
 קטלוג בית הספר המקוון 
למקצועות הרפואה 

חינם / תחומים בתוך אקדמיהשם האקדמיה/קורס
בתשלום
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 קורס לקידום הטיפול באוכלוסיות 
עם מאפיינים מיוחדים

כללית, מאוחדתחינם

חינםהכנה למדעי היסוד – חובה למתמחים                   שיטות מחקר

חינםהכנה למדעי היסוד – חובה למתמחים         חיפוש מידע שיטתי

GCP                                  חינםהכנה למדעי היסוד – חובה למתמחים
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בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה - הסתדרות 
הרפואית והיחידה לניהול סיכונים ברפואה בחברת ענבל

חינם

בתשלוםבקרובקורס קריאה ביקורתית של מאמרים ופיענוח תוצאות

פתוח כל השנהבתשלוםכתיבת מאמרים מדעיים באנגלית

 חישוב גודל מדגם ולימוד שימוש בתוכנה זמינה לחישוב
גודל מדגם

פתוח כל השנהבתשלום

פתוח כל השנהבתשלוםחיפוש מידע שיטתי

 קורס שבץ מוחי, LVH ופגיעה כילייתית לא מוסברים –
חשד למחלת פברי

חינם

בתשלום   המועד הבא: 19.6.22         כתיבת חוות דעת בהליכים משפטיים

חינםקורס פנסיה

פתוח כל השנהבתשלוםיישומים סטטיסטים במחקר )מתודולוגייה ויישום(

בתשלוםהמועד הבא: 1.5.22ערבית מדוברת

 עקרונות האבחון והטיפול בפסיכוסומטיקה מטעם האגודה
הישראלית לפסיכוסומטיקה

בתשלוםהמועד הבא: 12.5.22

GCP - Good Clinical Practice                                                1.5.22 :בתשלוםהמועד הבא

בתשלוםשיטות מחקר

בתשלוםהמועד הבא: 1.4.22שיפור מבטא באנגלית

בתשלום  המועד הבא: 27.4.22שפת גוף לצוותים רפואיים

 פענוח נתונים ממאמרים מדעיים והקנית היכולת לקריאה
ביקורתית של מאמרים

המועד הבא: 4.5.22

המועד הבא: 2.5.22אולטראסאונד POCUS קורס

https://imaschool.org.il/course/view.php?id=507
https://imaschool.org.il/course/view.php?id=507
https://imaschool.org.il/course/view.php?id=550
https://imaschool.org.il/course/view.php?id=550
https://imaschool.org.il/course/view.php?id=449
https://imaschool.org.il/course/view.php?id=449
https://imaschool.org.il/course/view.php?id=449
https://imaschool.org.il/course/view.php?id=746


חינם / תחומים בתוך אקדמיהשם האקדמיה/קורס
בתשלום
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אונקולוגית	 האקדמיה לכירורגיה
קהילתית	 
דחופה	 
בקרוב - קורס להב - 	 

קורס לניהול טראומה
שד  	 
מעי גס  	 
מעי דק	 
ושט  	 

פרוקטולוגיה  	 
בריאטריה  	 
כיס מרה ודרכי מרה  	 
מלנומה  	 
טראומה  	 
דופן הבטן )קורס(	 
אולימפוס - אופטיקה 	 

לכירורגים
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מעי	 האקדמיה לגסטרואונטרולוגיה ומחלות כבד
כבד	 
ממאירות	 
אנדוסקופי	 

חינם

רפואה מונעת בילדים בגילאי טיפת חלב	  האקדמיה לרפואת ילדים
מענים פרא רפואיים לילדים ובריאות הנפש לילדים	 
אתגרים יום-יומיים	 
שינה וילדים	 

חינם

רפואת אורחות חייםהאקדמיה לרופאי המשפחה בישראל
קורס לליווי מטופל/ת בגמילה מעישון

כללית, מאוחדתחינם

החברה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(האקדמיה למיילדות וגניקולוגיה  	 
החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית  	 

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר  	 
    לומדה לפענוח ניטור עוברי בלידה 

החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה וריצפת האגן  	 
החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית  	 

    אנדומטריוזיס
החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית  	 

החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר   	 
הרחם

החברה הישראלית לרפואת נשים בקהילה  	 
החברה הישראלית לגיל המעבר  	 

חינם

ילדים	  האקדמיה לרפואת עיניים
רשתית	 
קטרקט	 
קרנית	 
אוקולופלסטיקה	 

נוירואופטלמולוגיה	 
אובאיטיס	 
גלאוקומה	 
גידולים	 

חינם

היבטים רפואיים של פגיעה מינית
 קורס מטעם החברה לקידום אבחון, טיפול ומניעה של

פגיעה מינית

כללית, מאוחדתחינם

חינם האקדמיה לנוירוכירורגיה

חינםקורס בתזונת ילודים ופגיםהאקדמיה לניאונטולוגיה

חינםהאקדמיה לטיפול רפואי נמרץ

חינםהאיגוד הישראלי לאורטופדיה

חינםלומדת PREPהאקדמיה לכשל חיסוני נרכש - איידס

חינםהאקדמיה לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

מאוחדתחינםקורס ברפואת להט"ב מטעם החברה לרפואת להט"ב

חינםקורס בנושא קרישת דם

חינםרפואת הנקההחברה לרפואת הנקה

 האקדמיה לזיהומי STI - )מיסודה של החברה לחקר
ומניעת מחלות המועברות במגע מיני(

חינםפאנלים בנושאים שונים

חינםהאקדמיה לחדשנות ויזמות רפואית

בקרוב                  האקדמיה לאף אוזן גרון וכירורגיית ראש צוואר

הנושאים והקורסים משתנים מעת לעת והתוכן המפורסם פה נתון לשינויים

online-school@ima.org.il  לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת

לצפייה בתכני הקורסים וההרצאות כנסו לאתר בית הספר המקוון 
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