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נספח 1 משאבי הוראה קלינית מקוונת ( ועוד(
 /https://icollaborative.aamc.org/collection/covid19-alternative-learning-experiences  .1

האתר האולטימטיבי עם מאות אתרים של הצעות ללמידה מקוונת מאיגוד בתי הספר לרפואה האמריקאי .מתעדכן יום-יום  
https://www.nejm.org/medical-articles/clinical-cases?query=footer  .2 אתר הNEJM עם מקרים קליניים "מתגלגלים". יש גם 

ספריית מולטימדיה עשירה.וגם:
  לינק ישיר למקרים ונושאים בדרגת מורכבות עולה ) חינמי( 

https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/introductory-topics-2/interactive-
medical-cases

https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/core-topics-2/interactive-medical-
cases

https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/advanced-topics-2/interactive-medical-
cases

https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/introductory-topics-2/interactive-
learning-modules

https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/core-topics-2/interactive-learning-
modules

https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/advanced-topics-2/interactive-
learning-modules

https://interactives.nejm.org/external/covid_simulation/index.html?email=reis%40netvision. מקרה מתגלגל של קורונה
net.il&loginprompt=true&utm_campaign=activity_update&utm_medium=email&utm_source=r360&medstro_

email%5Bbatch_identifier%5D=TbLPVg5n51gmEA&medstro_email%5Bemail_type%5D=group_member_
update&medstro_email%5Bobject_of_interest_id%5D=157&medstro_email%5Bobject_of_interest_

type%5D=Group&medstro_email%5Bsent_at%5D=2020-04-18+20%3A39%3A02+UTC&medstro_email%5Buser_
id%5D=762089

https://www.coursera.org/search?query=medicine&index=prod_all_products_term_optimization&skills=Medicine  .3
coursera האתר המקורי של הMOOC -ים . 250 קורסים רלוונטיים לרפואה כולל אנטומיה, פיזיולוגיה, תזונה וכיו"ב וגם שינה, 

אנטיביוטיקה, מח זיהומיות, רפואת חירום, אונקולוגיה, רפואה מותאמת אישית, big data, סוכרת, השתלות, אפידמיולוגיה, כאב ורפואה 
פליאטיבית ועוד הרבה

Tools I’ve Tried for Online Teaching http://www.endocrine-witch.net/2020/03/10/tools-ive-triedfor-  .4
/onlineteaching

  הוראה מקוונת באנדוקרינולוגיה ובעיקר הדרכה איך להכין חומרים להוראה מקוונת 
Clinical Simulation Initiative )ADMSEP( https://admsep.org/csi-emodules.php?c=taskforce  .5 אתר של משאבים 

מקוונים רבים ) מקרים כולל סרטוני וידאו רבים( בפסיכיאטריה
Aquifer https://aquifer.org/  .6 אתר ברמה גבוהה עם קורסים מבוססי מקרים מתגלגלים. למשל, 36 מקרים ברפואה פנימית. יש 

משאבים לסטודנטים ולמורים. לא חינמי
http://tools.ovid.com/remotelearning/#firecracker  .7 אתר ללמידת מקוונת של COVID , פתוח עד 10.5 חינמי. תחומים מגוונים

USMLE אתר פתוח לשאלות בחינה להכנה ל https://web.myuniversalnotes.com/index#home  .8
 https://www.nbme.org/news/free-nbmer-self-assessments-and-answer-explanations-available-april NBME  .9

מעמידים עד סוף יוני מספר מודולות של הכנה לUSMLE כולל מדעי יסוד ומדעים קליניים
https://info.onlinemeded.org/case-x-follow-up  .10 אתר לסבבים וירוטאליים, 97 מקרים מתגלגלים מתאימים לשנה שישית בעיקר 

) ולמתקדמים בשנה חמישית(. נסו למשל https://onlinemeded.org/spa/cases/cardiology-1. חינמי!!
  או הכנסו ל https://info.onlinemeded.org/case-x-follow-up ודפדפו לעמוד 10 והלאה לדוגמאות סילבוס וירטואלי לפי סבב 
at https://onlinemeded.org/spa/crash-course-in-medicine. 46 הרצאות עם תרשימים ) סה"כ 12.5 שעות( – קורס רפואה 

"מלא", עשוי היטב, חינמי
https://www.osmosis.org  .11

www.joint-zone.org.uk,www.surgicaL-tutor.org  .12 אתר בריטי חינמי, הכנה לבחינות בכירורגיה
https://www.uptodate.com/contents/search ;  .13, מוכר וידוע

/ https://onlinemeded.org/spa/quotes : 14.  אתר למידה פופלרי , לא חינמי
15.  : הנחיות קליניות לאומיות

 https://www.ima.org.il/MainSiteNew/SearchClinicalInstructions.aspx
 www.nice.org.uk

 https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx
https://edhub.ama-assn.org/health-systems-science :16.  מדעי מערכת הבריאות /בריאות הציבור

www.emedicine.com  .17
/https://www.mededportal.org/publication/10619 18.  רפואת עור

http://www.bad.org.uk/healthcare-professionals/education/medical-students  .19
http://www.bad.org.uk/healthcare-professionals/education/education-resources  .20

https://www.edx.org/course?search_query=medicine  .21 אתר דומה לקורסרה ,של MIT קורסים מרובים חינמיים כמו חיסונים, 
חשיבה קלינית, פרקינסון, הפטיטיס, אלצהיימר ודמנציה ועוד.

http://stanfordmedicine25.stanford.edu  .22/ אתר סטנפורד 25 סרטוני בדיקה גופנית
https://www.e-med.co.il/emed/new/Usersite/Presentations/login.aspx?ReturnUrl=%2femed%2fnew%2fUsersite%2  .23

fPresentations%2fistudy-headache%2fheadhache-mail.html
e- medicine ,אתר ישראלי קורסי רענון שונים; דוגמא- כאב ראש. האתר ישראלי  

 Access Medicine  .24 אתר הבית של McGraw Hill , זמין חופשי דרך ספריות הפקולטות כולל מגוון טקסטבוקים עשיר ביותר 
https://accessmedicine. הריסון, בייטס וכו( +דרכים מגוונות לבניית סילבוס מקוון: מקרים , סרטונים, שאלות בחינה ובדיקת ידע(

mhmedical.com/index.aspx
25.  קורס מקוון של 4 שבועות מהגורו של התחום ביל הירש. Introduction to Biomedical & Health Informatics: נפתח לכל ב"ס 

https://icollaborative.aamc.org/collection/covid19-alternative-learning-experiences
https://www.nejm.org/medical-articles/clinical-cases?query=footer
https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/introductory-topics-2/interactive-medical-cases
https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/core-topics-2/interactive-medical-cases
https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/advanced-topics-2/interactive-medical-cases
https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/introductory-topics-2/interactive-learning-modules
https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/core-topics-2/interactive-learning-modules
https://resident360.nejm.org/rotation-prep/interactive-learning-resources/advanced-topics-2/interactive-learning-modules
https://interactives.nejm.org/external/covid_simulation/index.html?email=reis%40netvision.net.il&loginprompt=true&utm_campaign=activity_update&utm_medium=email&utm_source=r360&medstro_email%5Bbatch_identifier%5D=TbLPVg5n51gmEA&medstro_email%5Bemail_type%5D=group_member_update&medstro_email%5Bobject_of_interest_id%5D=157&medstro_email%5Bobject_of_interest_type%5D=Group&medstro_email%5Bsent_at%5D=2020-04-18+20%3A39%3A02+UTC&medstro_email%5Buser_id%5D=762089
https://www.coursera.org/search?query=medicine&index=prod_all_products_term_optimization&skills=Medicine
http://www.endocrine-witch.net/2020/03/10/tools-ive-triedfor-onlineteaching
https://admsep.org/csi-emodules.php?c=taskforce
Aquifer https://aquifer.org
http://tools.ovid.com/remotelearning/#firecracker
https://web.myuniversalnotes.com/index#home
https://www.nbme.org/news/free-nbmer-self-assessments-and-answer-explanations-available-april NBME
https://info.onlinemeded.org/case-x-follow-up
https://onlinemeded.org/spa/cases/cardiology-1
https://info.onlinemeded.org/case-x-follow-up
https://onlinemeded.org/spa/crash-course-in-medicine
https://www.osmosis.org
www.joint-zone.org.uk,www.surgicaL-tutor.org
https://www.uptodate.com/contents/search
https://onlinemeded.org/spa/quotes
https://www.ima.org.il/MainSiteNew/SearchClinicalInstructions.aspx
www.nice.org.uk
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx
https://edhub.ama-assn.org/health-systems-science
www.emedicine.com
https://www.mededportal.org/publication/10619
http://www.bad.org.uk/healthcare-professionals/education/medical-students
http://www.bad.org.uk/healthcare-professionals/education/education-resources
https://www.edx.org/course?search_query=medicine
http://stanfordmedicine25.stanford.edu
https://www.e-med.co.il/emed/new/Usersite/Presentations/login.aspx?ReturnUrl=%2femed%2fnew%2fUsersite%2fPresentations%2fistudy-headache%2fheadhache-mail.html
https://accessmedicine.mhmedical.com/index.aspx
https://dmice.ohsu.edu/hersh/MINF705A.html
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שמעוניין. צריך לנהל את זה כקורס דרך בה"ס, להכין רשימת תלמידים ואז כל אחד מקבל יוזר מבה"ס האמריקאי. הסילבוס ומידע נוסף 
https://dmice.ohsu.edu/hersh/MINF705A.html :ב

26.  אתר קורסים ישראלי חינמי. יש כרגע 6 קורסים בנושאי בריאות- וירוסים, עזרה נפשית במצבי חירום, טיפול בבעלי צרכים מיוחדים, 
 /https://campus.gov.il/course אינפורמטיקה, ביואתיקה, גריאטריה וגרונטולוגיה

 /https://www.mededportal.org/collection/virtual :27.  רשימת הקורסים המקוונים
  Mededportal אתר של איגוד בתי הספר הצפון אמריקאים כ1000 תכניות לימוד בכל התחומים עם כל העזרים שלהם. חלקם ניתנים 

להסבה למקוון. הרשמה בלבד, חפשי
https://www.medcram.com  .28/. אתר הכנה לבחינות, לא חינמי 

https://cfd.utoronto.ca/virtualteachinglearning?fbclid=IwAR2nnGzPkSJLZn2vZpAqAGUPfdJijydYo8dMy6KW9  .29
Fm78SIfEPUWfxkNeWw אתר אוניברסיטת טורונטו

30.  אתר רפואת נשים ומיילדות , מהאיגוד האמריקאי .מעולה. סילבוס שלם עם מקרים בוידאו והפעלות לסטודנטים. עדכני. מומלץ
/https://www.apgo.org/covid-19-resources-for-clerkship-directors-and-students

/https://www.apgo.org/students/apgo-medical-student-educational-objectives
https://www.apgo.org/wp-content/uploads/2020/01/APGO-11th-Ed-MSO-Book-FINAL.pdf ספר הסילבוס 

לסטודנטים של האיגוד, מקיף , יסודי , מומלץ. חינמי
31.  אתר בסיסי לא חינמי מגוון מאד, קורסים בעיקר פרה-קליניים ובדיקה גופנית. סרטונים מאד ברורים ופשוטים של כל סוגי הבדיקה .

https://www.jove.com/science-education/clinicskills  
https://learn.mghpathology.org/index.php/pathCast  .32 לינק זה הוא דוקא להוראת פתולוגיה ולא הוראה קלינית, אך הוא יוצא 

דופן באיכותו כ90 הרצאות שמונגשות באמצעים טכנולוגיים שונים של רשת בינלאומית שמנגישה את התחום ברמה הבינלאומית 
וחינמית ) ראה גם בביליוגרפיה( 

https://scholarrx.com  .33/ פלטפורמת הכנה לUSMLE, כעת חינמית
https://covid19.bodyinteract.com  .34/ מקרי קורונה אינטראקטיביים חינמיים

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1axEjhwL_VF8EutJcAL1Ds8DP4uyUyYSD/edit#gid=122126530  .35
מאגר מקורות מקוונים מהרוורד  

https://sites.google.com/view/pivotmeded/home  .36
מאגר מקורות לתמיכה בהוראה קלינית מקוונת, עשיר ביותר  

https://amee.org/covid-19#resources  .37 מאגר מאגרים ומקורות מקוונים רבים של האיגוד העולמי לחינוך רפואי
http://internalmedicineteaching.org/resources.html/  .38

watch?v=Mc7mC00cQjs&feature=emb_title/  .39
Amboss www.amboss.com לא חינמי  

Lecturio.com | Study medicine from anywhere  .40. אתר לא חינמי. קוריקולום מלא של לימודי רפואה. אלפי סרטוני וידאו, כ20000 
שאלות הבנה ובחינה, אנליטיקה מתוחכמת ומרכז סימולציה וירטואלי.

https://dmice.ohsu.edu/hersh/MINF705A.html
https://campus.gov.il/course
https://www.mededportal.org/collection/virtual
https://www.medcram.com
https://cfd.utoronto.ca/virtualteachinglearning?fbclid=IwAR2nnGzPkSJLZn2vZpAqAGUPfdJijydYo8dMy6KW9Fm78SIfEPUWfxkNeWw
https://www.apgo.org/covid-19-resources-for-clerkship-directors-and-students
https://www.apgo.org/students/apgo-medical-student-educational-objectives
https://www.apgo.org/wp-content/uploads/2020/01/APGO-11th-Ed-MSO-Book-FINAL.pdf
https://www.jove.com/science-education/clinicskills
https://learn.mghpathology.org/index.php/pathCast
https://scholarrx.com
https://covid19.bodyinteract.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1axEjhwL_VF8EutJcAL1Ds8DP4uyUyYSD/edit#gid=122126530
https://sites.google.com/view/pivotmeded/home
https://amee.org/covid-19#resources
http://internalmedicineteaching.org/resources.html
watch?v=Mc7mC00cQjs&feature=emb_title
www.amboss.com
Lecturio.com | Study medicine from anywhere

