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 דבר יו"ר האגודה
 חברים,

 !  20/21ברוכים הבאים לחוברת האגודה לשנת 

 

תכם לקראת השנה החדשה שבפתח, בין אם אתם סטודנטים  אבחוברת תוכלו למצוא מידע שיכווין 

וותיקים, ובין אם אתם מתחילים את השנה הראשונה שלכם בגליל, תוכלו לקבל מידע לכל שאלה  

 מקצועית או מנהלתית שיש לכם בקשר לפקולטה.

האחרונה היתה שנה מאתגרת, שנה של עשייה בלתי נגמרת אך בצורה שונה ממה שהאגודה  השנה  

לתה של תקופת הקורונה, היה צורך לתגובה מהירה של כל  ירגילה לעשות. לפני כמה חודשים, בתח

שאר האגודות הסטודנטים לרפואה בארץ, הקמנו מערך   עםמסגרות הרפואה בארץ. בשיתוף 

ל בסיס יומי בעשרות מתחמי  סטודנטים אשר פעלו ע 2000-המערך מנה כתנדבות ראשון מסוגו. ה

רכבים דוגמי קורונה ממטולה ועד אילת, פעילות טלפונית עם קשישים  100-אין הארציים, כ-הדרייב

ממרכז הארץ, בניהולם של עמרי כהן   24/7ומבודדים ועוד. על כל זה ניצח חמ“ל סטודנטים שעבד 

 רפואה בשנה המסיימת בבר אילן.ואילון שולי, סטודנטים ל

הפעילות ההתנדבותית פרצה בכל יום מחדש את גבולותיה. לאחר הצלחה מסחררת, הסטודנטים  

 לרפואה חברו למד“א וביחד הצלחנו להכפיל ולעיתים אף לשלש את המספר הדגימות היומיות. 

תה של שנה  ח יהשנה הזו הראתה כמה כוח יש לקבוצה כשהיא עובדת כמיקשה אחת, ולקראת פת

שבילכם, לכל בעיה, ימה, חשוב לי שתדעו שאנחנו כאן בחדשה, שתהיה בנוסח דומה לזו שהסתי

טענה וקריאת עזרה קטנה. בין אם זה תחום הלימודים בתור הורה בזמן הקורונה, בין אם תחושת  

 וזמינה לכל אחד ואחת ממכם. 24/7חשש מהמעבר לצפון או עזרה לימודית, האגודה עובדת 

דמנות זו, אשמח להודות לכל חברי האגודה היוצאת על העבודה המדהימה שלהם לאורך כל  בהז

 השנה האחרונה, שנה עם דילמות חדשות, מרובת אילתורים, ועבודה בלתי פוסקת כמול הלא נודע.  

ולחברי האגודה החדשה, שעבדו לאורך כל חודשי הקיץ כדי להקים את האגודה,להכין את הפרויקטים 

ולבנות את הבסיס שלנו לקראת שנה מיוחדת במינה, אני מלא בהערכה לכולכם, ותודה על   העתידים,

 הזמן היקר שהקדשתם.  
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כם להצטרף אלינו ולקחת חלק בכל פעילות השנה, בין אם זה בתור תפקיד  תלסיום, אני מזמין א 

 תוחות לכולם.רשמי באגודה, או כסטודנט פעיל שמעוניין להיות חלק מהשינוי בפריפריה, הדלתות פ

 

“the happiest people don't have the best of everything, they just make the best of 

everything" 

 

 תקופה הזו את המירב.ב להוציא מכל שלב  מאחל לכם שנה מוצלחת, מלאה בחוויות טובות, ושתדעו

 

 שנה טובה ומהנה, 

 לי
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 ותפקידים  חברי האגודה 
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פיקוח והכוונת כלל המחלקות באגודת  יושב הראש אחראי עוסק ב – האגודהיו"ר  .1

, שיפור מתמיד של האגודה תוך כדי מחוייבות עמוקה לטובתם של הסטודנטים, הסטודנטים

השתתפות    ,ייצוג האינטרסים של כלל הסטודנטים בפקולטה אל מול הנהלת הפקולטה

יצירת   ,ות הסטודנטים לרפואה הארציתייצוג הפקולטה בהתאחד ,בוועדות הפקולטה השונות

קיום יום פתוח   ,ושימור שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים לפקולטה החשובים לנו

הסטודנטים דאגה לכל  ו ניהול פגישות אגודה חודשיות  ,לסטודנטים המועמדים לרפואה

 אקדמית.החברתית או  הבפקולטה, אם ברמה האישית, 

 

קליניות  -ייצוג השנים הפרהואחראית ל  רהיו" לצד  בודתע ודההאגסגנית יושב ראש   – סיו״ר .2

השתתפות בפגישות עם ההנהלה וייצוג הסטודנטים  ,והמנהלתיוהקליניות בפן האקדמי 

לוקה לבתי  ניהול הגרלות הח  ,בחינות וכו'  \הוראה \דת סטודנטיםוע -בוועדות הפקולטיות

עבודה בשיתוף עם האחראים על הבנק האקדמי, עבודות הגמר   ,החולים הפנים פקולטאית 

שיים אקדמיים מול הנהלת  ייצוג סטודנטים כפרטים כאשר נתקלים בק ,וחילופי סטודנטים

ייצוג אגודת הסטודנטים לרפואה בגליל במועצת התאגדות הסטודנטים לרפואה  ו הפקולטה

 בישראל )הסר״י(.

 

רווחה באגודת הסטודנטים שמה מחלקת חברה ו – רמ"ח רווחה )והרמחים האזוריים( .3

ה לדאוג לרווחה מקסימאלית של הסטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה מתוך הבנת  למטר

הצרכים הייחודיים של הסטודנטים ותוך קיום קשר משמעותי ורציף עם קהילה ומוסדות  

 מתוך כך, המחלקה לוקחת אחריות על התחומים הבאים:. הקהילה באזורנו

ובבתי החולים כגון  ועי חברה ותרבות ייחודים לסטודנטים הלומדים בפקולטה איר •

 ו'הרצאות, הצגות, הפסקות פעילות וכטקסים, מפגשי העשרה, ם, מסיבות, טיולי

הנחות, הטבות ושיתופי פעולה שונים עם מוסדות מוניציפליים ועסקים פרטיים באזורנו   •

 כגון היכלי התרבות, חדרי כושר ומרכזי חוגים, מסעדות, חנויות, בתי קולנוע ועוד 

סביבת לימודים נוחה ונעימה בפקולטה ובבתי החולים עם שירותים ומחירים מותאמים   •

וזלות, פיקוח על טיב מוצרי הקפיטריה ומחירם, שעות לצרכי הסטודנטים כגון הדפסות מ

 ' פינות חימום ואחסון האוכל וכו ,פתיחה של הספרייה, פינות מנוחה

פרויקטים חברתיים המקשרים בין הפקולטה לקהילה המקומית כגון "בית חולים  •

 לדובים", "יום המעשים הטובים ועוד 
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והשתתפות בכל הישיבות והועדות  קשר רציף ושיתוף פעולה עם הנהלת הפקולטה  •

   .הרלוונטיות על מנת לדאוג לרווחת הסטודנטים בצורה הטובה ביותר

 

ניהול עמודי הפייסבוק וקבוצות האגודה, שמירה על קשר רציף והיענות מקסימלית   – דובר .4

בכל פניה של הסטודנטים בכל אמצעי, אחראי על שקיפות מוחלטת של האגודה בכל החלטה  

וונטית, הצגה רציפה ויום יומית של פעילות האגודה הן ברמה האקדמאית והן  ופעילות רל

אחראי לנהל ולמנות  ברמה החברתית, ארגון פעילויות חברתיות ברשת המדיה ומחוצה לה.  

מנהל תוכן וצלם לפעילויות האגודה, אחראי על יצירת קשר עם התקשורת )טלוויזיה, רדיו, 

 . האגודה, אחראי על הקשר עם מחלקת הדוברות של הפקולטהעיתונות( בעת אירועים של 

 

פיקוח   רישום האגודה מול רשם העמותות ופעילות להשגת ׳מנהל תקין׳, – יו"ר ועד מנהל .5

תיאום ושיתוף פעולה בין   , םומינוי ועדת בחירות עבור בחירות לתפקידי האגודה השוני

אילן(,  -בברהאגודה לנותני שירות חיצוניים )עו״ד, רו״ח, ועד מנהל של אגודת הסטודנטים  

 . רישום פרוטוקולים של ישיבות האגודה

 

מתן מענה וסיוע בזמן אמת לפתרון בעיות פרטניות וכלליות   – ח תארים מתקדמים "רמ .6

ייצוג הסטודנטים לתארים מתקדמים   .מתקדמיםלוסיית הסטודנטים לתארים המיוחדות לאוכ

טיוב הקשר בין הסטודנטים במרכזי המחקר . הסטודנטים ובפני הנהלת הפקולטה  באגודת

י רעיונות, שיתופי פעולה  השונים ויצירת פלטפורמות תקשורת משותפות שיאפשרו חילופ

זום פעילויות  שילוב הסטודנטים בפעילויות החברתיות שמקיימת האגודה לצד יי .ושקיפות

משימות נוספות בעלות אופי דומה בהתאם  . חודיות לתלמידי התארים המתקדמיםחברתיות יי

 לצרכי הנהלת האגודה.  

 

מעקב ורישום חברי האגודה, איסוף הכספים והנפקת חשבוניות, עבודה עם הנהלת   – גזבר .7

תקציב שנתי של  החשבונות של האגודה, בקרה ומעקב שוטף על תקציבי האגודה, בניית דוח  

האגודה יחד עם הנהלת האגודה )יו"ר + סיו"רים +רמ"חים(, סיכום פגישות האגודה  

 ופעילויות נוספות שיתבקש ע"י הנהלת האגודה. 

 

אחראי על קידום פרויקטים ויוזמות שינגישו כלי למידה, ישפרו ויקלו    – מצוינות אקדמית רכז .8

על הלימוד של הסטודנטים ויקדמו את הרמה האקדמית בפקולטה. מוזמנים להציע רעיונות  
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 ולשתף פעולה ):  

 

ייזום קשר ובניית שיתופי פעולה עם מלגות/קרנות/ארגונים המעניקים מלגות   – רכז מלגות .9

ות למלגות חדשות בעבור הסטודנטים בפקולטה, איתור מלגות  במטרה לאתר הזדמנוי

פעילות , רפואנים ותארים מתקדמים -השונות לוסיותהרלוונטיות לסטודנטים בפקולטה, לאוכ

שוטפת במהלך השנה מול בעלי תפקידים באגודה )רמ"ח ורכזי הרווחה, דובר ויו"ר האגודה(  

לאוכלוסיות השונות בפקולטה ולאיזורי לטובת פרסום של המלגות שמוצעות בהתאם 

, הן  הפעילות, מעורבות לוגיסטית ומקצועית של תהליך המיון והשיבוצים של הסטודנטים

 בוועדת המלגות הפקולטית והן במלגות החוץ פקולטיות.

 

בניית מערכת יחסים חיובית עם גורמים רלוונטיים  – ספורט, נבחרות וקידום בריאות זרכ .10

אחראי אולם ומגרשי הספורט בעיר, אחראי ספורט של המכללה וכד' לטובת שיתופי   -בעיר 

יצירת קבוצות של מסגרות ספורט , ארגון טורניר ספורט חד שנתי לסטודנטים, פעולה עתידיים

הקמת וקידום קבוצת ריצה פקולטית, היתכנות הצלחתן, /שונות לפי בקשת הסטודנטים

 . קצי ספורט שונים במהלך השנההשגת תקציבים, תרומות והנחות למ

 

תיאום הגעה וקבלה של סטודנטים ממדינות זרות בקמפוס,    – אחראי חילופי סטודנטים  .11

תיאום יציאה של סטודנטים ישראלים במסגרת תכניות החילופין של הקמפוס, השתתפות  

הפדרציה  בכנס השנתי של התאחדות הסטודנטים העולמית לרפואה, מרכז את הפרויקט מול 

לאומית של הסטודנטים לרפואה, עבודה מול התאחדות הסטודנטים הארצית לרפואה,  -הבין

נציגי הפדרציה העולמית בתחום חילופי מחקר, הנהלת הפקולטה, חוקרים במעבדות  

הפקולטה ובתי החולים, שיתוף פעולה מלא עם הרכז המקומי לחילופים קליניים, אחריות על  

 .במעבדות מחקר בתחום הרפואה ברמה הארציתהוספת פרויקטים חדשים  

 

הגורמים השונים בפקולטה  נציג כיתה נבחר על ידי כיתתו על מנת לייצגה מול  – נציג כיתה .12

 כמו כן, נציג הכיתה מייצג את המחזור במועצת האגודה )בעל זכות הצבעה(.  ובאגודה.

 

קליניות  -שנים הפרהל ארגון והוספת חומרים לימודיים – אחראי בנק אקדמי ועבודות גמר .13

דרייב האגודה )מצגות, סיכומים, ספרים, ועזרים נוספים(, בנוסף  אל והקליניות באופן שוטף 

 אחראי על מתן עזרה בכל הנוגע להתנהלות עבודות גמר הסטודנטים. 
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 שנה א', תלת שנתי 
 

 שהתקבלתם.  דבר ראשון ולפני הכל , ברוכים הבאים וכל הכבוד 

והשנה אתם תיישרו קו מבחינת ידע, תתרגלו  , הגעתם ממקומות שונים בהם למדתם בצורות שונות 

 ללמוד בעברית ותתחילו סוף סוף להסתובב במחלקות! 

י מה צפוי לכם  אני דוד, סיימתי עכשיו את השנה הראשונה בתלת שנתי, ואני אכתוב לכם מניסיונ

השנה. קחו בחשבון שהתוכנית עשויה להשתנות בהתאם להחלטת הפקולטה, על אחת כמה וכמה  

 בתקופת הקורונה. בכל אופן, אל תהססו לשאול ולהתייעץ. 

 

    מה מצפה לכם?

 (: בסימסטר הראשוןיסודות קליניים ראשוניים) קורס יק"ר .1

 : פרופסור כמאל חסאן. אחראי על הקורס -

מר הפרה קליני והיכרות עם נושאים קליניים. אם  יישור קו וחזרה על החו הקורס היאמטרת  -

אתם מרגישים שיש לכם פערים משלוש שנות הלימוד הקודמות, זו הזדמנות טובה לצמצם  

 אותם.  

(, עם  הזדמנות להיכרות אחד עם השני )עד כמה שאפשר במגבלות הקורונההתקופה הזו היא  -

 יני.הפקולטה ועם העולם הקל

את  קורס תיאורטי שמורכב מהרבה הרצאות, קצת מתיש אבל הזדמנות טובה לרענן  יק"ר הוא  -

דברים שכבר למדתם וללמוד דברים חדשים. מטרת הקורס היא ליישר קו ולתת  הזיכרון על 

 בסיס של ידע קליני לפני הכניסה למחלקות. קורס דומה מתקיים באוניברסיטת תל אביב. 

רופאים טובים שמשתפים אתכם בידע שלהם. אמנם ימי הלימוד  שימו לב, המרצים הם  -

ארוכים והרבה מהמרצים לא כלכך טובים בהרצאות, אך הם בחלט רופאים טובים שתפגשו  

 בהמשך, לכן מומלץ לכבד אותם ולנסות לדלות מההרצאה מה שאפשר. 

תגלו שדברים נוסף לכך, כל החומרים שלומדים בקורס יהיו מאוד רלוונטים בסימסטר השני, ו

שלמדתם ביק"ר הם באמת חשובים ונמצאים בשימוש יומי במחלקות פנימית, לכן מומלץ 

 לנסות להפיק את המירב מהקורס. 

בדרך כלל לא נעשה בצורה מוצלחת, אז אם יש לכם   –כחלק מהקורס תלמדו גם פרמקולוגיה  -

 זמן כדאי להשקיע קצת לבד וללמוד עצמאית מסקצ'י או מקורות אחרים.
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. די אינטנסיבי אז תיערכו 15:45עד  08:15-חמישה ימים בשבוע, מ, כל הסימסטר: הקורסמשך  -

 .לזה

במטרה לרכוש ימי חמישי מאמצע הקורס אתם אמורים להתחיל לבקר במחלקות פנימיות ב

 זה כיף מאוד.  –יניים בסיסיים כמו לקיחת אנמנזה כלים קל

 תחולקו לקבוצות ובתי חולים.  \תתחלקו   אתם

, הספר הרשמי של רפואה  Harrison 20) האריסון של ההרצאות והספר  מצגות: אמצעי לימוד -

בפנימית(.  פנימית, ממש אין צורך ללמוד ממנו אבל אם בא לכם, זה לא יעזור בהמשך כשתהיו 

הרבה מהחומר חופף לנושאים    – בעברבנוסף תוכלו להשתמש בחומרי לימוד ששימשו אתכם 

 . פנימית בשנה השלישית \שלמדתם כבר בפתולוגיה  

כל שבועיים יש מבחן על החומר שנלמד בשבועיים שחלפו. המבחן ממוחשב ובנוי    :מבחנים -

 שאלות אמריקאיות .  מ

משוחזרים לפחות חלקית, מה שמקל על הלמידה. כדאי להתמקד בכל  בתכלס, רוב המבחנים 

הרצאה בדברים העיקריים, ובסוף כל הרצאה לנסות לסחוט מהמרצה מידע על שאלות שאולי  

 יהיו במבחן.

 

 

   בסימסטר השניסבב פנימית:  .2

 . ב' ב"זיו"פרופ' ריימונד פרח , מנהל מחלקה פנימית  –אחראי קורס  -

לחמש   ע"י אגודת הסטודנטים )תלוי בכם( תוגרלו \תתחלקויק"ר קבוצות: במהלך קורס  -

קבוצות, שכל אחת מהן תהיה במחלקת פנימית נפרדת במהלך כל הסימסטר השני. לכן  

תרצו להיות בהמשך. מומלץ להכיר את האנשים בכיתה במהלך קורס יק"ר ולראות אם מי 

 ;קצת קשה בגלל הקורונה אבל תנסו לארגן לכם מפגשים מעבר לשעות הלימודים כדי להכיר )

 ., נצרתפוריה ,נהריה : זיו, )פנימיות בבתי"ח(  מחלקות מלמדות -

היכרות עם העולם הקליני ועם המחלקה הפנימית, התנסות בלקיחת אנמנזה וביצוע  : מטרה -

תהליכי העבודה במחלקה ופרוצדורות נפוצות. סך הכל כיף ומעניין  בדיקה פיזיקלית, חשיפה ל 

 מאוד! 

שהפקולטה מפרסמת. תקראו אותו ותצמדו אליו כבר   סילבוס מסודריש  –מה צריך לדעת  -

מהיום הראשון, כדי לוודא שאתם עוברים על כל הנושאים. מומלץ ללמוד טוב לאורך כל הסבב  

שישית תיבחנו על החומר הזה שוב במבחן הרישוי   כדי להיות מוכנים למבחן. בנוסף, בשנה 

 הארצי, לכן כדאי ללמוד בצורה מסודרת שתאפשר לכם לחזור לנושאים האלה בקלות בהמשך.  
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 החוויות שונות בכל מחלקה פנימית, בהתאם לרופאים ולמטופלים.  -

 כדאי מאוד לעמוד על שלכם מול ראש המחלקה והרופאים, ולהגיד אם אתם מרגישים שחסר

משהו בלימוד במחלקה )למשל אם אתם חושבים שאתם צריכים יותר התנסות בלקיחת  

   קריאת צילום חזה(. \בדיקות פיזיקליות  \אנמנזה 

 תבואו באווירה חיובית ותנסו להפיק את המיטב.   –מעבר לזה 

 , בפועל המחלקה קובעת כמה ואיך.  הסילבוסנדרש לפי תורנויות :   -

. אני למדתי מחוברת  מספיק להתמקד בשני מקורותכתובות פה לא מעט אפשרויות,    עזר: יחומר -

 הגישות ומאמבוס, למעט מספר דברים ספציפים שקראתי מההאריסון. 

o  ספר הקורס הרשמי הוא Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e    הספר זמין

 . ים פיראטים(בעותק PDF-לכם אונליין דרך ספריית האוניברסיטה )וב

 הספר הרשמי לבחינות הגמר של סוף שנה שישית.  זה גם

בפועל לא הרוב כנראה לא לומדים מהספר הזה, ויש בו פרקים טובים ופרקים פחות  

  טובים.

o  עונה על הצורך   2019 "גישות" שמחזור ז' הכין לפני שנתיים המבוסס על האריסון  חוברת(

 ונוח בסך הכל(.

o לעברית   19 שמסכם את האריסון  ים(סיכומי אורי )המעודכנ 

o   מקורות אונליין כמו, AMBOSSONLINEMEDED ו-SKETCHY INTERNAL MEDICINE  . 

o [Conrad_Fischer_MD]_Master_the_boards_step_2) aplanK 

o ed5 ,STEP UP TO MEDICINE-   ברור.הוא מתומצת ו לא מכסה את כל החומר, אך 

o  יש הכל לפי נושא שיעור בדרייב האגודה. מעליכםסיכומי שיעור שכתבו בשנים ! 

  10%-בנוסף מותר להחסיר כ .קולטה יומיים לפני הבחינה המסכמתלפי תקנון הפ ים:חופש -

 מימי הסבב.

 (. OSCE  - Objective Structured Clinical Examination) בחינה: בחינת אוסק"י -

ש בה יש מקרים איתם אתם  תקבלו הסבר מפורט בהמשך, אבל בגדול מדובר בבחינה שי

כלומר מקבלים נתונים של מטופל, וצריך לבצע אנמנזה מפורטת, להגיד   –צריכים להתמודד 

 לבוחן מה הבדיקות הנדרשות, ולהגיע לאבחנה.  

פה ושלושה מקרים קטנים בכתב, כשהבוחן הוא רופא  -המבחן מורכב ממקרה אחד גדול בעל

בסיס(. את כל  -חזה, אק"ג ומדדי גזים בדם )חומצהפנימאי. בנוסף צריך לדעת לקרוא צילום 

תוודאו שהמחלקה נצמדת    –הדברים האלה אתם אמורים ללמוד באופן מסודר במהלך הסבב 

 לסילבוס ומלמדת אתכם הכל.
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 אחרי סבב פנימית : פנימיות-סבבי תתי .3

הייתם  ם עם הקבוצה שאיתה שבועיים בתת פנימיות בבתי החולים השוני\סבבים של שבוע

 .בפנימית

 . חודשים 3משך:  -

הזדמנות טובה להעשרה ולהיכרות   .פנימיות וחשיפה למקצועות השונים-ימטרה:  דגש על תת -

 מעמיקה יותר עם הרבה תחומים, לכן מומלץ להקשיב ולהשתתף.

 : מצגות והקשבה במהלך הסבב.  חומרי עזר -

 , או שאין בכלל.  גתמצהצגת  \בע"פ  \ בכתב  יכול להיותמחלקה, משתנה בכל  :בחינה -

 בכל אופן, זה לא משהו שצריך להילחץ ממנו.

 חודשיים עד לשנה הבאה. תהנו!  \אחרי שתסיימו יהיה לכם חופש של חודש  -

 

 

 ספרים/לומדות מומלצים לרכישה למהלך השנה?

 . ראו בפירוט של הקורסים

 

 הדותי

. מומלץ לקחת  עד סיום התואר קורסים ביהדות  שניבמסגרת הלימודים בבר אילן אתם נדרשים לקחת 

קורסים מתוקשבים )אין צורך להיות נוכח בכיתה( ויש   נםאותם בשנה הראשונה ולסיים עם זה. יש

 לדוגמא: כאלה שדורשים נוכחות. יש קורסים סמסטריאליים ויש כאלה שנתיים.

  אחד בשבוע אחה"צ, מה שאומר יום  בשעותקורס בסמסטר א', נוכחות חובה  –מוסר במקרא  •

והמבחן משוחזר במלואו  (. מצד שני המרצה חמוד 19:00ופועל עד  20:00להישאר מאוחר )עד 

 והציונים גבוהים.

. צריך ללמוד את החומר  , עם כמה מטלות קלות במהלך השנהקורס מתוקשב שנתי –חגי ישראל  •

היה חצי משוחזר. אם לומדים את החומר מהמודל  שהמרצה מעלה למודל. בשנה שלנו המבחן  

 אין בעיה להוציא ציון גבוה. 

סמסטרים. למבחן ניתן   2לאורך  פגשים ומטלות להגשה קורס עם מספר מ –נושאים אקטואליים  •

להכניס מספר דפים כתובים בכתב יד, מה שמקל מאוד על כל העניין! המרצה מתחשב מאוד  

 ומבין את הסטודנטים. 

 .  בסופו, ושתי עבודות הגשה פשוטותמבחן נחמד עם קורס   – אברהם אבי המאמינים •
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 חיסונים 

הפקולטה שלחה לכם מייל בנושא וסביר שיאיצו בכם לעשות את החיסונים שצריך לשנה לפני  

 הסבבים הקליניים )חיסונים לעובדי מקצועות הבריאות(.  

 בתהליך.  ולהתחיל * ( 5400 -)בטלפון בעיר בה נוח לכםהבריאות   ללשכתתור כדאי לקבוע  

טה. מומלץ לבדוק את עלות החיסונים  מהפקול  ממש כמה מטריםהמשרד ממוקם בסראייה, בצפת, 

בדיקת "מנטו" דרך קופה"ח שלכם לעומת המחיר המוצע במשרד הבריאות ולבצע  \שחסרים לכם

את האישור הסופי,  זול עבורכם )כן לצערנו עלות החיסונים היא על הסטודנט(.  \במקום שיותר נוח

! לכן תצטרכו להגיע לשם  לאחר ווידוא שביצעתם את כל החיסונים אתם מקבלים ממשרד הבריאות

 בכל מקרה! 

 השגת האישור עלולה לקחת כמה חודשים )תלוי כמה חיסונים אתם צריכים לעשות(.

 ( לחצו על הקישור), עוד על חיסונים בפרק של ארבע שנתי שנה א'

 

 

 מלגות

לרוב הן מתפרסמות בדף האגודה בפייסבוק, שווה לעקוב.   ,שאפשר להשתתף בהןמלגות כמה ישנן 

 כמו כן האוניברסיטה שולחת מפעם לפעם מיילים בנוגע למלגות שנפתחות מטעמה. 

גליל עליון,  ש"ח לחודש שמתקבלת עבור כל סטודנט שמתגורר באיזורים:  350מלגה בסך  – מלגת דיור

המלגה נכנסת לחשבון הבנק   עפולה והאזור. -חתוןגליל ת(, לא כולל קריות וחיפה)משגב, גליל מערבי 

של הסטודנט. אנא עקבו אחר ההוראות שנשלחו אליכם במייל )המלגה תתקבל רק לאחר הזנת פרטי  

, ושליחה של חוזה שכירות  רישום לקורסים, בר, תשלום מקדמה-בנק באיזור האישי במע' אינ

 (. למזכירות

 

 החלקים המאתגרים בשנה הזאת:

 מהקורס, אבל החומר מעניין. 80%והאינטיסיביות של היק"ר, יש נוכחות חובה של השעות   -

 נסיעות רבות בחלק השני של השנה, אבל זו הזדמנות לראות נופים יפים. -

 בחינת האוסק"י שכוללת הרבה חומר, לכן מומלץ ללמוד לאורך כל הסבב. והסבב ממש כיף!  -
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 יתרונות:

הפרה קליניות שהורגלנו אליהן, רוב הסטודנטים מרגישים רגיעה בגדול, פחות עמוס מהשנים  -

 יחסית לאורך השנה.

סטודנטים בכיתה , תעזרו אחד בשני! תחלקו מקורות לימוד וסיכומים ותתמכו   40אתם עם עוד  -

 זה בזה. 

  –כללית או  לימודית, אישית,ולענות על כל שאלה, בין אם בעיה האגודה ונציגיה ישמחו לעזור בכל 

 תהססו לפנות אלינו.    אל

 

 : עוד כמה דברים 

קבוצות שיהיו יחד למשך השנתיים הבאות )שנה   5-תחולקו ל \ אחרי השנה הזאת אתם תתחלקו  -

בתי חולים )זיו, נהריה ופוריה(. לכן   3-חמישית ושישית( לפרק הזמן שנקרא "הומינג", באחד מ

 תרצו להמשיך. כדאי להכיר את החבר'ה שאיתכם במחזור ולהבין עם מי 

, הרבה ניגשים לבחינה באוקטובר בין שנה רביעית לחמישית.  USMLE-אם מישהו רוצה ללמוד ל -

זה אמור לצאת נוח כי בזמן תתי הפנימיות אפשר ללמוד, ואחריהן יש חופש מאוגוסט עד אוקטובר  

 שאפשר להקדיש ללמידה מרוכזת למבחן.

 בתחילת השנה תבחרו שני נציגים מהכיתה שייצגו אתכם באגודת הסטודנטים.  -

זו שנה מהנה מאוד, נחשפים להרבה דברים מעניינים והאווירה טובה. תשתדלו לשתף פעולה,   -

 לתמוך אחד בשני ולחלוק חומרי לימוד כדי שתהיה לכם אווירה טובה. 

 ועם נציגי האגודה.  מומלץ להתייעץ עם אנשים בשנים שמעל  –אם יש שאלות  -

 davidcarmon@gmail.comובמייל  0544995041אני )דוד( זמין בטלפון 

 בהצלחה!!  -

 

 

 

 

 

 

mailto:davidcarmon@gmail.com
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 שנה א', ארבע שנתי 
 מה מצפה לכם? 

מאחור  מזל טוב התקבלתם ללימודי רפואה! סוף סוף אפשר להתחיל להגשים את החלום, תשאירו 

את המיונים, מבחן הידע, המסר ותתרגלו למחשבה שאתם סטודנטים לרפואה. מצפה לכם שנה  

ראשונה עמוסה ומאתגרת, שמתחילה די רגוע עם קורס "בריאות הציבור" ולאחריו הקצב הולך  

ומתבגר. בהתחלה אולי תחשבו שאתם לא כל כך לומדים רפואה )ככה כולם מרגישים בהתחלה(,  

נו שזו התחלה טובה ורגועה לשנה שרק הולכת ונהיית עמוסה בהמשך. ברוב הקורסים אבל תאמינו ל

שלושה בימי ראשון )הייתה ירידה משמעותית במספר הבחינות לעומת  -נבחנים כל בערך כל שבועיים

שנים קודמות בזכות משובים של סטודנטים(. הבחינות מתקיימות לרוב בימי ראשון בשבוע בשביל  

זמן ללמוד בסופ"ש. במהלך השבוע הלימודים מאוד עמוסים ולכן רוב הלמידה היא  לאפשר לנו עוד 

 במהלך הסופ"ש.

שאסוף את כל הערעורים ויגיש אותם במרוכז זאת בנפרד מנציגי   כדאי למנות רכז ערעורים –טיפ 

 הכיתה 

 אחראי הקלטות כדאי לשקול  –טיפ תקופת זום 

 )ע"פ סדר כרונולוגי(  קורסים סמסטריאליים 

קורס של שלושה שבועות שהוא די קליל ולא מסובך במיוחד. מעין   -נק"ז(  3) בריאות הציבור .1

להכיר אחד את  נצלו אותו בין היתר  –"נחיתה רכה" ללימודים לפני שצוללים לקורס אנטומיה 

שבמסגרתו מתנדבים   קורס מח"ר ואת הסביבה החדשה שלכם. בנוסף הקורס משתלב עם  השני

קורסים(. במהלך קורס בריאות הציבור תדרגו העדפות למסגרת  בקהילה )אך יש ציון נפרד לשני ה

. על כל אחת מהקבוצות לתכנן פרויקט שקשור למסגרת לקבוצות התנדבותהתנדבות ותחולקו 

ההתנדבות ולהציג אותו בדו"ח פתיחה ובמצגת )הציון על דו"ח הפתיחה והמצגת הוא של בריאות  

 ר(. הציבור בלבד. פירוט נוסף בסעיף של קורס מח"

שנה שעברה הקורס התחיל לפני התפרצות נגיף הקורונה ולכן לא התבצעו שינויים במתכונת  

הלימוד, הבחנים או תכני הלימוד של הקורס למרות הרלוונטיות הרבה של התפרצות הנגיף  

 בבריאות העולמית. הגענו לפקולטה לכל השיעורים ונבחנו בכיתות. 

הקורס בריאות הציבור מחולק בגדול לשני חלקים: בריאות הציבור ואפידמיולוגיה. החלק של  

-בריאות הציבור מועבר ע"י מספר מרצים מתחלפים ומכיל היבטים משפטיים, חברתיים וביו

סוציאליים בבריאות הכללית באוכלוסייה, לומדים על מודלים שונים של מערכות בריאות  -פסיכו

בות ברפואת המונים. חלק האפידמיולוגיה מעט יותר מורכב, כיוון שנכנסים  בעולם ועל החשי

ממש ל"מתמטיקה" של בריאות באוכלוסייה ולומדים הרבה מושגים חדשים )כאן המקום לחטוף  
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  את השוק של העומס הלימודי בפעם הראשונה(.

וצות  קב 3-יום אחד מהקורס הוקדש לסדנאות "אורח חיים בריא" בהן הכיתה מתחלקת ל

 המבצעות פעילויות שונות בתחום בריאות חיים כמו ספורט והכנת מתכונים בריאים.

בריאות  של בקורס זה התקיים השנה מבחן אחד בסוף הקורס המכיל שאלות גם עבור חלק 

אפידמיולוגיה. בנוסף ניתנו שלושה מאמרי קריאת חובה עליהם נשאלו  של  ם עבור חלק גהציבור ו 

הסופי מורכב משקלול של המבחן הסופי, והצגת פרוייקט ההתנדבות    שאלות בבחינה. הציון

 בקהילה )מקדים לקורס מח"ר(.

 

  – שנתי תורת האדם -ימי מבוא לקורס הדו –חלק יסוד  .2

הקורס מתומצת לחלק יסוד של מספר ימים אחרי קורס בריאות הציבור ולאחריו ימשיך למשך כל 

. הקורס עוסק  תורת האדם במסגרת קורס  השנה כשיעורים השזורים בלו"ז שאר הקורסים

  -קליניות )שנים א -רפואיים, ויחזור במהלך כל הקורסים בשנים הפרא -באתיקה ובנושאים פרא 

שלושה ימים מרוכזים של תורת האדם הנקרא "חלק יסוד"  -ב(. בחלק זה של הקורס ישנם כ

ירוט נוסף בסעיף "תורת  שלאחריו מתקיים בוחן שמהווה רכיב בציון הסופי בקורס תורת האדם. פ

 האדם" בקורסים השנתיים.

 

קורס הרבה יותר עמוס, יש אומרים שהוא הקורס המאתגר יותר בשנה א'.   –נק"ז(  8) אנטומיה .3

זהו קורס עם המון חומר לזכור ולשנן. לומדים בו את כל האנטומיה של גוף האדם פרט למוח  

הנקרא 'מוח ונפש' בהמשך השנה( ויש בקורס הזה גם חלק   –)אותו תלמדו במסגרת קורס אחר 

בחנים בנפרד בדרך כלל. כאשר מגיעים לשלב הדיסקציות  ז עליו נ "ששזור בלו  היסטולוגיה של 

  8-9קבוצות וכל  2-)לימודים מעשיים על גופות שנתרמות למדע( מתחלקים את כל השנתון ל

סטודנטים מצוותים לשולחן דיסקציה נפרד. לקורס יש חלק מעשי ועיוני באנטומיה, יהיה לכם  

בביה"ח זיו. בנוסף על הזמן המוקדש  בתוך הלוז ההרצאות שיבוץ של החלק המעשי שמתקיים 

ז היומי ניתן להגיע ללימוד עצמי מעשי לאחר שעות הלימודים בתיאום עם מדריכי  "בתוך הלו

הדיסקציות בביה"ח זיו. הלימוד העצמי מתבצע בנוכחות מדריכים משנים מתקדמות שיחכו לכם  

ימי ב 20:00עד  16:30הלימוד העצמי לאחר שעות הלימודים מתבצע לרוב בין השעות  –שם 

ראשון עד חמישי כולל. צריך לדעת שהיו כאלה שלא אהבו את חדר הדיסקציות ויבחרו ללמוד  

)יש בספריה או באינטרנט ספרים זמינים מהסוג הזה(. בהתאם לכך,   דיסקציות בעיקר מספרי

חן  המבחנים בקורס גם הם יתחלקו למבחנים עיוניים ומבחנים מעשיים. המבחן המעשי, נקרא מב

בוחן את היכולת שלנו לזהות רקמות ומבנים תוך מגבלת זמן. איך זה קורה בפועל ?   -סיכות 

המרצים ממקמים סיכה על הגופות ואתם תצטרכו לזהות את מיקום הסיכה הנעוצה. לאחר  
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המבחן המעשי )בבוקר( מתקיימת הבחינה העיונית )צהורים( עם שאלות רבות ברירה. חשוב  

יותר גופות ממספר שולחנות זאת מפני שיכול להיות הבדל מאוד גדול  להכיר ולראות כמה ש

במראה של רקמה מסוימת בין הגופות. בסופו של דבר אלו הגופות שעליהן תיבחנו, ולכן חשוב  

במהלך הלימוד העצמי בשעות הערב בחדרי הדיסקציות לבוא ולהסתכל על גופות אחרות )גם לא  

נו עבורכם מבחן דמה של החלק המעשי יהדיסקציות יכ של הקבוצה שלכם(. בקורס זה מדריכי

להגיע )אגב הם עושים  מאודהמדמה אחד לאחד את מבחני הסיכות באותם תנאים בדיוק. מומלץ 

את מבחן הדמה בהתנדבות מלאה ללא קבלת תמורה על השעות האלו, אז שווה להעריך את  

י הדיסקציות שיכולים גם כן להיות  השקעה שלהם זה לא מובן מאליו(. בנוסף, ניתן להיעזר בספר

 לכם לעזר כהכנה למבחן הסיכות.

חייבים לקחת את הקורס הזה ברצינות כי הוא הקדמה ובסיס חשוב והכרחי לכל מה שמחכה  

בהמשך. כמו כן, חשוב להפגין נוכחות כיתתית בדיסקציות. רכז הקורס מתייחס לנוכחות בכובד  

לט ער לכך. לידיעתכם, זהו הקורס הכבד ביותר  ראש גם אם הוא לא מעיר על כך הוא בהח

אם אתם מעוניינים    -מבחינת נק"ז ויש לו משקל מכריע על הממוצע שלכם בשנה זו )הערה קטנה

בקורס, אז כדאי לקחת   85להיות מדריכי דיסקציות בשנה ב' עליכם להוציא ציון סופי של מעל 

 בהמשך(.את זה בחשבון כי הציון בקורס הזה פותח לכם אופציות 

, לחלק המעשי מהסיכומים של עדי ליטמנוביץ'מומלץ ללמוד להרצאות העיוניות בחלק של אלון 

או לרכוש חדשות בהנחה דרך רכישה   2ניתן לרכוש כרטיסיות מסטודנטים משנים מתקדמות יד

ולמי שיותר נוח ניתן לרכוש גם עותק   PDF-מטעם האגודה. כנ"ל לגבי ספרי אטלס, יש עותקים ב 

 קשיח בהנחה ברכישה דרך האגודה. 

)בערך מבחן   שני מבחני סיכות ושני מבחנים עיונייםלסיכום עניין הבחינות, בקורס זה מתקיימים 

פעם בחודש. שימו לב לכך שאמנם אין הרבה מבחנים, אך בכל מבחן יש המון חומר(. בנוסף יש  

בנפרד גם מתחלק לבחינה עיונית שכוללת שאלות רבות ברירה    לוגיהבחינה על החלק של היסטו

 ובחינה 'מעשית' על חתכים היסטולוגיים.

 

הקורס עבר שינוי משמעותי בשנתיים האחרונות, רכזי הקורס מנסים   –  נק"ז( 6) ביואנרגטיקה .4

בכל יום   -להשתפר משנה לשנה. בשנה שעברה, הקורס התנהל במתכונת של "כיתה הפוכה"

בלנו מעוזרי ההוראה של הקורס מיקוד לחומר הנדרש שנדע ביום למחרת. המיקוד כלל רשימת קי

מטרות )שאותן הם רוצים שנדע לאחר שנשלים את קריאת החומר היומי( ורשימת מקורות מידע, 

כמו ספרי הקורס, סרטונים מאתר "אוסמוזיס" סרטונים מקצועיים ביוטיוב, ולעיתים אף סיכום של  

)בד''כ( ללמוד את   12:30שירל אוחיון, של החומר מהספרים. למחרת, ניתן לנו זמן עד המתרגלת, 

החומר )בבית או בפקולטה, לנוחיותינו(, במטרה להגיע לפקולטה ישירות לתרגול החומר הנלמד. 
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קבוצות, כאשר לכל קבוצה מתרגל שונה לכל נושא. בתחילת כל   2-לשם התרגול, הכיתה חולה ל

קצר ומאוד בסיסי על החומר שנדרשנו ללמוד. בחלק מן התרגולים הייתה גם   תרגול היה בוחן 

תוכנת מחשב שהיא בעצם סימולטור, שבה מכניסים ערכים של ריכוזי תרופות )לדוגמה(   - מעבדה

ומודדים את השפעתן על השריר. הסימולטור מדמה עד כמה שניתן תגובות פיזיולוגיות של  

לנתח את התוצאות בדו''ח מעבדה שמצורף לתרגול, המכיל   שרירים ותאי עצב, ואנו נדרשים

יומיים לאחר מכן. העבודה נעשית בזוגות ויש  -מספר לא רב של סעיפים, ולהגישו בדרך כלל יום

להצטייד במחשב נייד, עדיף לכל אחד מבני הזוג, כדי לייעל את עבודת המעבדה במקביל למילוי  

ב אחד(. בתרגולים ללא מעבדה, המתרגל/ת  הדוח )אך כמובן שניתן לעבוד יחד על מחש

)סטודנטים משנים מתקדמות( מסבירה את החומר ושואלת שאלות במטרה להבין את רמת הידע  

של הכיתה לאחר הלימוד העצמי. לא נערך אצלנו מבחן בסוף הקורס )בדיוק התחיל גל הקורונה  

ים יתבססו על סמך ציוני  והסגר בישראל בשבוע האחרון לקורס( ולכן הפקולטה החליטה שהציונ

 דוחות המעבדה, ועל ציון של עבודה מסכמת שהחליפה את המבחן.  

בנימה אישית נסכם שזהו קורס חשוב, המתקשר לקורס אנטומיה ויחד מקנה את המבט הכללי  

על תפקוד הגוף והאיברים. המתרגלים, שהיו בקיאים מאוד בחומר, דאגו להדגיש בפנינו עד כמה  

 ולוגיה מסייעת להם להבין את הקליניקה מאחורי המטופלים בסבבים הקליניים.ההבנה של הפיזי

 

טיפ מאיתנו: ברוב הפעמים עבדנו יחד בשיתוף פעולה כדי לתרגם את החומר מספרי הלימוד,  

שלעיתים היה מאוד ארוך. כל אחד תרגם במקביל חלק מהחומר, וכך היה סיכום קריא בעברית  

 לעשות חלוקה מראש, כי אצלנו זה התפספס לפעמים. לקראת התרגול. ממליצים לכם 

 

)לרוב לא מעלים את   לאיסוף מצגות מהמרציםדאגו לכך שיהיה אחראי אחד או שניים בכל הנוגע 

המצגות למודל( והקלטות של השיעורים )לבקש רשות כמובן(. לפני שנתיים נוספו תרגולים  

ותרגילי בית לקורס אשר העמיקו את ההבנה. מומלץ לעבור בעיון על תוכן התרגולים ותרגילי  

הבית כי בדר"כ יש שאלות משם שמופיעות אחר כך במבחן. רמת תרגילי הבית היא הרמה  

 נדרשת למבחן פחות או יותר.ה

 

השנה בגלל הקורונה הקורס לא התקיים. משנים קודמות מספרים  – ימי לימוד( 3)קורס מד"א  .5

שהקורס קליל ונחמד שמעבירים אותו פרמדיקים של מד"א )זה למעשה קורס מע"רים(. בסוף  

 הקורס יש בוחן ומבחן מעשי ואחרי מספר שבועות תקבלו כרטיס של תעודת מע"ר.
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בנוסף לקורס ביואינפורמטיקה תלמדו מספר קורסים אחרים, יותר קליניים וזהו   בסמסטר השני

 סמסטר מאוד עמוס. 

נשען על הידע מקורס אנטומיה וביואנרגטיקה ומהווה שבוע מבוא לתכנים   -נק"ז( 1) פתולוגיה .1

פתולוגיים שיחזרו לאורך כל הקורסים וכן מבוא לקורס מורחב בפתולוגיה של שנה ב'. הקורס  

קצר, נקודתי ומתומצת מאוד ומכיל בעיקר תכנים של פתולוגיות היסטולוגיות )איך הרקמה נראית  

 במצב לא תקין(. 

 מהציון הסופי.   100%בקורס זה מבחן אחד בתום הקורס שמהווה 

 

 אינפורמטיקה.-ו EBMחלקים: סטטיסטיקה,   3-הקורס מוחלק ל – נק"ז( 3) ביואינפורמטיקה .2

טרם תחילת הקורס, נדרשנו להגיש "תרגיל טרום קורס" בעיקר כדי שלמרצים יהיה מושג על רמת  

 כתנאי הכרחי כדי לגשת למבחן הסופי.הידע של הכיתה, ללא ציון, אך 

מאוד רלוונטי להמשך,   EBM = evidence based medicine-החלק של קריאת המאמרים וה

במיוחד לעבודת הגמר שכל סטודנט לרפואה צריך לעשות, אבל לא רק. לומדים בו על סוגי  

 המאמרים ועל הערכת איכותם.

על המתאמים השונים, מבחנים סטטיסטיים  בחלק של סטטיסטיקה לומדים, כמו בתואר הראשון,

ועל המשמעות של תוצאות סטטיסטיות. בחלק זה מתחלקים למספר קבוצות, ולכל קבוצה יש  

אחראי מטעם הסטודנטים, שעובר הכוונה מטעם מדריכי הקורס ומעביר את ההכוונה של פתרון  

קר, ועליכם לענות על  לחברי הקבוצה. בתרגול ניתנים נתונים סטטיסטיים מתוך מח -התרגילים

שאלות התרגול על סמך נתונים אלו. בתום התרגול )או כאשר מסיימים את מטלות התרגול(  

 מגישים את המטלה )ללא ציון, אך זהו תנאי הכרחי כדי לגשת למבחן הסופי(. 

בחלק של אינפורמטיקה יגיעו מרצים אורחים, שיספרו על יישום הכלים האינפורמטיים במסגרת 

 עבודתם.

: מבחן בסטטיסטיקה )שהתבסס על החומר  חן אחד בשני חלקיםב מבסיום הקורס היום לנו 

 מהתרגולים(, ובאינפורמטיקה בנפרד. 

 

הוא קורס עמוס ומשמעותי, הרבה קליניקה, מחלות ובדיקות פיזיקליות.    – נק"ז(  4) מוח ונפש .3

יש בקורס זה ביקור במחלקה  קורס עמוס וקשה, מתחיל באנטומיה של המוח וממשיך לקליניקה. 

 נוירולוגית בבתי החולים. 

כאמור, מתחילים בחלק של נוירואנטומיה ונוירופיזיולוגיה, באורך של כשבועיים, ובסופו מבחן.  

החל ממחלות תורשתיות ועד טראומות נקודתיות.    -לאחר מכן, מתמקדים בפן הקליני של המוח

קורס לעשות אינטגרציה בין נושאים, וכן  הרמה גבוהה, ומצופה מהסטודנטים לקראת סוף ה
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ישנו יום דיונים מרוכז ובו הכיתה מתחלקת למספר  -היכולת להבדיל בין מחלות נוירולוגיות שונות

קבוצות, לכל קבוצה מרצה שבוחן את רמת הידע של הסטודנטים, בצורה של שיחה פתוחה.  

דיל בין מצבים נוירולוגיים  לדעת להב -הרמה הנדרשת היא גבוהה, ועליכם, כפי שנאמר קודם

 שונים על סמך נתונים קליניים הניתנים לכם ע''י המרצה.

סיפורי מקרה, כאשר לכל  4לבסוף, מתקיים מבחן נוסף על החלק הקליני, וכן ניתנו לנו לניתוח 

סיפור מצורפות שאלות מנחות, שבעזרתם עליכם להראות את דפוס החשיבה שלכם על סמך 

 הידע הנלמד. 

סיפורי   4-המבחנים )נוירואנטומיה+ קליני(, דיון בקבוצות מול מרצה ו 2מרכיבי הציון הם   סך הכל

המקרה )כמטלה אחת(. בנוסף, במסגרת הקורס התקיים סבב אחד במחלקות נוירולוגיה בבתי  

 החולים, וכן במסגרת קורס היל''ה ביקור נוסף.

ס למרות הרמה הגבוהה הנדשה  בנימה אישית: הרוב הגדול של הסטודנטים מאוד נהנו מהקור

במהלכו. זהו הקורס הקליני הראשון שבו נדרשנו לרמה כזו של ידע ויישום קליני, והדבר בהחלט  

נות מהידע שאתם יוצאים איתו  י הוסיף מרץ ורצון לדעת את החומר. אל תיבהלו מהקושי, תנסו לה

 בסופו.

 

 -נק"ז( 6 –)גנטיקה, רביה גדילה והתפתחות  גרג"ה  .4

  שבועות מחולק למספר חלקים: 6-כ -קורס עמוס ויחסית ארוך 

חלק זה יותר עיוני ומתבסס ברובו על חומר   -אמבריולוגיה, גנטיקה ומומים מולדים   -מבואות  .א 

שרובנו למדנו בתואר הראשון בשיעורי אמבריולוגיה. ישנן כמה הרצאות של חוקרים 

קולטה שנכנסים לתוך המחקר שלהם והן ברמה קצת יותר גבוהה. בחלק זה יש יום שלם  מהפ

, והפסקות  IVF, PGDהמוקדש לייעוץ גנטי המכיל שיעורים על לקיחת הסטוריה משפחתית, 

 . הריון )הרצאות מרתקות השופכות אור על תכנון משפחה וילודה(

חלק זה מתמקד   -ים ופתולוגיות קשורות פיזיולוגיה של הרבייה, פריון, מומים עוברי –רבייה  .ב

 מאוד בפרקטיקה ובקליניקה של רבייה ופריון. 

פתפיזיולוגיה של הריון, משכב לידה, ניהול סיכונים בהריון. חלק זה של הקורס   –הריון ולידה  .ג

 מרתק ומועבר בצורה מעולה ע"י רופאים מומחים לנשים וגינקולוגיה. 

תקינה ולא תקינה, היבטים פסיכולוגים של התפתחות עוברית   –התפתחות וגדילה  .ד

התפתחות קוגניטיבית וחשיבות הנקה. בחלק זה מדברים על שלבי העובר הראשוניים, מהי  

התפתחות תקינה ולא תקינה, מאפיינים שונים ופתופיזיולוגיה של התפתחות. בחלק זה  

 מועברת הרצאה על הזנחה והתעללות בילדים והשלכותיה על בריאות הילד. 

מעניין ומתקשר לחומר שנלמד עד אז. בסוף הקורס   מאוד ורס מאוד עמוס וכבד יחסית אבל הק

וכו'(. המרצים של החלקים   BRCAכנראה תצאו עם תובנות על תכנון משפחה ובדיקות גנטיות )
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השונים מצויינים, ערים לשאלות הסטודנטים ומעבירים את החומר בצורה מעולה. רכזי הקורס  

ל חלק של הקורס ולא יתפשרו על איכות ההוראה. במהלך הקורס תבקרו  משקיעים מחשבה לכ

פעמיים בבתי חולים בצפון )זיו/ נהריה/ פוריה/ נצרת(, תבקרו במחלקות הרלוונטיות לחומר  

נשים ויולדות, ילדים, תינוקייה, פגייה וגנטיקה ותצפו במקרים מהשטח, זוהי חוויה מאוד    -הנלמד 

קטיקה. רכזי הקורס קשובים ומתייחסים ברצינות לבקשות  טובה, מעניינת ומחברת לפר

החל מעניינים אדמיניסטרטיבים ועד תכני הלימוד עצמם. הם מעודדים להגיש   –הסטודנטים 

 ערעור למבחנים ומתייחסים לזה ברצינות. 

 מהציון הסופי. 100%בסך הכל המהווים  שני מבחנים בקורס זה היו 

 

 

 קורסים שנתיים 

 ישנם קורסים שרצים לאורך כל השנה, בין הקורסים הנ"ל: 

אחד מהקורסים החשובים ביותר בהכנה  בלי ספק   –)הקניית יסודות קליניים לרופא( היל"ה  .1

הקורס ילווה אותנו בכל השנים הקליניות )א,ב( מהיום הראשון לומדים לקחת   לשנים הקליניות!

החל מבדיקת ריאות   -אנמנזה )היסטוריה רפואית ותשאול החולה(, לבצע בדיקה פיזיקלית 

נה( וכלה בבדיקה נוירולוגית, ורואים חולים ממש מההתחלה. הקורס הוא  )רלוונטי במיוחד בקורו 

 14:30-מתחילים בכמעט כל שבוע, ללא תלות בקורס המקביל. השיעורים  -פעם בשבוע 

שעה וחצי כרקע לחומר הנלמד והמתורגל בקבוצות הקטנות, ואז מתחלקים  -בהרצאה של כשעה

מנחים קבועים שילווה אותכם לאורך שנתיים,  לקבוצות קבועות לאורך השנה עם זוג רופאים 

איתם מתרגלים ומיישמים את האנמנזה או הבדיקה הפיזיקלית. סטודנטים בשנים מעלינו  

מספרים שהקורס הזה תרם להם רבות בהגעה למחלקות. בקורס זה מדי יום )יום שלישי אצלכם  

תחלף באופן הזה( תישארו  קבוע לשנתיים אצלנו היה יום רביעי קבוע לשנתיים וכל מחזור זה מ

בקורס חובת נוכחות  -ללימוד בקבוצות קטנות והנוכחות היא חובה עד הסוף  18:00עד השעה 

. בתחילת השנה יפורסם לו"ז  ויש אפשרות להפסיד רק שני מפגשים במהלך השנה כולה

תתבקשו להכין בבית אנמנזה כתובה ע"פ הסימולציה שנעשתה בכיתה, תסריטי מחלה   -מטלות

למידה וכתיבה בבית על מחלות מסוימות( ראיין חולה בביה"ח ועוד. ההגשה היא חובה ואי מילוי  )

 המטלות יפגע בציון הסופי ועשוי להביא למצב של אי השלמה של הקורס.

  בודות השנתיות בקורס זה, בפקולטה מאוד קל אולי להוריד מהמשמעות והחשיבות של הע -טיפ 

כבדו את המעמד  מתייחסים בכובד ראש בכל חשד או ניסיון להעתקה, אל תגיעו למצבים האלו.  
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והמטלות הנדרשות מכם, שום פעולה שפוגעת ביושרה שלכם לא שווה את ההשלכות לאחר  

   אירוע מהסוג הזה על העתיד שלכם כרופאים בעתיד וכסטודנטים לרפואה.

לקיחת אנמנזה,   -הלך הקורס היטב את החומרחשוב להיות מעורבים, להשתתף וללמוד במ

כתיבת אנמנזה, בדיקות גופניות, תסריטי מחלה וכלל המצגות שמועברות בקבוצות הקטנות שכן,  

אתם תיבחנו על כל זה במבחן אוסק"י בסוף שנה ויותר מזה, יש לקורס זה משמעות עצומה  

ים אותנו את המיומנות הזו.  זה בדיוק מה שתעשו כשתגיעו למחלקות, ושם לא מלמד –בקליניקה

ללא ציון, שיעזור לכם להבין מול מה תתמודדו    -באמצע השנה יהיה לכם מבחן אוסק"י דמה 

במבחן האמיתי. קחו בחשבון שאת מרבית החומר למבחן בסוף שנה תלמדו דווקא בסמסטר ב',  

ול  כך שהמבחן באמצע השנה עוזר בעיקר בכל ההתמודדות עם הלחץ, מבנה התחנות ותרג

חשוב להתייחס לקורס זה בכל הרצינות הראויה, הצלחה בקורס היא  אנמנזה מול שחקנים. 

 מפתח להצלחה במחלקות.

ב. קורס המתרכז בעיקר בפן  -הקורס ילווה אותנו בכל השנים הפרה קליניות א ו  – תורת האדם  .2

שני חלקים: האתיקה, ומדבר גם על נושאים בפסיכולוגיה וסוציולוגיה הקשורים ברפואה. לקורס 

חלק המבוא, מספר ימים מרוכזים בתחילת השנה המכילים את מרכבי היסוד האתיים והכלים  

שיעורים וימים מרוכזים בתוך   -איתם "נשתמש" וננתח מקרים במשך שאר השנה, והחלק השני 

הקורסים האחרים. הקורס למעשה שזור בקורסים השונים לאורך כל השנה וניתנות בו הרצאות  

לתכנים אותם לומדים בכל קורס בהקשר אתיקה ופסיכולוגיה. בנוסף להרצאות יש גם   הקשורות

 עבודה בקבוצות קטנות משני סוגים:

, בשנה ב' מנחה  PhDסוגיות באתיקה עם מנחה )בשנה א' המנחה הוא סטודנט/בוגר      . א 

יות שונות  ( שבה דנים על התיאוריה באופן כללי וכן מציגים סוגיות אתMDהקבוצה הוא בוגר 

בהם אתם דנים כקבוצה, שימו לב, המדריך בקבוצה מעריך כל אחד מכם באופן אישי, לכן  

 השתדלו להשתתף בדיונים, להיות נוכחים ולהקשיב לשיעור הכיתתי טרם הדיון הקבוצתי. 

קבוצות בהנחית פסיכולוג, מדובר במספר מפגשים בודדים לאורך השנה. יש  –פסיכולוג    ב. 

מאחר ומדובר בפסיכולוגים שונים לכל קבוצה, חלק   -בחוויות מהמפגשים האלה שונות רבה  

הרגישו שזה אכן תרם להם להתמודד עם שלב הדיסקציות באנטומיה ובכלל לדבר על מה  

שאנחנו עוברים במהלך השנה, חלק הרגישו פחות נוח במפגשים הללו. זה שירות מוסף מטעם  

 הפקולטה, נצלו אותו.

ים במהלך השנה המשולבים בקורסים השונים מחולקים לשיעורים המועברים השיעורים הניתנ

רכזת הקורס, הרצאות בנושאים פסיכולוגיים ואתיים המועברים ע"י   -ע"י דוקטור מירי בנטואיץ'  

  פסיכולוגים, עורכי דין ואמנים וסרטים בהם אנו נדרשים לצפות ולנתח. 
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)כרגיל(. אך אין אפשרות   20%-ותר להעדר כגם בקורס זה הנוכחות שונה. בהרצאות הקורס מ

ין  פסיכולוג(, שימו לב שזה מצו\תיקהלהעדר ממפגשים בקבוצות הקטנות של הקורס )סוגיות בא 

 בתקנון הפקולטה.

בתום הקורס מבחן שנתי מסכם, בשנים קודמות נערכה בחינה פתוחה בפקולטה )ללא שאלות  

השנה היה גם מבחן בית וגם בחינה עיונית עם שאלות  רבות ברירה(. אצלנו, בגלל הקורונה בסוף  

המצאנו מקרה בנושא פוריות וגנטיקה אותו ניתחנו    -רבות ברירה. מבחן בית היה עבודה בזוגות 

 והגשנו כחלק מהמבחן הסופי. 

הציון הסופי משקלל את המבחן מחלק היסוד של הקורס, המבחן מהחלק השני של הקורס,  

רגול הקטנות והעבודה הסופית בזוגות )יתכן ששנה הבאה לא  הערכת המתרגל בקבוצות הת

 תדרש(.

הוזכר למעלה. מתחיל בתוך בריאות הציבור וממשיך לאורך כל השנה. מהות    -קורס מח"ר .3

שעות חודשיות, מידי פעם יש גם שיעורים בפקולטה שקשורים  4הקורס היא ההתנדבות בקהילה 

שמקבל כל סטודנט מהאחראי עליו בהתנדבות, דו"ח  לקורס. הציון בקורס משוכלל מהערכה 

מסכם ומבחן מסכם בסוף השנה )המבחן הוא יותר כמו משוב שלכם על ההתנדבות אולם יש  

 להפגין את בקיאותכם בקשיים של האוכלוסייה שבה התנדבתם(.

שנה שעברה הפעילות הופסקה באמצע השנה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ודחו את הקורס  

 ה הבאה.לשנ

  

 יהדות

מומלץ לקחת אותם בשנה  במסגרת הלימודים בבר אילן אתם נדרשים לקחת שני קורסים ביהדות . 

. ישנם קורסים מתוקשבים )אין צורך להיות נוכח בכיתה( ויש כאלה שדורשים  הראשונה ולסיים עם זה

 נוכחות. יש קורסים סמסטריאליים ויש כאלה שנתיים. לדוגמא:

רס בסמסטר א', נוכחות חובה בשעות אחה"צ, מה שאומר עוד יום להישאר  קו –מוסר במקרא  •

(. מצד שני המרצה חמוד והמבחן משוחזר במלואו והציונים גבוהים  20:00מאוחר )עד 

 ומסיימים קורס יהדות אחד כבר בסמסטר א'.

קורס מתוקשב שנתי. צריך ללמוד את החומר שהמרצה מעלה למודל. בשנה   –חגי ישראל  •

 מבחן היה חצי משוחזר. אם לומדים את החומר מהמודל אין בעיה להוציא ציון גבוה. שלנו ה

סמסטרים. למבחן  2קורס עם מספר מפגשים ומטלות להגשה לאורך  –נושאים אקטואליים  •

ניתן להכניס מספר דפים כתובים בכתב יד, מה שמקל מאוד על כל העניין! המרצה מתחשב  

 מאוד ומבין את הסטודנטים.

קורס מתוקשב שנתי, חייב לעלות פעמיים בשנה תגובה דרך פורום    –אבי המאמינים   אברהם •

 הקורס כתנאי להיבחנות זה גם יכול להקנות בונוס. מבחן אחד בסוף השנה. 
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 מבחנים 

בניגוד לשנים קודמות, לא התקיימו אצלנו בחנים שבועיים, אלא בין מבחן אחד לשניים במהלך  

 ודות הגשה בקורסים מסויימים. ובסיום כל קורס, בנוסף לעב

בכל קורס הדרישות הן שונות )מבחינת כמות המבחנים והמטלות(, ומפורטות במידע על הקורסים 

במסמך זה, ובסילבוס שניתן בתחילת כל קורס. יתכנו שינויים בין המטלות והמבחנים בין השנה  

 שעברה לזאת שאתם עתידים לעבור, לכן קחו זאת בחשבון. 

יש קורסים בהם נדרש ציון גבוהה יותר להשגת עובר,  לכך ש, שימו לב 60קורסים הוא לרוב ציון עובר ב

  .70כמו בחינת האוסקי כחלק מקורס הילה בה נדרש להוציא לפחות 

, לכן המלצה  לפחות  70ממוצע שנתי של שימו לב כי על מנת להמשיך בין שנה לשנה אתם צריכים 

הציונים הסופיים שלכם בקורסים וודאו מה מצבכם, שלא תמצאו  אישית בסוף סמסטר א' עברו על  

 .97את עצמכם בקורס האחרון לשנה שואפים להוציא 

  

 נוכחות 

 שעות אקראיות. \ חתימה ידנית על טופס שעובר בשעה -כפי שאתם יודעים הנוכחות היא חובה

אם תהיה   הכיתתית!בעיקר לא ברמה  –אל תשחקו עם זה מקורס.  20%מותר להחסיר עד 

נוכחות דלה בכיתה יכול לקרות שיעבירו דף נוכחות אפילו מספר פעמים ביום. הפקולטה מאוד מאוד  

רצינית בעניין זה ואמינות היא ערך עליון. לא כדאי להגיע לוועדת משמעת כי חתמתם/חתמו בשמכם. 

ידה ואיחרתם או  קחו בחשבון נתון זה כאשר אתם באים לחפש דירה/עבודה/ניהול משפחה. במ

לפני שאתם יוצאים או אחרי שאתם מגיעים   -למזכירות תמיד יצאתם מוקדם ועבר דף נוכחות, גשו 

)לפי השעה שהגעתם(, אל תסמכו על המזל שלכם. במידה והפסדתם   והן ירשמו לכם חיסור חלקי

להגיע  ללא הצדקה לא תוכלו לגשת למבחן הסופי באותו קורס שהחסרתם וזה עלול  20%-יותר מ

 למצב שיאלצו אתכם להשאר שנה. 

כמו כן הנוכחות חשובה לרכזי הקורסים, על אחת כמה וכמה כשמגיע מרצה במיוחד )ומרחוק(. רמת  

 הנוכחות בכיתה משפיעה על הגישה שלהם ועל הרצון שלהם לבוא לקראתכם. 

ות בד"כ  שנה שעברה לנוכח משבר הקורונה ההרצאות הועברו לזום, לא נאכפה הנוכחות וההקלט

עלו באותו יום או יום אח"כ למודל או למאגר הכיתתי. הנוכחות שלנו נדרשה בימים המרוכזים בתורת  

 האדם או היל"ה. 
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 איפה הקושי הגדול? 

 בעיקר בקורסים: אנטומיה, ביואנרגטיקה, מוח ונפש וגרג"ה הם הקורסים העמוסים ביותר בשנה.

 איפה טיפה יותר רגוע?

 רמטיקה.בריאות הציבור, אינפו

 

 ספרים/לומדות/ציוד מומלצים לרכישה למהלך השנה?

ובין אם עותק קשיח( ובסיכומים של   PDFנזכיר בקורס אנטומיה כדאי ורצוי להיעזר בספרים )בין אם 

( והמצגות שלו בנויות ממנו, כך שזה מאוד נוח למצוא  Thiemeעדי. המרצה עובד עם אטלס של טים )

( מעולה. יש גם כרטיסיות לשינון  Netterיחד עם המצגות, אך גם נטר )את התמונות בבית באטלס 

)של טים ושל נטר( ניתן לרכוש חדשות או לפנות לסטודנטים שמסיימים שנה ב' ולשאול האם מישהו  

אטלסים וגם כרטיסיות   -מוכר כרטיסיות משומשות. בתחילת שנה ניתן לרכוש ספרים חדשים בהנחה

גודה בפייסבוק או דרך רמ"ד רווחה וחברה. נזכיר שוב שיש גרסאות  דרך האגודה פרטים בדף הא 

 דיגיטליות לספרים שניתן להסתדר איתן, בסופו של דבר זה עניין של העדפה אישית. 

"  essential anatomy 3המלצה נוספת, יש תוכנה שניתן להוריד דרך "החנות" של ווינדוס שנקראת "

ש"ח. זה   58.5דש וחצי תתבקשו לשלם אם תרצו, העלות היא יש לה תקופת ניסיון חינמית ואחרי כחו

 יכול מאוד לעזור למי שרוצה לראות את התמונה השלמה ואיך הכל מתחבר.

בנוסף, בשביל קורס הילה תתבקשו לרכוש ציוד אישי שילווה אתכם לחיים )סטטוסקופ, פטיש 

 לבדיקת אישונים(.  -רפלקסים, פנס אישי 

 

 חיסונים 

: חיסון תלמידי מקצועות  08/2016במסגרת משרד הבריאות בהתאם לחוזר מנכ"ל   החיסונים נעשים

הבריאות ועובדי מערכת הבריאות. חשוב להבהיר, ביצוע החיסונים הוא תנאי הכרחי כבר משנה א'  

הן לתוכנית הארבע שנתית והן לתוכנית התלת שנתית עבור כניסה לביה"ח במהלך ביקורים  

התהליך לקבל אישור זמני או אישור קבוע יכול להיות  קליניים. -ים הפרהמאורגנים כבר בשלב הלימוד

  ארוך ומסורבל וכולל בירוקרטיה רבה לכן כדאי להתחיל אותו כמה שיותר מוקדם.

קביעת תור בלשכת הבריאות הסמוכה למקום המגורים שלכם, בדרך כלל קשה להשיג   -שלב ראשון 

תור קרוב ולכן כדאי קודם כל לקבוע את התור ואח"כ להתנהל בארגון המסמכים. קביעת התור נעשה  
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חיסונים )במידה ותאריך התור הוא לאחר תחילת הלימודים מומלץ    2שלוחה  5400דרך המספר *

 ותו לשלוחת צפת שצמודה לפקולטה(. לקבוע א

ואתם לא מוציאים אותו ניתן לבקש שיחזור בקופות  איתור פנקס החיסונים שלכם, במידה   –שלב שני 

התהליך נעשה בתשלום סמלי ולכן עדיף   –החולים או להוציא פנקס חדש בלשכת הבריאות עצמה 

 לבקש מהקופה. 

עליכם להשלים. ניתן להשלים את כל החיסונים   לוודא איזה חיסונים יש לכם ואילו -שלב שלישי 

בלשכות הבריאות או באופן עצמאי מול קופות החולים. כתלות בביטוח הבריאות שלכם, רוב קופות  

החולים מציעות את החיסונים הנדרשים במחיר מופחת בהשוואה למחירון של משרד הבריאות ולכן  

  חייב.  ניתן לבצע אותם טרם ההגעה ללשכות הבריאות אבל לא 

   מחירון משרד הבריאותלחצו כאן כדי להגיע ל

 רשימת החיסונים הנדרשת:
 שבועות לפחות  4לאחר גיל שנה בהפרש של  MMRשתי מנות  -1

)הרחבה   anti-HBS ab   ובדיקת נוגדנים  HBVקבלת שלוש מנות חיסון נגד   - Bדלקת כבד נגיפית   -2
  בהמשך(

 18שניתנה מעל גיל  POLIOמנה אחת של  - 3

 18שניתנה מעל גיל  Tdapמנה אחת של   - 4

מחוסן מי שהצהיר כי הוא זוכר שחלה או מי שמציג חיסון של שתי מנות   -אבעבועות רוח  - 5
varicella 

  נות החורף )רלוונטי לחודשים אוקטובר עד ינואר( שפעת בעו - 6

 תבחין טוברקולין בנוסף לחיסונים )הרחבה בהמשך( - 7

 

 : HBs-antiהרחבה על בדיקת נוגדנים 
-antiיצטרך לבצע בדיקת נוגדנים שנקראת  Bמנות מלאות של צהבת  3בנוסף לחיסונים, מי שקיבל 

HBs  ניתן לבקש מרופא המשפחה הפנייה לצורך הבדיקה כבר עכשיו ולהביא את התוצאות .
המודפסות איתכם לתור בלשכת הבריאות. במידה וכמות הנוגדנים שיש לכם מספיקה תתקדמו צעד  

אחד קדימה לקבלת האישור חיסונים שלכם. במידה ולא אותרו מספיק נוגדנים בבדיקה, תדרשו לבצע  
ולהציג תוצאות מעודכנת בהן רמת    anti-HBsשבועות לחזור על בדיקת נוגדני  4-8 זריקת דחף ולאחר

 הנוגדנים עלתה לאחר זריקת הדחף.

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Price-vaccines-abroad.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Price-vaccines-abroad.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Price-vaccines-abroad.pdf
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שבועות   4-8מנות ולבצע בדיקת נוגדנים  3-צריך להשלים ל HBVמנות של  3מי שלא קיבל בעברו 

 לאחר מכן.  

 לחיסונים: הרחבה על בדיקת מנטו )תבחין טוברקולין( דו שלבי הנעשה בנוסף

בשני תבחין זה נעשה (.  Tuberculosisבדיקת מנטו היא בדיקה לגילוי מוקדם של הדבקה בשחפת )

ומבוצע בלשכת הבריאות עצמה. פעם הראשונה מתבצעת החשיפה ופעם שניה מגיעים   שלבים 

 לביקורת לבדוק האם יש גירוי באזור ההזרקה.  

  4תחילת קבלת תכנית החיסונים, שאם לא כן יש להמתין מומלץ להשלים את ביצוע התבחין לפני 

ואבעבועות רוח( לבין ביצוע תבחין טוברקולין.   MMRשבועות לפחות בין קבלת חיסון חי מוחלש )

או אבעבועות רוח. במקרה זה יש  MMRמותר לבצע תבחין טוברקולין באותו ביקור יחד עם מתן חיסון 

 יצוע השלב השני של התבחין אם ימצא בו צורך. שבועות עד ב  4לשמור על רווח זמן של 

שנים( לשכת הבריאות יכולה לאשר את   2-3במידה וביצעתם בדיקת מנטו בשנים האחרונות )לרוב 

אם הבדיקה בוצעה במכון המוכר על ידם כמו המלש"ח )מרכז לטיפול  –תוצאותיה בתנאים מסוימים 

מאושרות על ידי משרד הבריאות והם יבקשו   בשחפת(. לרוב בדיקות מנטו מחוץ ללשכת הבריאות לא 

לכן לא מומלץ לעשות את הבדיקה מראש במכון שהוא לא לשכת  שתעשו את הבדיקה מחדש אצלם 

תדרשו לבצע צילום חזה ולהציג את תוצאותיו התקינות ללשכת   –אם התבחין חיובי  הבריאות.

 לשאול בלשכת הבריאות.  הבריאות או להציג אישור על קבלת טיפול מונע, מידע נוסף ניתן 

לסיכום נושא החיסונים, הפקולטה תשלח לכם מייל בנושא החיסונים ויציגו איש קשר מטעמם עבור 

השלמת החיסונים ואיסוף האישורים. תתבקשו לסיים את התהליך כמה שיותר מוקדם )ובצדק כי זה  

חיסונים, ובעצם   2וחה של 5400תהליך ארוך שעלול לקחת זמן(. כדאי קודם כל לקבוע תור במספר *

להתכונן לתור לפי התאריך שיקבע. קיימת לשכת בריאות קרובה לפקולטה לרפואה בצפת במרחק  

דקות, הממוקמת במתחם הסראייה. מומלץ לבדוק את עלות החיסונים שחסרים לכם  2-הליכה של כ

ייב. בהחלט  זול עבורכם אך לא ח\לעומת המחיר המוצע במשרד הבריאות ולבצע במקום שיותר נוח

 יותר פשוט לבצע אותם בלשכה )וכן לצערנו עלות החיסונים היא על הסטודנט(. 

את האישור הסופי, לאחר ווידוא שביצעתם את כל החיסונים אתם מקבלים ממשרד הבריאות  

. שימו לב שאישור הסופי נקרא אישור  בלשכת הבריאות עצמה, לכן תצטרכו להגיע לשם בכל מקרה

 ויש לשמור על המקור, ולהעביר לפקולטה העתק או צילום ממוחשב.  1חלק ג' של נספח 
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השגת האישור הסופי עלולה לקחת כמה חודשים )תלוי כמה חיסונים אתם צריכים לעשות( הלשכה  

יכולה גם להנפיק אישור זמני עד לתאריך מסוים בהתאם להתקדמות שלכם בחיסונים הנדרשים  

 לשיקולם. 

האישור תשמרו אותו במקום נגיש כי הוא ישמש אתכם בעתיד כשתרצו לעבוד  אחרי שתקבלו את  

 .בתחומי הרפואה

 מלגות

מתפרסמות בדף האגודה בפייסבוק מלגות, שווה לעקוב אחרי הפעילות בדף. כמו כן האוניברסיטה  

 שולחת מפעם לפעם מיילים בנוגע למלגות שנפתחות מטעמה.

שמתקבלת עבור כל סטודנט שמתגורר   לחודשש"ח  035מלגה בסך  -מלגת דיור מטעם הפקולטה

עפולה והאזור. המלגה    -באיזורים: גליל עליון, משגב, גליל מערבי )לא כולל קריות וחיפה(, גליל תחתון

נכנסת לחשבון הבנק של הסטודנט. אנא עקבו אחר ההוראות שנשלחו אליכם במייל מטעם 

ה תתקבל רק לאחר הזנת פרטי בנק באזור  הפקולטה בנושא לשם הגשת המסמכים הנדרשים )המלג

 בר, תשלום מקדמה ורישום לקורסים(.-האישי במע' אינ

 

 הדברים שהכי צריך לדעת לפני שהשנה מתחילה?  3

. תהנו! התקבלתם! הלחץ של ה"להתקבל" כבר מאחוריכם. עכשיו תיראו איך אתם נהנים  1

 מהלימודים עצמם. 

הליך התגבשות, ולכן דווקא כאן, אגודת הסטודנטים מאוד  . תראו, זה לא סוד שהפקולטה עדיין בת2

משפיעה, האגודה דוחפת לשנות קורסים לא טובים ומעלה הצעות ייעול כל הזמן, אנחנו בקשר 

מתמיד עם הנהלת הפקולטה וחשוב לנו לשמוע ולקבל פידבקים משנה א'. בהזדמנות זאת אנחנו  

בעיצוב האופי האקדמי והחברתי של הסטודנטים  מזמינים אתכם להצטרף גם כן לאגודה ולקחת חלק  

 והפקולטה. 

לשם כך יערכו בחירות מטעם האגודה בתחילת השנה.   -נציגי כיתה  2. לכל מחזור בכל מסלול יש 3

נציגי הכיתה נמצאים בקשר עם רכזי הקורסים ומהווים גם חלק מהאגודה. זהו תפקיד קריטי שמשפיע 

הפקולטה )המזכירות/רכזי הקורסים מעדיפים ובצדק שיהיו נציגים  על הנראות של הכיתה מול 

 סטודנטים שיבואו להתלונן(.  30שידברו איתם על עניינים כיתתיים מאשר 

 

והכי חשוב, אל תשכחו את עצמכם! בין כל הלחץ של המבחנים, העבודות והלימודים, תמצאו לכם  

 זמן לבלות, לנוח, להתאוורר וגם להנות מהצפון.
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 ', ארבע שנתי שנה ב 

 מה מצפה לנו?

ראות  עלולות להיוהקורסים קשים עם דרישות ש  והרבה יותר קליני,  החומר מעניין מאוד ! שנה עמוסה

לקראת סוף השנה  וכמובן, .זה.., אבל אתם תעברו את שנה כבלתי הגיוניותשל הבחלקים מסוימים 

   הכניסה למחלקות.  -מחכה היהלום שבכתר 

ולקבוצות שאליהם תהיו משוייכים עד סוף הלימודים    תשתבצו לבתי החוליםפרט לכך, במהלך השנה 

)הומינג(: זיו, פוריה, נהריה ועפולה/נצרת. סי"ורית האגודה, רז גלובוס, תגיע בתחילת השנה להסביר 

לק  לכם בצורה מפורטת על התהליך ותפעל בשיתוף עם נציגי הכיתה שלכם על מנת שתצליחו להתח

 בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר.   

  ברמה מאד גבוהההטיצ'ינג(  –כדאי שתדעו שההוראה בבתי החולים )או כמו שתקראו לזה מעכשיו 

בכל אחד מבתי החולים, ובסופו של דבר עבור רוב הסטודנטים השיקולים המכריעים הם המיקום 

 .הגיאוגרפי והחברים

יח להסתדר בלי הגרלה, בזכות התפשרויות משמעותיות מצד  בנימה אישית, המחזור שלנו )ח'( הצל

סטודנטים שבחרו להישאר עם החברים בבתי חולים פחות מבוקשים ובזכות סבלנות, הכלה  

וסטודנטים שהיוו גורמים מפשרים בתהליך. זה לא היה פשוט, אבל בסופו של דבר אין סטודנט שנותר  

 .נו להשאר רוב הזמן באווירה טובה וחיוביתלא מרוצה, אף אחד לא "נדפק" מההגרלה, והצלח

בנוסף לחלוקה להומינג, תתחלקו השנה גם לבתי החולים ולקבוצות של הפנימיות. חשוב לדעת  

 שעבור אלו שגרים בצפת ובראש פינה, יש הסעות לבתי החולים הרחוקים יותר.

שו בסוף השנה  לסיכום, מצפה לכם שנה מעניינת, מאתגרת ומלמדת מאד. קפיצת המדרגה שתרגי

עשו את זה לפניכם   מבחינת הידע הקליני שלכם תהיה משמעותית. זה אמנם לא תמיד יהיה קל, אבל

 ובחיוך.  ויעשו גם אחריכם, אז קחו הכל בפרופורציה

 

 להלן הקורסים בסדר כרונולוגי: בחזרה לשנת הלימודים, 

 משך הקורס כארבעה שבועות.   – אימונולוגיה .1

אחלה קורס, לא קל אבל גם לא קשה במיוחד. הרכזות מנסות לשפר משנה לשנה, מביאות תכנים  

 נו הייתה בחינה כל יום ראשון.  ם. אצלמעניינים ומאוד קשובות לסטודנטי

 קחו את שלושת השבועות האלה ברגוע לפני קורס זיהומיות.  

 

 שבועות.   כחמישהמשך הקורס  – זיהומיות .2

 פרופ'רכז הקורס  קליניים.-קורס עמוס מאד, אבל חשוב מאד ומהווה נדבך מרכזי בלימודים הפרה
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ומעביר   נמצא כמעט לאורך כל הקורס בפקולטהשדני גליקמן הוא יחיד במינו, רכז ומרצה מצוין, 

 .  רבהמכם השקעה מהנה אבל גם קשה שידרוש ו . צפו לקורס מרתקחלק נכבד מהשיעורים

במהלך הקורס מוגדרים מראש מספר שיעורים אותם מעבירים סטודנטים וכתלות בציון שניתן על  

בחירת הסטודנטים נעשתה בהגרלה   בשנים קודמותלציון הסופי.  מקבלים בונות ידי רכזי הקורס 

 ע"י רכזי הקורס לאחר שהסטודנטים הגישו את המועמדות שלהם.  

 בימי ראשון לאורך הקורס.   יםבחנאצלנו היו שלושה  

 

 משך הקורס כשלושה שבועות.   – נאופלזיה .3

הקורס מתחיל בשבוע מבוא של ביולוגיה מולקולרית ומושגים בסיסיים בתחום האונקולוגיה,  

שלאחריו שבועיים נוספים שבהם תתמקדו בסוגי סרטן שונים ובאופן הטיפול בהם. הקורס מעניין  

 והמבחן היה מאתגר, אבל לחלוטין אפשרי.  

 גם בשנה שלכם בעקבות כך.  בשנה שעברה התחלפו הרכזים, וייתכן שהקורס יעבור שינויים 

 בשנה שלנו היה מבחן אחד מסכם בסוף הקורס. 

 

 משך הקורס שמונה ימים.  – הלב בבריאות ובחולי .4

לקראת  מאד קורס חשוב זהו בה יתקיים קורס זה.   הרביעיתהשנה הקרובה תהייה השנה  

לא   – באק"ג. טיפ חשוב למבחן, כולל זיהוי שלהן  המחלקות בו תלמדו על פתולוגיות לבביות

להתמקד רק באק"ג! כמובן שחשוב לדעת את הבסיס ולעבור על הפתולוגיות השכיחות שלימדו  

שאלות בהן ניתן אק"ג.   3-המבחן הכיל לא יותר מ לות על שנים קודמות,אבל בהסתכ ,אתכם

וסים בסבבים הקליניים רחוקים פענוח אק"ג בצורה טובה דורש הרבה תרגול, גם סטודנטים מנ

 והתמקדו בעיקר בחומר העיוני.   מלפענח אק"ג על בוריו. תכננו נכון את הלמידה שלכם

לאלו מכם שמעוניינים להעמיק, חלק מהסטודנטים ממליצים ללמוד אק"ג מספר בשם "פענוח  

ברחבי  ם אחרים שמצויים מהיר של דובין", אבל לגמרי ניתן להשלים את הלמידה גם מחומרי

 . ישנו מבחן אחד בסוף הקורס. של האגודה והדרייבהאינטרנט  

 

 משך הקורס כשלושה שבועות.   -פרמקולוגיה .5

מושגי יסוד בפרמקולוגיה ובפתרון שאלות חישוביות בסיסיות  עוסקים בההקורס מתחיל ביומיים 

)לא מאד מסובך, לא לדאוג(. בהמשך הקורס נכנסים לעובי הקורה ולומדים את התרופות לפי  

 קואגולנטיות וכו'.  -אריתמיות, אנטי-אנטיקבוצות:  

היו  של הקבוצות, אבל להגיד שלא  הפעילותדרך ובעיקרון המטרה היא להבין את העקרונות 

 שאלות גם על תרופות ספציפיות? היו!  
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חו בחשבון שבכל שבוע לומדים כמות  קהקורס מושקע והרכזים משתדלים להביא מרצים טובים. 

, כך שיש צורך בלמידה לאורך כל הקורס ולא ברגע האחרון...המבחן לא פשוט,  עצומה של תרופות

 לא זה מה שישבור אתכם! –אבל אם הגעתם עד הלום 

רס היה נערך יחד עם שנה א' בתלת שנתי, אך משנה שעברה הקורס מועבר לכל תכנית  בעבר הקו

 בנפרד. בשנה שעברה הייתה בחינה אחת גדולה בסיום הקורס.

 

 משך הקורס כשלושה שבועות.   – ניוון והזדקנות .6

  -. רכז הקורס, המתמקד בעבודה עם האוכלוסייה המזדקנתאחד הקורסים המושקעים בפקולטה

ד"ר אמיתי אוברמן נערך אליו הרבה זמן מראש ולרוב הוא מגיע להציג את עצמו בפני הכיתה זמן  

בהיכרות אישית עם כל אחד   אחד המרצים היחידים שמושקערב לפני תחילת הקורס. זהו  

: לפני תחילת הקורס הוא מבקש מכל סטודנט במחזור לכתוב לו במייל כמה פרטים מהסטודנטים

 .  עצמו ולצרף תמונה. ביום הראשון של הקורס הוא יודע לזהות כמעט את כולם. בדקנו על

לצד הסימפתיה כלפי הסטודנטים, חלק מדרישות הקורס הן צפייה בלא מעט סרטונים, ששאלות  

נק' בונוס בציון הסופי   3בשנים קודמות ניתנו )קלות( עליהם יופיעו במבחן, והגשת מטלות בית. 

, אז שווה להשקיע. בנוסף, בשנים  מראשזמן כל המטלות, והן קלות וניתנות הרבה  למי שהגיש את 

קודמות היו שני ימי חובה שכללו ראיונות ומפגש עם קשישים במרכז יום לקשיש בתל חי  

ובפקולטה. אלו שחוו אותם אומרים שהיו ימים מוצלחים מאד, אבל לצערינו בשנה שלנו זה לא  

 בוע הראשון של הקורס התחיל סגר הקורונה, והלימודים עברו לזום.  יצא לפועל כיוון שאחרי הש

במקור היו אמורים להיות שלושה בחנים לאורך הקורס, אך בגלל הקורונה היה רק בוחן אחד  

 בתחילת הקורס והיתר הומרו לעבודות בית.  

 

 שך הקורס כשלושה שבועות. מ – פתולוגיה .7

לפתולוגיה של שנה א' עם אותם רכזים. בקורס נכנסים לעומק הקורס מהווה קורס המשך 

ולומדים על מחלות ופתולוגיות שונות של כל מערכת. במהלך השיעורים תראו לא מעט תתקינים  

היסטולוגים ותנתחו אותם. לרובנו זה היה עסק לא פשוט בהתחשב בבסיס ההיסטולוגי היחסית  

  היסטולוגיה...כם יהיה פשוט יותר בזכות קורס של מועט שרכשנו בפקולטה, אבל אולי למחזור 

 מקווים לפחות! 

 בשנה שעברה הקורס כולו התקיים בזום והיה מבחן אחד בסוף הקורס. 

 

 משך הקורס כשלושה שבועות. -)יסודות קליניים ראשונים(  קורס יק"ר .8

       אתם כבר עוד שנייה במחלקות וזו כבר ממש הישורת האחרונה  
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רכז הקורס בשנתיים האחרונות הוא ד"ר דאלי. ההוראה חשובה לדאלי והוא משתדל להביא  

מרצים טובים ולשמור על רצף רעיונו וחלוקת נושאים הגיונית בקורס. בגדול הקורס מהווה חזרה  

ים ודגשים קליניים בצורה מוכוונת לפנימית, אך יש  על נושאים מרכזיים שלמדתם בקורסים קודמ

 גם הרבה תכנים חדשים ובאופן כללי ההסתכלות על הנושאים שונה.  

 זהו קורס עמוס ומעניין )מאד!( שכדאי לקחת ברצינות רבה, כיוון שזו ההכנה שלכם לפנימיות. 

(, כלומר למידה מונחית  Team based learning) TBLבקורס יש מספר סשנים של 

 ואינטראקטיבית. לקראת כל סשן תתבקשו לקרוא פרק בהאריסון ותיבחנו עליו בתחילת השיעור. 

הגעתם עד כאן, ולא זה מה   –יש מבחן אחד גדול בסיום הקורס, בד"כ הוא לא פשוט אבל שוב 

 שישבור אתכם! 

 

 .הכניסה לפנימיות  בקורס היל"ה ובקורס תורת האדם עדפרט לקורסים הללו, תמשיכו 

בסיום קורס יק"ר ולאחר האוסק"י  של קורס היל"ה, אתם צפויים לקבל חלוק לבן. זהו יום מרגש  

-עבורכם ועבור היקרים לכם, וזו ההזדמנות שלכם להנות מכל רגע ולחגוג את סיום השלב הפרה

יה אירוע  ה –בשנה שעברה הטקס התקיים בזום, ולמרות שהיינו סקפטיים בהתחלה       קליני. 

 מרגש מאד עבור כולם.  

 בהחלט מומלץ להשקיע כמחזור ולהכין תכנים שווים.

 

 סבב פנימית:  .9

חלק יתארו את המעבר לשנים הקליניות כ"יציאה מחושך לאור" ממש! לא עוד שגרת מבחנים  

 שוחקת, לא עוד ישיבה בכיתה ובהייה במצגות... 

לכל קבוצה יש אופי משלה, שמושפע מהרכב הסטודנטים בקבוצה, מאופי ה"טיוטור" ומאופי  

חלקה למחלקה. שגרת  , אך זה משתנה ממ7:30-15:00המחלקה. השעות במחלקות הן בד"כ 

בד"כ מתחילים את הבוקר עם ישיבת בוקר, סבב רופאים במחלקה ולקיחת דמים   היום מגוונת:

)ילמדו אתכם טרם הכניסה למחלקות בקורס היל"ה, אבל תכלס בסופו של דבר את עיקר  

  דהלמידה תבצעו תוך כדי תנועה במחלקות(. המשך הלו"ז תלוי במחלקה וביום: לפעמים אח

עושים קבלות ועוברים עליהן אח"כ עם  או שם יעביר שיעור, לפעמים יש זמן פנוי ללמידה  הרופאי

 הטיוטור. 

בחלק מבתי החולים יהיו לכם ימים מרוכזים שבהם תצומדו לרופא באחת מתתי ההתמחויות של  

  פנימית )ראומטולוגיה, קרדיולוגיה, המטולוגיה...(, ותלמדו מקרוב במקביל לקבלת מטופלים. ברוב

המחלקות מקובל לבקש מהסטודנטים להכין מצגות ולהעביר אותן לסטודנטים או לסגל. אין מה  

 להילחץ, האווירה במחלקות תומכת ומעודדת למידה ושיח פתוח, והכל נעשה בצורה חיובית. 
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 .20:00-22:00ברוב המחלקות מקובל שנשארים לתורנות אחת לשבוע, לרוב עד 

. במסגרת  קורס אתג"רעות סה"כ הפרוסים לאורך הסבב כמו לבסוף, ישנם קורסים של מספר ש

קורס אתג"ר תלמדו לתרגם מכתב שחרור רפואי לשפה מובנת יותר עבור מטופל, לבקר אותו  

פנימית,   -בביתו ולהגיש דו"ח על המכתב והביקור. הקורס ילווה אתכם בכל הסבבים הגדולים 

מות ניתן היה להרחיב את הפעילות בקורס  נשים, כרורגיה וילדים ומתבצע בזוגות. בשנים קוד

 ולקבל על כך מלגה, אך בשנה שלנו האופציה לא הייתה קיימת עקב הקורונה. 

 

, ומומלץ ללמוד לאורך הסבב לקראתו. לרוב המבחן מורכב  אוסק"י פנימית :המבחן המסכם 

מקרה אחד גדול,  ממבחן בע"פ ומבחן בכתב, אך אצלינו בגלל הקורונה היה רק מבחן בע"פ שכלל 

 מקרה אחד קטן, אלקטרוליטים בדם, אק"ג וצילום חזה.

תבקשו במחלקות שיעברו  את רוב הנושאים תראו ותתרגלו במהלך הסבב )ואם לא אז ממש 

(. קחו בחשבון שיש המון חומר ואי אפשר  איתכם, הסילבוס מפורסם טרם הכניסה למחלקה

פני כמה שבועות באופן רצוף עם "פוש"  ללמוד את כולו בכמה ימים. הלמידה מתפרסת על  

לקראת המבחן. יש יומיים חופש לפני האוסק"י, שזה אמנם לא המון אבל בהחלט עוזר. פרט 

שאלות   10בחנים לאורך הסבב )שני נושאים בהאריסון,  3למבחן המסכם )אוסק"י פנימית(, יש 

 בכל בוחן(. 

( והוא זמין לכם אונליין דרך  20רסה ספר הקורס הרשמי הוא האריסון )ג: למבחן חומרי לימוד

בעותקים פיראטים(. זהו הספר הרשמי גם לבחינות הגמר של סוף   PDF-ספריית האוניברסיטה )וב

שנה שישית. ע"פ רוב סטודנטים פחות אוהבים אותו כיוון שהוא עמוס מאוד ולא פשוט לקריאה,  

 אך חלק מהסטודנטים העדיפו להיצמד למקור וללמוד ממנו. 

ומספר הגישות   חלק מהסטודנטים העדיפו ללמוד מסיכומי אורי )סיכום בעברית של האריסון(

, המבוסס על האריסון ועל סיכומי אורי. חלק גדול מהסטודנטים (           שהכין מחזור ז' מהתלת ) 

 נעזר בנוסף באוסמוזיס ובמקורות אונליין נוספים.

 

מיוחדת וראשונית שמהווה יריית פתיחה מצויינת  בשורה התחתונה הכניסה לפנימיות היא חוויה 

 לסבבים שיבואו אחר כך )לא לפני כמה שבועות טובים של חופש, מקווים לפחות(.  

הטיוטורים שלכם רואים   –תלמדו, תשארו מעורבים ותשקיעו לאורך כל הסבב   -המלצה שלנו 

 אתכם תמיד.  
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 הגדול? האתגראיפה 

 . , פרמקולוגיה, פתולוגיה ויק"רזיהומיות השנה הם העמוסים והקשים שלהקורסים 

 איפה יותר רגוע?

היו רגועים יותר, ואפשר להגיד שאחרי הכניסה למחלקות הלחץ  הזדקנותה וקורס קורס אימונולוגי

 .  סדר היום יותר רגועיורד ו

 :מומלצים  חומרי למידה

יש גם  )ו ידידותית, קצרה ומתומצתת כתוב בצורה מאוד  בצורה הכי ברורה שיש. ECGלימוד  :ביןדו# 

, קיים גם בגרסא  מותאם ללימוד עצמי, ועוזר להבין עקרונות שיישארו אתכם להמשך. בעברית!(

  דיגיטלית. 

שעוזרים לזכור את   בסרטוני סקצ'יסטודנטים רבים נעזרו  ופרמקולוגיה זיהומיות יםבקורס#

יש גם סקצ'י חדש לפנימית. ניתן למצוא   והמאפיינים הייחודיים לכל אחד מהם.  תרופות, ההפתוגנים

אבל יש כאלה שיעדיפו לרכוש    USMLE -וגם בדרייב האקדמי תחת הכותרת onlineחינם  הכלאת  

את זה באופן חוקי. ניתן לרכוש גישה משותפת ולהתחלק בסכום.  

https://www.sketchymedical.com. 

 #Osmosis – ון שלנו בגלל הקורונה הפקולטה עשתה מנוי חינמי לאוסמוזיס לכל השנתון,  בשנת

 ששימש אותנו נאמנה בקורס יק"ר ובפנימית. מומלץ בחום.  

 #MEDED –  עולה עם סרטונים נהדרים לפנימית.אתר מ 

 #BOARDS AND BEYOND –  סרטונים מעולים בנושאים שונים שבוודאי יעזרו לפנימית אך סביר

 בדרייב האקדמי.  נמצא  נוספים.ים שגם לקורס

 #ed5 ,STEP UP TO MEDICINE – ין שמקיף חומר רב באופן מתומצת וברור. נמצא  ספר מצוי

)רצוי מרוכזת כדי להתמקח על   בוק ובטח גם מיבואניות נוספות -רכישה מפרול ניתןבדרייב האקדמי, ו

 . ש"ח( 120-אמור לעלות בסביבות ה -המחיר

 

 :צריך לדעת לפני שהשנה מתחילההדברים שהכי   3

מאד להמשך הדרך. יותר מתמיד, הידע שתצברו  , אבל מעניינת וחשובה השנה קשה ועמוסה .1

 לאורך השנה צפוי לסייע לכם בקרוב.

 .עצוםיתרון ושליטה בו נותנת קורס היל"ה סיפק הכנה מצוינת לקראת הכניסה למחלקות  .2

 לקחת אותו ברצינות ולשלוט בחומר.  מומלץ

תחביבים, משפחה  אל תשכחו להתמיד גם בדברים הקטנים שעושים לכם טוב כמו ספורט, .3

   יסייע לעבור את השנה בלי להשתגע ;( וחברים. זה
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 שנה זוטרה 
 שנתי( -ג' ארבע שנה  שנתי ו -)שנה ב' תלת 

 

 ):   לפני אחרונה ברוכים הבאים לשנה ה

)בנשים   מבחני גמר שני  ומשמעותים, ונכון שבסוף השנה ישנכון שיש סבבים גדולים  -נתחיל ונאמר

את הפריבילגיה לנהל את עצמכם ולא לרוץ ממבחן יום א למבחן יום א  , אבל סה"כ יש ופסיכיאטריה(

 המתישים. 

שעל להכיר את הספרים . מומלץ ולוגיה, ילדים, פסיכיאטריה וכירורגיהקגני – סבבים גדולים 4ישנם 

לתרגל שאלות אמריקאיות מתוך   אפשרי תוך כדי הסבבהגמר.  בסיסם נכתבות בחינות

לתכנן שהן   – ארציות ומתכונות כדי להכיר את הסגנון, וכאשר מסכמים ומכינים רשימות בחינות

הבנתי  בסבב פסיכיאטריה סטודנט ממליץ: כשלמדתי   .ישמשו גם בלמידה לקראת הבחינה הארצית

התרופות, פרופיל תופעות לוואי וכו', משום שיש על הנושאים האלה  מאוד חשוב להתמקד בהכרת ש

  .הרבה שאלות. זה מיקד את הלמידה שלי בסבב

 

 ?מה מצפה לנו

תנסו להפיק את המיטב מהסבב,    י. אוסק" בחינת  תקייםת בסיומם  שבועות 7סבב של  – נשים 

לרשום הערות, לספוג את ההנחיות הכלליות והפרוטוקולים בנוגע לניהול המצבים הקליניים בהם  

ברוב מחלקות   הלמידה למבחן הגמר תהיה קלה יותר., ם נתקלים. ככל שתשקיעו יותר בסבבאת

 הנשים יש הקפדה על תורנויות אחה"צ. 

מומלץ  והוא מתקיים באופן מסורתי בתחילת ספטמבר. ון המבחן בנשים הוא מבחן הגמר הראש

  4 -בדר"כ יש כלהתרענן עם כמה ימים של חופש בין סוף השנה לתחילת הלימוד אליו, , לקחת אוויר

וזה מעל ומעבר לזמן שצריך בשביל המבחן אם הייתם פעילים בזמן  למבחן הגמר שבועות ללמוד

! זה מאוד  תשלבו פתרון שחזוריםלאורך כל הלמידה לכם(, המחלקה,  )כמובן תלוי בסגנון הלימודים ש

   חשוב ומאוד מלמד!  

מיילדות, גניקולוגיה, פריון   -תחנות של מקרים בע"פ )לרוב מתחלק לנושאים 3 -אוסק"י נשים 

 וכו'.  US\ופוריות(. תחנה רביעית של תמונות
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 :חומרי לימוד מומלצים לסבב

 ים תרגום של סטודנטים מהטכניון.  קי -# בקמן ולינג )הספר למבחן הגמר(

 MEDED-# סרטונים של אוסמוזיס ו 

 

 :  חומרים נוספים עבור מבחן הגמר

עם פתרונות  שאלות של מבחנים קודמים  1200בתשלום של שמציע חבילות  SMEDEXAMאתר # 

אבל לא מחליף בשום אופן למידה  כדי לעבור על החומר ולבדוק ידע,   טובהוא מפורטים יותר ופחות.  

שעברו עליו לפני הלמידה כדי   סטודנטיםיש מסודרת שמקיפה את כל החומר מהספר או מסיכום. 

צריך לומר  להבין מה סגנון השאלות במבחן וזה עזר להם להתמקד כשלמדו אחר כך מסיכום/ספר. 

ישנם שחזורים פתורים ומלמדים שזמינים בבנקים האקדמאיים  שלעתים רחוקות יש באתר טעויות ו

 של האגודה ושל המחזורים. 

ימים. רוב הסטודנטים בוחרים בקניית   122ניתן לקנות חבילה שנתית וחבילה מצומצמת יותר של 

 החבילה המצומצמת כאשר מתחילים ללמוד באופן רציני יותר לקראת מבחן הגמר. 

 

  10%-כמהווה )היא  חובת מעבר ללא , מתכונתי כל מבחן גמר מתקיימת  לפנ –טרום עידן הקורונה 

ותנסו להפיק ממנה את המיטב )כנראה שלא תסיימו  סימולציה מציון בסבב(. התייחסו אליה כאל 

 וזה בסדר!(  –לעבור על כל החומר עד המתכונת 

 

, אשר מתקיים באופן מסורתי  שבועות. מבחן הגמר השני לשנה זו 5סבב של   – פסיכיאטריה

חדש שפחות זכה להתייחסות  ם בהרצאות מאחר וזה נושא י. הסבבים רוויאמצע אוקטובר-בתחילת

במזרע ובזיו מבצעים יום טרם המבחן   – דמות. בסוף הסבב יש מבחן פנימי של המחלקהבשנים הקו

אנמנזה, כותבים בבית קבלה אשר אותה מציגים בעת המבחן  לשני בכירים.  לאחר הצגת הקבלה  

מהפתולוגיות השונות ועד לטיפול התרופתי ואפילו   -הבכירים ימשיכו וישאלו שאלות המשך עליה

. לרוב  אף יסטו מהקבלה לנושאים אחרים, כמו תרופות )נושא פופולרי במיוחד(השיקומי, יתכן ש

 . והוגנותהמחלקות נעימות מאוד 

בזיו יש בוחן בכל יום ראשון המתרחש בע"פ מול כל הקבוצה. למידה פעילה בשבוע לפני וחזרה קלה  

מר טרי בראש  בבית מספיקה ע"מ לצלוח את הבוחן היטב. היתרון בבחנים הוא שלקראת המבחן החו

 ואין הרבה על מה לחזור.  

  הסיכום המאוחד" שלמ"ללמוד  אפשר למבחן הגמר )וכן למבחן סוף סבב(  : חומרי לימוד מומלצים

, הספר הסינופסיסשעודכן ע"י מחזור ז' בתלת, הסיכום של לי גלמור ומי שאוהב יש כמובן את  לורן

 .  MEDEXAMSלמבחן הגמר. גם לפסיכיאטריה יש חבילה באתר 
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תחנות    3 – תחנות  5-י )בפקולטה( הבנוי מ "שבועות. בסוף הסבב יש מבחן אוסק 7סבב של  – ילדים 

תמונות   תתחנ  ,, אבחנה וטיפולDD תצטרכו לקחת אנמנזה מלאה,שבהן  בע"פ על מקרים רפואים  

הוגן ובכלל צוותים של מחלקות ילדים איכשהו  קשה אך ותחנה אחרונה של מבחן אמריקאי. המבחן 

ן  מבחנים אחרים. אצלנו במבחנעימה בהשוואה להאווירה במבחן בהתאמה    - נחמדים יותר מכולם

) כן זה חלק מהחומר בילדים( אז שימו לב שאתם   גנטיקה המון שאלות עלהאמריקאי התמקדו ב

 .מכסים גם את זה בזמן הלמידה למבחן

 

 :  חומרי לימוד מומלצים לסבב

הספר מצוין ומאוד זורם    ת.אים בהם המחלקה מתמקדנוח, מתומצת וממוקד לנוש  – נלסון המקוצר# 

 לקריאה ואני ממליץ לבנות לוז קריאה בזמן הסבב כדי לכסות לפחות את המחלקות הראשיות בתוכו. 

 # סיכום טבלאות "אומר" 

 # תרגום נלסון של תלת שנתי מחזור ז' וארבע ו' 

 MEDED-# סרטוני אוסמוזיס ו

 

 ודים(:)שמתקיים בסוף השנה האחרונה ללימ חומר הלימוד למבחן הגמר

 המקוצר  החל משנת תש"פ זהו הספר ולא הנלסון – (Nelson) # נלסון 

 

סבב שבו יש לכם הזדמנות לטעום המון מהשדה הכירורגי, לבלות  שבועות.  7סבב של  – כירורגיה

ולקחת חלק פעיל בחדרי הניתוח. מהניסיון שלנו אופי והצלחת הסבב נופל בהמון מחלקות על  

או אווירת הקבוצה לדחוף לעשייה. במחלקות לרוב עמוס,   האסרטיביות והאקטיביות של הסטודנטים

ה ולחדרי הניתוח. לפעמים זה נראה כאילו אין קשב מלא  צוות הרופאים מתחלק בין המיון למחלק 

לסטודנטים, ופה חתירה נכונה של הסטודנטים כקבוצה או כיחידים לאן שהם רוצים לקחת את  

עבדו עם  ש, הסטודנטים יםכותבאחד ההסבב באה משמעותית לידי ביטוי. מהניסיון האישי של 

)מעבר    פעילים בחדרי ניתוח, היו כל בוקר על המטופלים במחלקה UPS-FOLLOWהמחשבים ומילאו 

בקיצור זה סבב עם אפשרויות מצוינות גם אם אתם לא  קיבלו הרבה יותר.  ללהסתכל מהצד( וכו'

  מחלקה )אופי הבחינה משתנה בין  הבחינה בסיום הסבב הינה במחלקה עצמהבראש הכירורגי. 

 (.מגלגלים , לרוב מדובר במקרה גדול שאותו למחלקה

 

 :חומרי לימוד מומלצים לסבב

 # סיכום רועי או אשר )תלוי מי מהם אתם מעדיפים(. 
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של הוצאת ספרינגר )מומלץ  Surgery-A-Case-Based-Clinical-Review ,2015 -# ספר מקרים

   לבדוק אם יצאה בינתיים גרסא חדשה יותר(. 

 MEDED# סרטוני 

 

 ף השנה האחרונה ללימודים(:)בסו חומרי לימוד מומלצים למבחן גמר

 (Sabiston) סביסטון# 

 )אורתופדיה(  אפליי# 

 

התמחות או התמחות שלמה  -טעימה מתת ,להעניק לכם חלון הצצה למקצוע נועדו - סבבים קטנים 

תקשיבו בזמני ההרצאות, אך אל תתרגשו מהמבחנים    לרוב שבוע לא מספיק כדי לכסות הכל. -

רק   –במידה ויהיו כאלה )חלק מהמחלקות פשוט ויתרו על המבחן(. אין ציון מספרי לסבבים של שבוע 

ין הקבוצות במחזור שלכם  לשתף ולחלוק ב ממליץ עובר/לא עובר. בסבבים של שבועיים תקבלו ציון.

שיש מחלקות בהן הבחינות משוחזרות וזה יכול מאוד  של סבבים קטנים, משום  חינות משוחזרות ב

 .  לעזור במיקוד הלמידה

 

עבור הארבע שנתי   שבועות במחלקות אלקטיב  משלימים ארבעה  בשנים הקליניות אנו -אלקטיבים 

באיזו מחלקה   ומשהו כמו שישה שבועות עבור התלת. האלקטיב הוא סבב שאתם מתאמים לעצמכם

התיאום נעשה מספר שבועות על ידי פניה שלכם למחלקות המבוקשות ותיאום מולם   .שתרצו בארץ

מחוץ לקופסה   שאתם מגיעים. המחלקות מכירות את זה ולרוב אין שום בעיות. זאת הזדמנות לחשוב

, מחלקות שאתם מתלבטים לגביהם,  לטעום סבבים שלא יצא לכם לפגוש במהלך הלימודיםוללכת 

)ובא לכם כבר להראות את עצמכם וליצור קשרים כבר   ם עליהם בעתידאו מחלקות שאתם חושבי 

 בשלב הזה(.

* קחו בחשבון שעקב הקורונה ושינויים שעלולים להתרחש בעקבותיה יתכן ומס' שבועות האלקטיב  

 הכללי ישתנה. נקווה שלא. 

 

 ?ספרים/לומדות מומלצים לרכישה למהלך השנה

! יש תחומים שמשתנים אך ורק ממהדורות אחרונות א שלומדים אם לא ברור לווד  מאוד אינדיווידואלי.

 מעלות תוך שלוש שנים. מעבר למה שהומלץ לעיל יש גם את: 180

  #AMBOSS   אתר עם ספריה רפואית גדולה ושאלות חזרה בכל הנושאים הקליניים. האתר ברמה של

  האמריקאי.  USMLE-ה מבחן

קיימים בערך בכל דיסציפלינה של רפואה, בנויים ממקרים שנותנים את   – CASE-FILES# סדרת ספרי 
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ות חזרה.  ההתייצגות הכי קלאסית של מחלה/מצב רפואי מסויים, נותנים סיכום קצר ואז שאל

 מצוינים לסטודנטים.

 

 עבודת גמר

מעבר להנאה ולאתגר שבמחקר, עבודת גמר טובה היא נכס שמציג אתכם באור נאה כשתתראיינו  

להתמחות ועל אחת כמה וכמה אם יצא פרסום )כפי שקרה ללא מעט סטודנטים בפקולטה(. עם זאת  

את העניין בסדר השנה אין מה להתקע עם זה, מי שלא סגור או סגורה על הצעה כדאי מאד להעלות  

את תחילת  לדחות  שדוחים עד כדי כך שנאלצים  לא מעטים יש סטודנטיםבכל שנה . העדיפויות

. עליכם להיות עם עבודה סגורה לפני שתוכלו להתחיל את הסטאז׳  מצב מצער מאוד – סטאז׳ה

להגיש את   למועד בו ניתןיש קבועי זמן של ארבעה חודשים בין אישור ההצעה והקאצ׳ הוא ש

ייתכן שתקבלו תיקונים  . כמו כן 2חודשים עד שההצעה נבדקת ומאושרת שלושה , וכן לוקח 1העבודה 

 . להצעה או לעבודה מה שלוקח עוד זמן

אמנם באתר הפקולטה יש רשימה של מנחים בפקולטה  ובבתי החולים, אבל השונות של איכות  

ההנחיה גדולה מאד ושווה לברר מי מומלץ וממי עדיף להימנע. כמו כן רצוי ללכת על עבודה שבה  

אתם יכולים לעבוד באופן עצמאי ולא להיות תלויים למשל במתמחה שאין לו זמן אליכם או משהו  

עבודה פרוספקטיבית מתאימה למספר מועט של אנשים ורק למי שהתחיל בשלב   –פ אחרון דומה. טי

מוקדם. להתחיל מחקר פרוספקטיבי בשנה מסיימת זה סיכון שכדאי לשקול היטב לעומת עבודה  

 רטרוספקטיבית )על תיקים קיימים שצריך פשוט לנתח מידע(.  

ין במיילים/בטלפון, ובאופן כללי אין שיתוף  במידה והתחלתם עם מנחה כלשהו והוא לא ברור, לא זמ

כל עוד מתבצע בשקיפות מלאה. המנחה  אל תהססו להחליף מנחים. זה בסדר גמור!   –פעולה מיטבי 

 חשב על פרוייקט ומבחינתו השקיע בסטודנט שסוגר לו את הפינה הזו. תהיו הגונים. 

 .)לחצו לקישור( קדש לכך בחוברת האגודה בפרק שמוגמר הת  עוד על עבוד 

 

 : לסיכום 

ז ונפח המבחנים. הדרך לצלוח אותה ובמינימום  " ביותר מבחינת לו  מאתגרת השנה החמישית היא ה

לא תצלח   למידה למספר ימים לפני כל מבחןהת  ייז לימודים רציף. דח"לחץ היא להשתדל לבנות לו

. יש זמנים מתים במחלקות ויש המון הרצאות מצוינות במהלך הסבבים. תרשמו, תסכמו לכם,  כאן

אם  תקראו בבית. ככה שהלמידה למבחן תהיה רק חזרה על לימוד שעשיתם במהלך כל הסבב. 

 
1 
https://medicine.biu.ac.il/sites/medicine/files/shared/

1_%205.2019מעודכן%20גמר%20עבודת%20הצעת %20לכתיבת%20הנחיות .pdf 
2 https://medicine.biu.ac.il/sites/medicine/files/shared/hnkhyvt_lktybt_bvdt_gmr_mvdkn_2.2019.pdf 
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לסבבים הגדולים אין מה ללמוד יותר משבוע לפני המבחן באופן מרוכז. הייתם בעניינים בסבב, 

במהלך השנה(.    באופן אפקטיבי דתםשבועות זה מספיק )שוב בהנחה שלמ 3ולמבחני גמר, 

, המחלקות לא שוכחות שאנחנו סטודנטים ואף אחד לא מצפה מכם  הוגנים  במהלך השנההמבחנים  

להתמקד בעיקר של כל מחלקה ואל תבזבזו זמן  שווה שבועות.  7 לזכור חומרים של התמחות שלמה ב 

זאת שנה מדהימה שבה כל בוקר מגיעים לבית חולים ושותפים   על טפל, מעבר לכל הלחץ והעומס

 לעשייה במחלקות יחד עם יתר הצוות.  

, )לקחת בדיקות/ דמים( תעזרו לאחיות )והם יעזרו  לעזור לצוות כשצריך ואפשרתראו איפה אפשר 

נשארו  לכם(. אם אתם מתחברים למחלקה מסוימת זאת הזדמנות להתחבר מעבר )אצלנו סטודנטים  

   לניתוחים בסבב כירורגי מעבר לשעות הלימוד(.

 

 : הכי צריך לדעת לפני שהשנה מתחילההדברים ש שלושת

הכין אותנו לבחינות  תת לנו חשיפה קלינית למקצוע וגם ל למטרת הסבבים הגדולים היא בגדול  .1

כל החומר הנדרש, קחו זאת בחשבון לקראת  מלכסות את  . יחד עם זאת הסבב רחוק הארציות

 המבחנים עצמם.  

מטרת הסבבים היא להיחשף לכמה שיותר   - קבלות רפואיות איכותיותלעשות כמה שיותר  .2

מקרים קליניים באופן מבוקר )עם הסבר מטיוטור/רופא במחלקה(. למידה איכותית היא זאת  

 DDX עם , קבלה ריך,  בדיקה גופנית טובהאנמנזה כמו שצ –וכאן אין קיצורי דרך  שתיצרב בזיכרון

, עוקבים אחרי הטיפול שהוא  )ולקבל פידבק משמעותי( בישיבת בוקר הצגה ותוכנית טיפול, רחב 

. הדברים האלה חוזרים אלינו כמתנה בלמידה למבחני  מקבל במחלקה, ומקבלים משוב מהטיוטור

ניתוחים, בדיקות   -במחלקה דורות בפרוצ צפייהגמר, מה שרואים בעיניים לא שוכחים. כנ"ל לגבי 

 מיוחדות וכו'.  

עם החברים לקבוצה ועם הטיוטור, כחלק   דיון בע"פ על מקרים קליניים לתרגל במהלך הסבב .3

 .מהכנה לבחינת סוף סבב גדול
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 בכירה שנה 

 שנתי( -ד' ארבע שנה  שנתי ו -)שנה ג' תלת 
 

 מה מצפה לנו?

לקראת בחינות  ויוצאים ללמידה עצמאית  אפריל-במאי מסיימים את הסבבים  )קצרה  השנה האחרונה 

, שבוע עד שבועיים של תתי מקצועות כגון אנדוקרינולוגיה,  הגמר(. מרבית הסבבים הם סבבים קצרים

גסטרואנטרולוגיה ונפרולוגיה, וכירורגיות קטנות כגון אורולוגיה, אא״ג, עיניים ופלסטיקה. הרופאים  

למשל אחד הקשיים בבחינת הגמר   –קיע ולהפיק מה שיותר לרוב מעוניינים ללמד ומומלץ להש

בכירורגיה הוא לא הכירורגיה הכללית אלא דווקא הכירורגיות הקטנות ומומלץ להושיב בראש את  

המקצועות של הפנימית איכותית,  -צורת המחשבה ואת עולם המושגים שלהן. כמו כן ההוראה בתתי

 מסודרת ועוזרת לחזרה לקראת בחינת הגמר. 

שכבר עשו את רוב התת פנימיות בסוף שנה רביעית יש את התת כירורגיות   סטודנטים בתלת שנתיל

 כמו אורולוגיה, אורתופדיה שבוע מיון תת פנימיות בקהילה פגייה וכמו כן חודש אלקטיב.

לחשוב על כיוון  בשלב הזה רוב הסטודנטים כבר בשלים יותר משנה זוטרה וזה זמן מצוין להתחיל 

. כולנו יודעים שלהתקבל למחלקה טובה זה תהליך שדורש זמן והשקעה. מחלקה טובה  להתמחות

השעון הזה   –בדר"כ יודעת מי יהיו המתמחים שיתחילו בשנה הקרובה ולעתים שנה וחצי קדימה 

 בין אם בשנה אחרונה ללימודיו ובין אם בסוף הסטאז'.  –נפתח כשמכירים את המועמד 

הממוצע כבר צבר מספיק חוויות קליניות כדי להתחיל לחשוב באופן  נקודה נוספת היא שהסטודנט 

שווה לחשוב מי מהרופאים שאתם פוגשים ישמשו כמודל לחיקוי, מי אתם   –ביקורתי על העשייה 

  בסיטואציות של דילמה עם מטופלים, איך אתם הייתם נוהגים?  רוצים להיות כרופאים,

, במיעוט המחלקות  הצגת מקרהת או מצגהעברה של  ערכה מתבססת לרוב על הה  :.. בחזרה לסבבים

במחלקת עיניים נבחנו בעל פה כאשר כל הקבוצה   .כגון הרדמה וקרדיולוגיה מתקיימים מבחנים

 לזלזל.   ולא   להראות עניין שווהולכן  בחדר. לרוב מדובר במדדי הערכה רכים

כמה   ;שזו ככל הנראה תהיה ההזדמנות האחרונה שלכם לראות להצטרף לכמה שיותר פעולותשווה 

 ?   TAVIאו החלפת מסתם בצנתור  ERCPפעמים כבר ייצא לכם לצפות בניתוח רשתית, 

כמו כן לנצל היטב את סבב הרדמה וללמוד איך לבצע אינטובציה, המחלקות מאוד מוכנות לתת  

 לסטודנטים להתנסות. 
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 יותר יחסית לאחרים:נדרש להשקיע בהם שסבבים 

סבב עם מומחים ומתמחים איכותיים שמלמדים ויש המון מה ללמוד מהם. ד"ר   - קרדיולוגיה •

)למשל לשמוע   Pricelessוביקורים איתו הם  מלמד את הסטודנטים באופן אישיבנהריה עטר 

ההוראה  ויש מיני קורס אקג עם ד"ר וישניאק שממש מושיב את העניין. ,  סוגים שונים של אוושות(

.  דרשת למידה והשקעה בבית לאורך הסבבוניש בחינה בסוף  כאמור  בפוריה אף היא מצוינת.

 כמה שתצליחו יותר לספוג חומר ולראות חולים ככה תרוויחו.  

 

הקבוצה שלי הייתה  ״ :טכתב לנו סטודנבין המחלקות השונות.   האיכות הסבב משתנ - פנימית •

בנצרת באיטלקי והיה סבב טוב מאוד. שווה לנצל את זה כדי להתאפס מחדש על החומר של  

פנימית בצורה רצינית )מה שתלמדו עכשיו ישרת אתכם לקראת בחינת הגמר ויש לא מעט חומר  

 ״. אז כדאי להתאפס על החומר כבר מסבב זה( , ללמוד

סטאז׳ שבו  -הרעיון של סבב פנימית בשנה המסיימת הוא להוות מעין מיני   :נוסף אמרסטודנט 

תקבלו חולים ואתם אמורים להתחיל להבין איך לנהל אותם. הייתי במחלקה מצוינת אך רוב  

לנסות כן לקבל חולים לבד ולשפצר איך  הזמן הצטרפנו למתמחים וראינו איך הם עובדים, שווה 

 וכו׳.״ בחנה מבדלת לוקחים אנמנזה, איך חושבים על א

 

הפקולטה לוקחת ברצינות את הסבב הזה ומשקיעה בו בהתאם )כל שבוע במהלך   - משפחה •

של למידה ויש חומר לקרוא לפני(. אצלנו היה   לימים מרוכזיםבימי ד׳ מגיעים לפקולטה הסבב 

יום אחד שעשו סדנא שמוקדשת לסוגים שונים של משככי כאבים, מאוד מוצלחת ומאוד מלמדת  

מצגת   הדרישות בסבב כוללת   וסדנה נוספת על הטיפול בסכרת שגם כן הייתה טובהפני דעתי. ל

, מקרה קליני כתוב וכן הצהרה על כמות מסויימת של חולים שבדקתם על הצגת מקרה קליני

 באקסל מסודר. הסבב מסודר וברור וייתנו לכם את כל החומרים והתמיכה.  

כדאי  זה לא כיף. כך שלפעמים צריך לנסוע רחוק ושהסבב מפוזר ברחבי הצפון, חשוב לדעת 

 וע רחוק בשביל הסבב.  סנלהיערך מראש בתוך הקבוצה שלכם ולדעת שחלקכם יצטרכו ל

 

יש בסוף  ושבועיים מרוכזים בנושא עיניים. מועברים בכל יום לא מעט מצגות ונושאים  - עיניים  •

בחינה בעל פה. מנהל המחלקה משקיע בהוראה ומצפה לרמה טובה בהתאם בבחינה בסוף  

פיק  הסבב. צריך להשקיע וללמוד תוך כדי השבועיים כדי לעבור את הסבב כמו שצריך וגם לה

סדק  המנורת את   נחמדה להכירזו הזדמנות ולא הולכים להיות רופאי עיניים  רובנומהסבב. 

 י. ם במטופלים או להתאמן אחד על השנולנסות לראות ממצאי

 



 

 43 

 

הבחינה בסוף בנהריה היא בדיקת יילוד. אתם בודקים פגים ומנהלת המחלקה   - נאונטולוגיה •

נדרשים להציג מצגת )אם כי  ובפוריה גם סבב מוצלח  ד.רופאים בכירים נוספים מלמדים מאוו

 ימים עמוסים(. 5-מדובר ב

 

כמה שתחתרו למגע    – אא"ג פה ולסת, דימות, ילדים קהילה, למשל סבבים קצת יותר רגועיםישנם 

קהילה יותר ממה שלמדתי בכל הסבב הגדול של  ב . אני באופן אישי למדתי בילדים כמה תרוויחו יותר

בב דימות אין כל כך דרישות ואי אפשר להגזים בערך של להבין את הדימות בחיים . בס זוטרהשנה 

)הם גם דוחפים לזה(, בסוף כל רופא נדרש  הקליניים.. מומלץ להצטרף לרופאים ולנסות לפענח לבד

להתמודד עם בדיקות אז זה נחמד וגם יעזור לקראת בחינות הגמר שמובאות בהן תמונות מהדמיות  

  שונות.  
 

 

 איפה הקושי הגדול? 

. אם הגעת לשנה הבכירה והעבודה לא קרובה  ראה פירוט בפרק של שנה זוטרה – עבודת גמר •

מומלץ להגדיר דדליין שלאחריו מקפלים את המאמצים הקיימים והולכים למנחים  –לסיום 

שידועים בכך שהם מתקתקים עבודות גמר גם אם הנושא לא קולע למשאת הנפש. בשנים 

אם אפשרי זהו למעשה   – SYSTEMATIC REVIEWSקודמות היו מנחים מעטים שאפשרו 

 אחר.הפורמט היחידי שבו הסטודנט לא תלוי באף גורם 

 

מבחני הגמר הולכים ונהיים קשים יותר משנה לשנה. בחלק מהמקצועות כגון   – מבחני גמר •

ילדים נאמר לקולגות שלנו במרכז במפורש שלמחברי הבחינה מפריע שאנחנו לומדים 

משחזורים )וממילא מתוכנות מחשב שבנויות על שחזורים(. זה מוביל לכתיבה של בחינות עם  

אבל לגיטימיות מבחינת היקף   וחזרות ובצידן שאלות די הזויותשל שאלות מש נתח גדול

. כולנו יודעים ללמוד היטב גם למבחנים גדולים כדוגמת מבחן הידע ובחינות  החומר הנדרש

 : המלצותהגמר של שנה לפני מסיימת. 

 

o  אפשר בהחלט להתחיל ללמוד גם לפני    . , ממש לארגן לו״זלתכנן היטב את הלמידה

 ודים הפורמליים.  שמסתיימים הלימ

o   זו  גסטרולמשל כשלומדים  –לנצל את הסבבים ללמידה מרוכזת בנושא מסויים ,

 .   כיב פפטי IBDהפרקים של המחלות העיקריות   הזדמנות טובה ללמוד את

o  להסגר מוקדם על סיכום שאתם סומכים עליו . 
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o  טעיתי בהן השאלות מספר ימים לחזור על מה שמאד עזר לי באופן אישי להשאיר   

 , ממש הושיב לי דברים בראש.Medexams-מעבר ראשון על הב

o   ,שלמים ולתרגל אותם בתור   תרגול  מבחני 2אני אוהבת להשאיר לעצמי לפחות בנוסף

מבחנים שלמים על זמן. זה מכין אתכם מבחינת תחושה למבחן וגם בוחן את הידע  

 שלכם באופן רוחבי על החומר.

 

 ספרים/לומדות מומלצים לרכישה למהלך השנה?

. לשנים הקליניות  ת קניהחוב מהווהלכל ספר כמעט יש גרסה באינטרנט כך שאין ספר ש - ספרים 

)ספר יחסית מזמין לקריאה ולא כבד שאפשר לקחת לסבב ולהיעזר בו וגם   הנלסונוןמומלץ שיהיה את 

בנוסף    .לסכם חלקים מתוכו תוך כדי כדי שיהיה לכם כבר חומר מוכן לבחינות הגמר בשנה אחרונה(

אם מתאים ללמידה ברמה של בחינות גמר, בכל   יש חילוקי דעות  - ריסוןא ה השיהיה את מומלץ 

מקרה חשוב מאד להפריד עיקר מטפל ויש הרבה מלל שלא יישרת את הלומד לרמה של בחינות גמר  

-אפשר לעבור צמוד ל יש גם לא מעט נקודות שלא הובהרו באף סיכום ורק ההאריסון הושיב לי. –

MEDEXAMS דים הפתרון לקוח ולפעמים נותנת  בשאלות לא ברורות )התוכנה מפרטת מאיזה עמו

 ממש את הטבלה הרלוונטית(.

. ובפסיכיאטריה סרטוני קפלן בגניקולוגיה בילדים ממליצה בחום על  -סרטונים ולומדות 

מאוד מקלות על מבחני הגמר   ההכנה  .  לומדות Pual Bolin מומלץ להיעזר בסרטים של לכירורגיה

לבחינות וחד משמעית אינן מספקות את בסיס הידע שמצופה מכם להפגין    אך לדעתי אינן מספיקות

 בסטאז'.   

 ודומיהם.  Pocket Medicine, Washington, Oxfordמי שאוהב את ספרוני הכיס 
 

 מידע כללי שכדאי לדעת לשנה.....

 . לפצל את החודששווה לקבוע מראש בצורה מסודרת, אפשר  – אלקטיבים

אלקטיבים של פנימית הכי תורמים סטודנט א׳: ״אלקטיבים של כירורגיה משעממים אחרי שבוע. 

 ״לדעתי וכדאי ללכת לדברים שלא היו מספיק או בכלל לא.

  פילו בתי חוליםבהם וא   להתמחות שאני שוקל לבדוק מקצועותסטודנט ב׳: ״אני ניצלתי את האלקטיב 

 ששקלתי להתמחות בהם, אין תחליף ללהגיע ולהרגיש את האווירה״.  

 

אל תתנו לאף אחד לקלקל לכם, ו בקלות  את זה  ויש כל מיני מבחנים קח הנו מהשנה, גם אם קשה ות

דברים שנראים לכם בלתי אפשריים/ מעצבנים/ מלחיצים יתגמדו אחרי שהכל ייגמר אז לקחת בקלות  

זמן טוב לשוחח עם רופאים שאתם מתחברים   היא   השנה האחרונהכאמור  ☺  ולהפיק את המיטב
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אליהם ולהתחיל לחשוב מה מתאים לכם ואיך תרצו להיות כרופאים. אפשר לנסות להתכוונן לשאלה  

איזו התמחות מתאימה לכם כבר לפני הסטאז׳ ואפילו לנסות לקדם את הקבלה שלכם למחלקה  

 ום יש תור משמעותי כפי שאתם בטח יודעים.    מבוקשת, נכון להי

 

היתה    בסך הכל זו שנה מאד נחמדה שמרגישה קצת כמו ״טעימות״ של כל מיני תחומים ברפואה. 

גם הדינמיקה הקבוצתית   תחושה של סוף שגרמה לי משום מה לנסות למצות יותר מהסבבים.

 השתפרה ברוב הקבוצות בשנה הזו. 
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 סטאז'
 

במהלך הסטאז' עצמו אנחנו כבר לא ממש נחשבים סטודנטים ובכל זאת ההכנות אליו וההגרלה  

 מתקיימת במהלך השנה המסיימת על כן חשבנו שיהיה ראוי להוסיף מספר מילים בנושא.  

כידוע הסטודנטים ממלאים את העדפותיהם ואז מופעל אלגוריתם שמשקלל את כל האפשרויות  

 שמשמשת בסיס להגרלה.   –סתברות שיקבל את כל אחת מעדיפויותיו ומקצה לכל סטודנט את הה

מהסטודנטים מדרגים במקומות האחרונים   99.99%-תקנים בבתי חולים שכ  Xבשורה התחתונה יש 

בראש ובראשונה בגלל הקשיים הלוגיסטיים, שאין בוגר של הפקולטה שלנו שלא חווה אותם על  

 בשרו.. ומה שלא יהיה הסידור, מישהו יוגרל לבתי החולים הללו.  

בשלוש שנים שאני   –ק מהמוגרלים כל שנה בשנה עולה רחש ובחש סביב חוקיות שכביכול מפלה חל

הובלתי את התהליך ברמת הפקולטה שלנו תמיד חששות השווא הללו התבררו כעורבא פרח. מה  

 שחבל זה נהרות של דם רע שעוברים בין סטודנטים שהן פשוט מיותרות.  

באופן שכביכול מפחית את   –עוד יש המציעים לדרג את העדפות בית חולים באופן "אסטרטגי" 

כון לקבל את בתי החולים המדורגים בתחתית רשימת ההעדפות. פרופ' חסידים איש מדעי הסי

המחשב שפיתח את התוכנה הדגים בפני המחזור שלי שאין הצבעה אסטרטגית שמיטיבה את מצבו  

של המוגרל, ויותר מזה הוא יכול רק לפגוע בסיכוי שלו לקבל את בתי החולים בהם הוא כן מעוניין  

סטודנטים יתעדפו באופן "אסטרטגי" כך הסיכויים של רוב הסטודנטים לקבל את   )ושככל שיותר

 ההעדפות הראשונות שלהם פוחתים(.    

בשורה    –ההמלצה שלנו היא למלא את העדיפויות האמיתיות ולקוות לטוב  –שורה תחתונה 

 .בקישור שלהם, תוכלו לראות את הנתונים 5-1מן המוגרלים מקבלים את עדיפות  85%-התחתונה כ

מבחינה לוגיסטית לכל סטאז'ר יש את האתגרים שלו,   מה קורה אם לא מוגרלים לאן שרוצים?

פגשתי מנהלי מחלקות שהשלימו סטאז' בבתי חולים פחות   –מבחינת ההתפתחות המקצועית 

אטרקטיביים והסתדרו ללא בעיה בהמשך הקריירה. נזכיר כי עומדים לרשותכם אלקטיבים וגם ללא  

מעט מהבכירים בבית החולים הפריפריאליים יש קשרים בבתי החולים הנחשקים יותר ואלי גם בזה  

התחבר. שווה לנסות ולהכיר גם תכניות של הפקולטה  שווה לגשש ולנסות ל –שאתם מתעניינים בו 

 .(קישור) לרבות תכנית מצפן שעל פניו יכולה להיות אטרקטיבית מאד עבור חלק גדול מהסטודנטים

כמה שהסטאז'ר ישקיע וישדר רצינות   ;ת כבקשתךהסטאז' עצמו לטוב ולרע מהווה במידה רבה תכני

ומחוייבות כך יעלה הסיכוי שישקיעו בו בחזרה ברמת הטיצ'ינג שיקבל, ברמת האחריות שיזכה לה,  

וברמת הפיתוח האישי. על כן שווה להשקיע, להכיר את המטופלים ולדעת על מה אתם מדברים, אז  

 קשים. תזכו להערכה ובתקווה גם ייפתחו הדלתות שאתם מב

https://statistics.health.gov.il/views/_13/sheet3?%3Aembed=y
https://medicine.biu.ac.il/sites/medicine/files/shared/mazpen.pdf
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 עבודת גמר 
 

הכנת עבודת גמר היא תנאי הכרחי לקבלת התואר בכל הפקולטות בארץ. להוציא מקרים חריגים של 

, כל הסטודנטים בפקולטה מחוייבים  ההנחיות לכתיבת עבודת הגמרקבלת פטורים, המפורטים בדף  

 בכתיבת עבודה במהלך שנות הלימוד.

מדובר בתהליך שלוקח זמן עבודה, זמן המתנה והשקעה במחקר עצמו ולכן ניתן להתחיל בכתיבת  

להיות עם עבודה סגורה   כיוון שעליכם –העבודה כבר בשנה א' ללימודים בפקולטה. המלצה שלנו 

לפני הכניסה לסטאז' בשביל שתוכלו להתחיל לעבוד, אל תתקעו עם זה ואל תדחו את זה לשנה  

 האחרונה. 

. כמו שאתם יודעים, תקופת הלימודים  מציאת מנחההשלב הראשון בכתיבת עבודת גמר הוא 

ה, רופא או חוקר  זוהי הזדמנות מצוינת לפנות למרצ –מפגישה אתכם עם מגוון רחב של רופאים 

 שהתחברתם אליו או לנושא שבו הוא מתעסק ולשאול האם הוא מחפש סטודנטים למחקר. 

שנמצאת   רשימת המנחיםאופציה נוספת למציאת מנחה היא שליחת מייל למנחים שנמצאים ב

שביל להקל עליכם, אגודת הסטודנטים עומלת  באתר הפקולטה ומתעדכנת מעת לעת. לבסוף, ב

 בתקופה זו על רשימת מנחים שתפורסם במהלך השנה )מבטיחים לעדכן!(.

בעל מינוי אקדמי בפקולטה או רופא בכיר באחד מבתי  יהיה  המנחה ש שבפקולטה מעדיפיםשימו לב 

,  ד התנאים הללובמידה וברצונכם לעבוד אצל מנחה שאינו עונה על אחהחולים המסונפים לפקולטה. 

על כך עם רכז עבודות הגמר או עם האחראי לעבודות   ומומלץ להתייעץעליכם לקבל אישור מיוחד 

 הגמר מטעם הפקולטה. 

היקף העבודה ומידת ההשקעה הנדרשת, מיקום העבודה   יש פרמטרים רבים לבחירת מנחה ונושא:

נוח יותר להתנהל בעברית, בעוד   בפועל )בבית/בבית החולים/במרפאה...(, שפת הכתיבה )לחלק יהיה

חלק יעדיפו לכתוב באנגלית על מנת להגדיל את הסיכויים שהמאמר יתפרסם(, הסיכוי לפירסום 

המאמר, המלצות מחברים ועוד. זהו תהליך אינדיביואלי שמושפע מאד מהעדפות אישיות, ולכן לא  

ובים וכנים עם עצמכם לאורך  בהכרח מה שנכון לסטודנט אחד יהיה נכון עבור סטודנט אחר. היו קש

 הדרך ובחרו לפי הפרמטרים שחשובים לכם.

 

 מעולה!  מצאתם מנחה?

בנוגע לנושא המחקר ולהיקף העבודה, יהיה עליכם להגיש   תיאום ציפיותאחרי פגישה שבה תבצעו  

https://medicine.biu.ac.il/sites/medicine/files/shared/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%92%D7%9E%D7%A8%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F%2012.2019.pdf
https://medicine.biu.ac.il/node/646
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  4-3, עליה תקבלו הערות לתיקונים או אישור. קחו בחשבון שזהו תהליך שלרוב לוקח הצעת מחקר

 חודשים, אז תכננו מראש את הזמנים בשביל שתוכלו לעבוד במחקר עצמו בזמן שהכי נוח לכם.

אל   –במידה והתחלתם עם מנחה כלשהו והוא לא זמין עבורכם או לא ברורה לכם מהות העבודה 

תהססו להחליף מנחים. זה בסדר גמור! אתם צריכים להרגיש בנוח עם המנחה ועם העבודה, אחרת  

 ליך ארוך ומתסכל.צפוי לכם תה

אחרי קבלת אישור על הצעת המחקר, תוכלו להתחיל לעבוד. בסיום תהליך העבודה, יש לכתוב  

 .  ההנחיות המופיעות באתר הפקולטהולהגיש את העבודה לפי  

חודשיים מתכנסת ועדת עבודות הגמר, המורכבת מרופאים, נציגי הפקולטה ורכז  -אחת לחודש

ם, ודנים במצבים מיוחדים שעולים מהשטח. במידה והגשתם  עבודות הגמר מטעם אגודת הסטודנטי

בקשה שאמורה לעלות בועדה, מומלץ לעדכן את רכזת עבודות הגמר מטעם האגודה, לירי יקיר )שנה  

(, שנמצאת בועדות ומייצגת את הסטודנטים. פרט לייצוג הסטודנטים בוועדות, הנציגה  שנתי ג' בארבע

אלות נוספות שעולות לאורך הדרך. אתם מוזמנים לפנות בכל  יכולה לעזור לכם במציאת מנחה ובש

 ישירות או דרך נציגי הכיתה.   השאל

 

בשורה התחתונה, פרט לנסיון המחקרי החשוב שתצברו לאורך הכנת העבודה, עבודת הגמר היא  

הזדמנות מצויינת עבור סטודנטים שמתעניינים במחקר או מעוניינים בהתמחות שקשה יותר להתקבל  

, להתחיל ליצור קשרים ולקדם את עצמם. נצלו את ההזדמנות, נסו להפיק ממנה את המיטב  אליה

 . בהצלחה! אל תדחו את זה לרגע האחרון –והכי חשוב 

 

 

 

 

 

 בהצלחה ושנה טובה!  

 אגודת הסטודנטים
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