים אלה מהווים מסגרת לנוהלי הערכת תלמידים וקידומם, ומגדירים את חובות וזכויות  

סטודנטים הסטודנט. ביצוע הנהלים הוא בסמכותם של ועדת ההוראה וועדת הערכה וקידום 

)ראה ועדת הערכה וקידום(. ועדת הוראה תבדוק את הנהלים מעת לעת ותכניס בהם שינויים 

 כמתבקש מתכנית הלימודים.

 

 הפקולטה(רלבנטי בשנתון כללי התנהגות )ראה פרק  .0

  

 נוכחות והשתתפות      .4

  

 רים בארץ.  הלימודים הקליניים מתקיימים במרפאות בקהילה באזור באר שבע ובמקומות אח

 .חובההיא  םהנוכחות בלימודים הקליניי

 

 מוצדקתבמקרה של צורך בהיעדרות מפעילות חובה מסיבה המוגדרת   2.1   

 המורה, במידה ויאשר, ידווח בכתב הסטודנט בבקשה למורה מרכז הקורס.יפנה    

 השנה ולמזכירות הסטודנטים. תלוועד

 יתבקש המורה להמליץ על אחד מהבאים:שרה ההיעדרות מפעילות חובה, או 2.2 

 מועד אחר לאותה פעילות. א.   

 פית.ופעילות חל ב.   

פטור מהפעילות הנדונה, כולה או חלקה, אם ההיעדרות לא פגעה בלימודים  ג.   

 פגיעה שאין לה תקנה.

סטודנט שנעדר באישור, שליש או יותר מפעילות החובה, יהיה חייב לחזור על  2.3 

 במלואה ולא יוכל לגשת למבחן/ני המעבר בקורס/סבב עד להשלמתה.הפעילות 

יה"ס רשאי להפסיק את לימודיו של סטודנט שנעדר מפעילות חובה ללא קבלת ב 2.4 

 אישור לכך.

  

 לימודי בחירה .3

 

 לימודי בחירה לתואר "בוגר במדעי הרפואה" )לימודים כללים(          3.1 

בתחומים ונושאים שאינם חלק ממסגרות ההוראה  ורסים אלה מיועדים להעשרהק  

הישירה לתואר "בוגר". השלמת לימודי בחירה הנה תנאי לקבלת תואר "בוגר" 

  וחובה להשלימם עד לסיום שנה ג'.

 נקודות זכות.   4 -יקף הלימודים הנדרש ה  

מתוך כלל הקורסים באוניברסיטה ובתנאי שלא יחפפו ניתן לבחור קורסים   

בית הספר לרפואה מעודד השתתפות  הוראה שהוגדרו כחובה.למסגרות 

 .בקורסי בחירה המשלבים פעילות התנדבותית בקהילה

  

  

    

  



 פטור מלימודים  .2

 

ניתן לקבל פטור מקורס רק על סמך לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר ע"י  

הקורס בעזרה ראשונה בו המועצה להשכלה גבוהה )לא כולל מכינות(. יוצא מן הכלל 

סמך ידע וניסיון קודמים, עפ"י קריטריונים שנקבעים ע"י מרכז -מתקיים מבחן פטור על

 הקורס.

 קריטריונים להגשת בקשה לפטור מקורס חובה: 4.1 

 מוד קודם של סילבוס מלא. לי 4.1.1  

 .57 -ציון שאינו נופל מ 4.1.2  

התלמיד המשיך  -הקורס, ואם כן שנים מאז נלמד  3-לא עברו יותר מ 4.1.3  

 להשתלם בנושא ובתנאי שלא שימש בקבלת תואר קודם.

   

 4בהיקף של יותר מ  תלמיד אשר קיבל פטורים מקורסים ע"ס לימודים קודמים 4.2       

 .לא זכאי לפרסי הצטיינות נקודות זכות

נקודות  6בהיקף של יותר מ  מקורסים ע"ס לימודים קודמיםלא נתן לקבל פטורים  4.3      

 לכול התואר. זכות

 

 פקולטה( ה פרק רלבנטי בתקנון  הפסקת לימודים )ראה .2

 

  םלימודי תחופש 7.1
על  .מלימודים לתקופה שלא תעלה על שנתיים תהיעדרוחופשת  לימודים פירושה 

סטודנט המבקש לקחת חופשה מלימודים להודיע  ליו"ר ועדת השנה לפחות  חצי 
שנה מראש על כוונתו. תלמיד שלא ימסור הודעה במועד כאמור לא יוכל לצאת  

לחופשת לימודים בשנת הקרובה, אלא בשנה  העוקבת או בסמסטר העוקב  אם 
 דים.יבחר בכך ובתנאי שהדבר ניתן לבצוע מבחינת תכנית הלימו

 

 בשנתון הפקולטה( ירלוונט)ראה גם פרק הפסקת לימודים בשל עברה משמעתית   .7.2

לרפואה אשר יזומן לדיון משמעתי בוועדת המשמעת  הספר-סטודנט בבית    

עניינו יובא בפני  ,לפי תקנון משמעת סטודנטים 8 האוניברסיטאית וימצא אשם בסעיף

הועדה להערכה וקידום אשר תדון בהמשך לימודיו. לצורך זה תתכנס הוועדה בהרכב 

ראש. ועדה זו תהיה  שיכלול גם את סגן דיקן בי"ס לרפואה ואת דיקן הפקולטה כיושב

 .לימודיםמוסמכת להחליט על הפסקת לימודים והרחקה מ

 

 הערכת הישגי סטודנטים .6

 

 )ראה גם פקולטה( חוזר -מבדקי היזון  6.1

 

המורה יחזיר לסטודנט את המבדק כשהוא מוערך לא יאוחר משבועיים  6.1.1  

 ממועד עריכתו, ויציין ליקויים והישגים. 

סטודנט שלא עמד במבדק יתייעץ עם המורה בדבר הצורך במבדק חוזר  6.1.2  

 או בהוראה מתקנת או בשניהם.

  

 מבחני מעבר 6.2

   



ציונים של חלקי המבחן והציון הסופי של המבחן יפורסמו לכל המאוחר  6.2.1  

 שבועיים מיום המבחן. 

   

הסטודנט זכאי לזמן הכנה למבחני המערכות בשנים ג' לפי המפתח של  6.2.2  

חצי יום חופש לכל שבוע לימודים במערכת, ובתנאי שלא יעלה על יומיים. 

 ם ודינו של יום ו' כדין חצי יום.לצורך זה שבת וחג לא יובאו במניין הימי

 .67ציון המעבר במבחנים הוא  6.2.3  

 

  השתתפות במבחנים 6.3 

             

טודנט רשאי לגשת למבחני המעבר אך ורק אם מילא את כל החובות והמטלות ס  

 במקצוע.

לכל מבחן יש שני מועדים. חובה לגשת לכל מבחן במועד א'. המועד  6.3.1  

)מועד ב'( מיועד לתלמידים שנכשלו או לתלמידים שלא יכלו לגשת הנוסף 

כפי שמוגדר בתקנון האוניברסיטה. תלמיד שלא , למבחנים ממניעה חמורה

אישור על כך.  ניגש למועד א' ממניעה חמורה, ימציא לוועדת השנה

 ,במועד הנוסף כהופעה ראשונה התחשב  הופעבאישור ועדת השנה 

 או אישור מועדת השנה במועד א' מבלי שקיבל  תלמיד שלא ניגש למבחן

 המציא אישור מתאים, ייחשב כנכשל באותו מועד. שלא 

כל סטודנט הרוצה לשפר ציוניו,  בכתברשאי לגשת למועד ב' ג' -א'בשנים  23.6.  

ובתנאי שיודיע על כך מראש  למשרד בחינות . ניתן להבחן לשם שיפור 

ציון פעם אחת בלבד בכל מקצוע. ציון המועד השני יהיה ציונו הסופי של 

 הסטודנט.

כל הסטודנטים החייבים בחינה מועד ב' ואלה המבקשים להבחן לשיפור    6.3.3             

 חנו באותו מועדציון ייב

    

 שנה ג'ב' מועדי  6.3.4       

  מועדי ב' של מבחנים שהתקיימו בסמסטר א' יערכו בחופשת הסמסטר.    

בחינה במידה ויהיה סטודנט/ים החייב/ים ביותר ממועד ב' אחד בסמסטר א', 

. אחת תתקיים בחופשת הסמסטר וכל שאר המועדים יתקיימו בחופשת הקיץ

מועדי ב' במהלך לימודים שוטפים. מועדי ב' שיתקיימו בחופשת לא יתקיימו 

 שבועות מסיום שנה"ל. 4 -הקיץ יסתיימו לא יאוחר מ

  

  נוהל בחינות 6.4  

 

  להנחיות ותבמתכונת הקיימת באוניברסיטה וכפופות בכתב נערכ בחינות

באתר המזכירות כלליות לנבחנים אותן מוציא המזכיר האקדמי  ומפורסמות 

 האקדמית.

 בחינהמחדר ה בחינה ואין להוציא טופס בחינה אין להעתיק שאלות מטופס ה. 

במקרה של הפרת ההוראות והתקנות, בין אם נקבעו ע"י האוניברסיטה או ע"י  

  .הפקולטה, יועבר העניין לוועדת המשמעת האוניברסיטאית

 

 בבחינה מורה נוכחות נוהל 6.4.1
 3לכתוב הסתייגויות על גבי טופס ייעודי, עד במהלך בחינה הנבחנים יוכלו 

 הסתייגויות לכל נבחן. הטפסים יינתנו ע"י המשגיחים בבחינה, לפי דרישה.



המורה, שיגיע לאחר שעברה מחצית מזמן הבחינה, יקבל מהמשגיחים את 
ויקרא אותם.   טופסי ההסתייגויות שנכתבו )לפני הגעתו ולאחר הגעתו(

לפי שיקול  הבחינה על תיקון/הבהרה בשאלה/ות,המורה יודיע בכל כיתות 
 . לא תתאפשר פנייה אישית של סטודנט למורה במהלך הבחינה.דעתו

  המורה ישאר עד סוף הזמן הרשמי של הבחינה, לפחות.
 מקומו ממלא או המורה על, שעה חצי על העולה בבחינה זמן בהארכת

 (וניברסיטההא נהלי לפי) לפחות אחת פעם הבחינה בחדר נוכח להיות

 

 

 ג'-שנים א' –חשיפת בחינות והגשת ערעורים )תלמידי תואר ראשון הל ונ  6.4.2  

 הסתייגות וערעורים על שאלות בבחינות בכתב
 

המעוניין בחשיפת בחינה לשם עיון/הגשת ערעור על ציון  סטודנט .1

הבחינה, ירשם במערכת הרישום באתר הפקולטה. האתר יהיה פתוח 

לרישום ממועד פרסום הציונים/פתיחת הרישום, ועד למחרת בשעה 

24:11  . 

 .החשיפה ושעת תאריך על לסטודנטים הודעה יוציא הבחינות משרד .2

 .לחשיפה הנרשמים רשימת את למשגיחות יעביר הבחינות משרד .3

 להשתתף בחשיפה על הסטודנט להצטייד בתעודה מזהה.  בכדי .4

 את החשיפה בכיתת יקבל הסטודנט(,  MCQ"אמריקאית" ) בבחינה. א .7

 התשובות דף צילום, הבחינה שאלון מתוך נכון לא ענה עליהן השאלות

 התשובות הנכונות של הבחינה.  דף ואת שלו

 של צילום החשיפה בכיתת יקבל הסטודנט"פתוחה",  בבחינה.  ב

 .שלו הבחינה מחברת

 .דרישה"י עפ בכיתה/ה המשגיח"י ע יינתן ערעור להגשת טופס.  ג

 להחלטת בהתאם, אחרת במתכונת חשיפה תתכן"פתוחה"  בבחינה.  ד

 .הקורס מרכז

 .בלבד קורס וספר כתיבה כלי להכניס ניתן החשיפה לכיתת .6

 .דקות 47 מקסימום יהיה החשיפה משך .5

הטפסים שהוגשו לו, פרט לדף  כלהחשיפה יחזיר הסטודנט את  בתום .8

 התשובות המצולם אותו רשאי להשאיר ברשותו.

 המקובל"י עפ ולנהוג מוחלט שקט על לשמור יש החשיפה במהלך .9

 .בחינה במהלך

 .החשיפה מועד לגבי להתעדכן הסטודנט באחריות .11

 .ידון לא ערעורו, נכון עליה שענה שאלה על ערעור שיגיש סטודנט .11

 לעשות אין ולכן הקורס מרצי של הרוחני קניינם הינן הבחינה שאלות. 12

חשיפת בחינות הל ונ 8.11.2.צילום או העתקה לרבות, שימוש כל בהן



הסתייגות וערעורים ג' -א'  שנים  –והגשת ערעורים )תלמידי תואר ראשון 

 .על שאלות בבחינות בכתב

   

. סטודנט המבקש לדחות את  החשיפההערעור הוא אישי ויעשה בזמן   3.4.6

 העיון בבחינה סמוך למועד ב', לא יוכל להגיש ערעורים.

     

חל איסור על העתקת שאלות מהמבחן ו/או כל רישום אחר הקשור  6.4.4  

 למבחן במהלך העיון בו.

הערעור יוגש בכתב על גבי טופס המיועד לכך. הסטודנט יפרט את  6.4.7  

המקורות שעליהם הוא מסתמך )מבוסס על ספרות מקובלת 

למעט כזו שהמרצה/מורה הסתייג ממנה במהלך  –ומעודכנת 

 ההוראה(.

עביר אותם יו משרד הבחינות ירכז את הטיפול בערעורים   6.4.6  

 למורה המתאים.

אין לדון עם המורה יענה על הערעור בכתב ובצורה מנומקת.   5.4.6  

 .המורה על הערעור

שובת המורה המנומקת בכתב הינה סופית. לא יתקבלו ערעורים ת 6.4.8  

 נוספים.

 11תוך תפרסם ציונים לאחר הערעורים ממונה על המבחנים ה 6.4.9  

השעות ( לפני  48) ולא יאוחר מיומיים ימים מהגשת הערעור

 מועד ב'  )בהתאם לנהלי האוניברסיטה (

קיבל המורה את הערעור שהוגש לאחר פרסום הציונים, תחול  6.4.11  

החלטתו על כלל הסטודנטים. לא יתוקן ציון של סטודנט מ"עבר" 

סטודנט רשאי לראות את התשובה  ל"נכשל" בעקבות ערעורים.

 של המורה לערעורו במשרד הבחינות.

 הינה של מרכז הקורס הנדון. ים ערעורהל על אחריות הע  6.4.11  

-וחלט ע"י בתיעליו הנוהל ערעור בבחינות ארציות כפוף לנהל  6.4.12  

 .לרפואה ופורסם בנפרד הספר

סטודנט רשאי לדרוש בדיקה חוזרת של מבחנו במקרה של חשש  6.4.13  

 -לטעות טכנית בבדיקת המבחן. לא יתקבל ערעור על אי

במחברת המבחן לבין הרישום ע"ג טופס התאמה בין רישום 

 .גבי טופס התשובות הוא המחייב-הרישום עלהתשובות. 

 אין ערעורים על בחינות בע"פ. 6.4.14

 

 ממוצע ציונים   .7

 

כל ציוני הסטודנט יכללו בציון הממוצע לאותה שנת לימוד, וכן בציון הממוצע  5.1 

פי מספר נקודות זכות ( וישוקללו על 5.2לתואר,  )למעט ציונים המופיעים בסעיף 

 שיוענקו לכל קורס כמפורט בשנתון הפקולטה.

 ציונים שאינם נכללים בממוצע: 5.2 

 א. קורסים בהם הציון הוא מילולי )עבר/נכשל(.  

   

 

 

  



 הפקולטה(הרלבנטי בשנתון קידום והרחקה )ראה הפסקת לימודים בפרק  .8

 
 פירושו מעבר משנת לימודים לשנה הבאה אחריה או קבלת הסמכה. קידום 

 פרושה הפסקת לימודיו של סטודנט. הרחקה 

   

 

נחשב כמי שנכשל בקורס ולא עמד בשני מועדים של בחינה  בקורס טודנט שנכשל ס 8.1 

בסיום שנת  בדרישות האקדמיות ולא יוכל להמשיך בלימודיו. מעמדו יובא לדיון 

עדת הערכה וקידום אשר תמליץ לסגן דיקן בי"ס לרפואה על הרחקה ובוהלימודים 

 או חזרה על השנה.

טודנט החוזר על שנת לימודים חייב בכל החובות של סטודנט מן המניין באותה ס 8.2 

 שנה.

פטור מקורסים לסטודנט החוזר על שנה בגלל כשלון אקדמי, יינתן רק לקורסים  8.3 

ו נמוך מהממוצע הכיתתי של מועד א' בשנה בה אותם עבר בהצלחה בציון שאינ

למד, וזאת בכפוף לאשור הוועדה להערכה וקידום סטודנטים. כל חזרה על קורס 

 .קיים בלבדחייבת להיעשות במסגרת קורס  ןכישלובעקבות 

סטודנט החוזר על שנת לימודים יקבל מידע בכתב ממזכירות סטודנטים על  8.4 

 ה.זכויותיו וחובותיו לאותה שנ

סטודנט רשאי לחזור על שנת לימודים רק פעם אחת במשך כל שנות  לימודיו  8.7 

 הספר.-בבית

גן דיקן בי"ס לרפואה ישקול הרחקה מלימודים של סטודנט, על פי המלצה של ס  8.6 

 ועדת הערכה וקידום או פסיקת הוועדה העליונה לאתיקה ומשמעת של הפקולטה.

מסיבה כלשהי והוחלט כי יחזור על  ת מוקדמתקליניחשיפה  קורסטודנט שנכשל ס   8.5 

 הסבב, יעשה זאת במסגרת סבב קיים בלבד.

 

 

 :. הסמכה9

 

 "בוגר במדעי הרפואה" 

    

השלמה בהצלחה של לימודי שלוש השנים הראשונות, כולל לימודי הבחירה,   

 (. .B.Med.Scמזכה את הסטודנט בתואר "בוגר במדעי הרפואה" )

נק''ז )לא כולל  6ג' בהיקף של מעל -בשנים א'סטודנט שקיבל פטור מקורסים   

"בוגר מדעי הבריאות" לא יהיה זכאי לקבל תואר  פטור מהקורס "עזרה ראשונה"( 

 .בהצטיינות

 

 

 . חיסונים01

 
עבודה בסביבה בה נמצאים חולים )בתי חולים ומרפאות( מגבירה את הסכנה 
להדבקות במחלות. על מנת לצמצם את הסיכונים להעברה מחלות הוציא משרד 
הבריאות הנחיות לחיסונים הנדרשים והמחייבים את תלמידי מקצועות הבריאות נוהל 

(. נתן לעיין בנוהל 31.15.2111, מיום 5/11"חיסון תלמידי מקצועות בריאות" )חוזר 
http://www.health.gov.il/hozer/bz20 באתר האינטרנט של משרד הבריאות: 

2014.pdf  

http://www.health.gov.il/hozer/bz20%202014.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bz20%202014.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bz20%202014.pdf


על הסטודנטים להתחסן ע"פ הנדרש עד תום סמסטר א' של שנה א' ולהציג את 
)זה  לשם עדכון במערכת לתואר בוגר במדעי הרפואהסטודנטים האישור למזכירת 

 תנאי מעבר לסמסטר ב' של שנה א' ללימודים(.

 

 

 הוועדה להערכה וקידום סטודנטים
 

ביה"ס לרפואה קיימת ועדה אחת לנושא הערכה וקידום סטודנטים והיא כפופה ישירות לסגן ב

לסגן דיקן לבי"ס לרפואה עדה היא הסמכות הסופית אשר ממליצה דיקן לבי"ס לרפואה. הוו

בנושאי הערכה וקידום אקדמי של הסטודנטים לרפואה. הוועדה פועלת בתיאום עם ועדות 

השנה, סגן דיקן לענייני סטודנטים ומרכזי ההוראה, והחלטותיה כפופות לנוהלי הערכה 

 וקידום תלמידים.

 

 הוועדה מטפלת בתחומים הבאים:

 הערכת קידום אקדמי. .1

 התנהגות.הערכת  .2

 הערכת מבחנים. .3

 הערכת כישורים קליניים. .4

 
 נהלי הערכה וקידם 

ב, אשר נכשל בקורס אחד בלבד )מלבד ביוכימיה בשנה א'(, עניינו יובא -סטודנט בשנים א
לדיון בפני וועדת השנה, אשר תקיים פגישה אישית עם הסטודנט, לפני הדיון בעניינו. הוועדה 

 הן :  לגבי המשך לימודיו.  האפשרויות העומדות בפני הוועדהתמליץ  למנהל בית הספר 
 חזרה על הקורס בשנת הלימודים הבאה .א

 רק במקרים חריגים בהם אין אפשרות לחזור על הקורס בשנה הבאה   -מועד מיוחד  .ב

העברה לוועדה להערכה וקידום להמשך תהליך, במקרה של  סטודנט שנכשל במס' רב  .ג
57-טודנט שממוצע הציונים השנתי/המצטבר שלו נמוך )בין ס אושל קורסים במועדי א' 

 מכל סיבה אחרת. או( 59

 
סטודנטים שנכשלו ביותר מקורס אחד, או שנדונו בעבר בוועדה להערכה וקידום/ועדת שנה 

שלון בקורס(, יידונו בשלב ראשון בוועדת השנה, אשר תעביר המלצתה לוועדת י)בשל כ
 הערכה וקידום להמשך התהליך.

פגישה אישית עם כל סטודנט אשר עניינו מובא  תתקיים לפני הדיון בוועדת הערכה וקידום 

כולל את יו"ר ה-מצומצם של ועדת הערכה וקידום בפני הוועדה. הפגישה היא עם צוות 

הוועדה להערכה וקידום, סגן דיקן לענייני סטודנטים ומרכז ההוראה לשנה הרלוונטית. הצוות 

ערך בוועדת הערכה יהסטודנט בפני הוועדה בדיון הסופי. הדיון הסופי ביא את התרשמותו מי

ו"ר ועדת השנה הרלוונטית, סגן דיקן לענייני וקידום, כאשר לדיון מצטרפים כחברים: י

ועדת השנה, הצוות המצומצם והועדה  מלצות סטודנטים ומרכז ההוראה לשנה הרלוונטית. ה

רפואה אשר ניפגש עם הסטודנט ומודיע לו על לסגן דיקן בי"ס ללהערכה וקידום יועברו 

 החלטתו.

 

 זכותו של הסטודנט להגיש ערעור בפני הדיקן.
 

 

 
 



 תשע"ה – "בוגר במדעי הרפואה"לוח אקדמי 
 
 

 19.11.2114    תחילת שנת הלימודים
 

 ב'-שנים א'
 7.2.2117      סיום סמסטר א'

 17.3.2117      תחילת סמסטר ב'
 9.5.2117     סיום שנת הלימודים

 
 

 שנה ג'
 19.2.17      סיום סמסטר א'

 1.3.2117      תחילת סמסטר ב'
 31.5.2117     סיום שנת הלימודים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  בוגר במדעי הרפואה –' אשנה  –תכנית לימודים שנתית 

 4102/4102 התשע"

 
 סמסטר א'

 סמל הקורס שם הקורס שם המרכז נק"ז

 451-1-111151 ספריה עזרא-היימס גב' ט. 1

 קורס מקוון 1
לומדה להכרת החוק 

והנהלים למניעת 
 הטרדה מינית

911-1-7111 

 451-8-111151 פיסיקה מר נ. פרביאש    2.7

 451-8-111251 כימיה ד"ר א. בריימן 4.1

 451-8-111351 כימיה אורגנית ש. בן שבת פרופ'  4.1

 451-8-111151 א'עזרה ראשונה  ד"ר א. נץ 2.1

 451-8-111751 היסטולוגיה א'   פרופ' מ. הרשפינקל 3.1

 451-8-115951 ביוסטטיסטיקה פרופ' מ. פריגר 3.1

 פרופ' פורגדור 4.1
מבוא למחקר 

 ביורפואי
451-1-1111 

 451-8-112251 ביולוגיה של התא  פרופ' י שגב  2.1

 451-8-111451 אמבריולוגיה ד"ר א. גיטלמן 2.7

 451-8-117451 גוף ונפש פרופ' ג. שרייבר 2.7

 קורס מקוון 
לומדה להכרת החוק 

 נגד הטרדה מינית
911-7-7111 

 
 

 סמסטר ב'

 סמל הקורס שם הקורס שם המרכז נק"ז
 451-8-111451 ביוכימיה ד"ר ארנה אלמוג 4.7

 451-8-112151 פיסיקה ב' מר  נ. פרביאש   2.7

 451-8-118151 קליניעימות  ד"ר א. שיינר 1.1

 451-8-119151 אפידמיולוגיה תיאורית  1.7

 451-8-111251 עזרה ראשונה ב'  ד"ר א. נץ 1.1

 451-8-111951 מבוא לפיזיולוגיה פרופ' א. פליידרביש  4.7

 451-8-111751 היסטולוגיה ב'  פרופ' מ. הרשפינקל 2.1

2.7 
 

 ד"ר ד. פישמן
 451-8-111651 אנטומיה בסיסית 

 פרופ' י. אלמוג 2.1
-בית מדרש לרוח האדם

 . ספרותנעם 
451-8-117251 

 451-1-1151 קליניקה  

 IPE 451-1-2111 פרופ אשר בשירי 1.1

 451-1-1112 מחקר רפואי  נקז 4

 
 
 



  בוגר במדעי הרפואה –שנה ב'  –תכנית לימודים שנתית 
  4102/4102 התשע"

 

 סמסטר א'

 הקורססמל  שם הקורס מרכז נק"ז
 451-8-211251 ביולוגיה מולקולרית של התא פרופ' אסתר פריאל 6.1

 451-8-211351 ביוכימיה פרופ'  א. רודיך   7.1

7.1 
 א. פרידמן  פרופ' 

 ד"ר ד. גיטלר
פיזיולוגיה כללית 

 ואלקטרופיזיולוגיה
451-8-212651 

 451-8-211851 אימונולוגיה פרופ'  א. מונסנגו 3.1

 451-8-211951 מיקרוביולוגיה  א' ומיקולוגיה  פרופ' א. פריאל  3.1

3.1 
 ר.שאקו לויד"ר  

 
 451-8-211251 פתולוגיה א'

 פרופ' אלמוג 2
 -בית מדרש לרוח האדם

 פילוסופיה נעם
451-8-2171 

 451-1-2197 מחקר רפואי  4

 

 

 'בסמסטר 
 סמל קורס שם קורס מרכז נק"ז

 451-8-211551 וירולוגיה ד"ר ר. טאובה 3.7

 451-8-211951 מיקרוביולוגיה ב'  פרופ'  א. פריאל 3.1

 451-8-211151 פרמקולוגיה ד"ר ס.פליישר 4.7

 451-8-212551 נוירופיזיולוגיה פרופ' י. אמיתי 2.1

 ד"ר נ.שטיינר 1.1
היבטים קליניים באנטומית 

 השטח 
451-8-215751 

 451-8-211651 גנטיקה פרופ'  א. בירק  3.1

2.27  
 ד"ר ר. שאקו לוי

 
 451-8-212151 פתולוגיה ב' 

 451-8-211651 פרזיטולוגיה ד"ר ש.בן שימול 2.1

 1521-8-451 חשיבה רפואית ד"ר ר. חר"ך  1

 2196-1-451 מחקר רפואי  4

 2141-8-451 אתיקה  פרופ אלן יודקוביץ 

 

 לפחות.  71עד תום שנה שניה בציון  4יש לסיים חובות אנגלית מתקדמים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בוגר במדעי הרפואה –שנה ג'  -תכנית לימודים שנתית 
 4102/4102 התשע"

 
 
 

 סמל הקורס שם הקורס מרכז נק"ז 
ההוראה 
מתקיימ

ת 
 במשותף

עם 
 רפואה 

 ד"ר ד. פישמן 4.1
מערכת אנטומיה בית 

 החזה
451-8-3163 

 451-8-3123 מערכת המטולוגית   ד"ר  א. רוביו 4.7

 451-8-3122 מערכת רספירטורית ד"ר נ. מימון   6.7

 451-8-3121 מערכת קרדיווסקולרית פרופ'   ד. זגר 8.7

 451-8-3124 מערכת אנדוקרינית ד"ר י. ארבל 6.7

 451-8-3162 מערכת אנטומיה בטן אגן  3.7

5.1 
פרופ'  פ. 
 קרוגליאק

-מערכת גסטרו
 אנטרולוגית

451-8-3126 

 451-8-3125 מערכת נפרולוגית ד"ר מ. האוזמן 6.1

 451-8-3159 מערכת רביה פרופ ע. ארז 2.7

 ד"ר ד. פישמן 3.7
מערכת אנטומיה ראש 

 צוואר
451-8-3164 

 451-8-3165 מערכת אנטומיה גפיים פרופ'' ז. סילברמן  4.7

 פלוסרד"ר ד.  4.7
מערכות ראומטולוגיה 

 קלינית
451-8-3131 

 451-8-3142 סדנא אינטגרטיבית  דר' גלנטה 1.1

 
 
 


