
 

 
 

 

 

 MRI 2202 –בתהודה מגנטית דימות בהקורס  תכנית

 דורית גולדשרפרופ'  : אקדמיתורפואית מנהלת 

 

 11.1.22-פתיחת התכנית ב

 ופרונטלי ZOOM,  ש"א( 3(16:00-18:30שעות וימי לימוד: ימי שלישי 

 

 מרצה שעות נושא תאריך
11.1.22    

 ולדשרגפרופ' דורית  16:00-16:15 פתיחה: הרשמה + ברכות 1
 ףפרופ' אילן של

מבנה המערכת ומרכיביה: חומרה ותוכנה. סוגי  שרונה
 מגנטים, סוגי סלילים ותפקידם. 

16:15-18:30  
 דר' ענת גרינפלד

  הפסקה 

מבנה המערכת ומרכיביה: חומרה ותוכנה. סוגי  
 מגנטים, סוגי סלילים ותפקידם.

 דר' ענת גרינפלד

    

18.1.22    

 דר' ענת גרינפלד 16:00-18:30 יצירת התמונה ומכניזם הקונטרסט. 2

  הפסקה 

 דר' ענת גרינפלד איכות התמונה ועקרונות ביצירת התמונה 

    

25.1.22    

 דר' ענת גרינפלד 16:00-18:30 איכות התמונה ועקרונות ביצירת התמונה 3

  הפסקה 

 רצפי פעימות בסיסיות –הרכשת התמונה  
 דוגמאות קליניות, שאלות וחזרה.

 דר' ענת גרינפלד

    

1.2.22    

 , חומרי ניגוד.SAR: המגנט, MRI –בטיחות ב  4
 חוקים ונהלים.  –סביבת המגנט 

 פרופ' דורית גולדשר 16:00-18:30

  הפסקה 

 פרופ' דורית גולדשר MRI -מע' העצבים המרכזית: מה ניתן לראות ב  

    

8.2.22    

 .MRI –שיטות דימות מבוססות דיפוזיה ב  5

 .MRI –זיהוי חומרים ומטבוליטים במערכת ה 
 פרופ' דפנה  16:00-18:30

 בן בעש"ט

  הפסקה 

 פרופ' דפנה  .MRI –שיטות מהירות ומתקדמות ב  
 בן בעש"ט

  
 
 

  



 

 
 

 

15.2.22    

 פרופ' דפנה  MRI 16:00-18:30 -שיטת דימות ווסקולריות ב  6
 בן בעש"ט

  הפסקה 

שימושים קליניים בתהודה מגנטית תפקודית של  
 המח.

 פרופ' דפנה 
 בן בעש"ט

    

22.2.22    

 פרופ' דורית גולדשר MRI . 16:00-17:15 –ארטיפקטים בתמונות ה ההיכרות עם  7

   הפסקה 

 פרופ' גלית אבירם MRI 17:30-18:30-ו  CTדימות הלב:  

    

1.3.22    

8 MRI .יעל ענבר  ד"ר  17:15-16:00 בדימות האגן הנשי 

   הפסקה 

 BIG DATA  בדימות בכלל וב– MRI מר אלעד בנימין 17:30-18:30 בפרט 

    

 דר' גדעון פלוסר MRI 16:00-18:30-שלד ב –מבוא לדימות מערכת שריר  8.3.22

  הפסקה 9

 דר' גדעון פלוסר דימות גידולים בעצמות .  

    

15.3.22    

דימות כלי הדם בתהודה המגנטית: האנטומיה  10
 התקינה , זרימה תקינה ופתולוגיות של כלי הדם. 

 דר' איתן אברג'יל 16:00-17:00

   הפסקה 

 דר' ליאור קופל MRI. 17:15-18:30 –דימות המעיים ב  

   16.3.22חג פורים 

    

22.3.22    

 דר' זהבה גלימידי MRI . 16:00-17:30 –יתרונות ההערכה ב  –דימות השד  11

   הפסקה 

 DTI  של השד ב– MRI  וחשיבותו באבחון פתולוגיות
 בשד

 פרופ' הדסה דגני 17:45-18:30

    

29.3.22    

 דר' נעמה לב כהן 16:00-18:30 בהערכת הערמונית.    MRI –יתרונות ה  12

  הפסקה 

 דר' נעמה לב כהן MRI -תרומת ה  –דימות הכליות ודרכי השתן  

    

5.4.22    

13 MRI פרופ' איריס אשד 16:00-17:30 שלד-במחלות הדלקתיות במערכת שריר 

   הפסקה 

 פרופ' יעקב סוסנה MRI. 17:45-18:30 –דימות הכבד, דרכי המרה והלבלב ב  

    

 דר' גל גרינברג 16:00-17:30 מחלות החומר הלבן  12.4.22

   הפסקה 14

 דר' ארנה אייזנשטיין 17:45-18:30 האפילפסיה 

   



 

 
 

 

 15.4-23.4חופשת פסח 

    

26.4.22    

 פרופ' אילן שלף 16:00-18:30 זיהוי מחלות זיהומיות  במח 15

  הפסקה 

 פרופ' אילן שלף הפרפוזיה ודימות הוורידים במח  

 
 ע.יום הזיכרון 3.5אין לימודים 

  

    

10.5.22    

 דר' טל סיגל MRI . 16:00-18:30 –מקרים דחופים בדימות עמוד השדרה ב  16

  הפסקה 

בדימות גידולי  MRI-רצפים בסיסיים ומתקדמים ב 
 המח.

 דר' טל סיגל

    

17.5.22    

בזיהוי ואבחון אנומליות מולדות במח  MRI –ה  17
 ובעמוד השדרה

 סירה-פרופ' ליאת בן 16:00-18:30

  הפסקה 

 סירה-פרופ' ליאת בן גידולים מוחיים בילדים. גישה וחידושים 

    

 ד"ר אריקה פולק 16:00-17:15 כל גופי MRIדימות  24.5.22

18 MRI  ד"ר ליאור קופל 17:15-18:30 בבירור בטן חריפה אצל אישה בהריון 

 פרופ' דורית גולדשר 18:30-18:45 סיכום הקורס 

    

 פרופ' דורית גולדשר 16:00-18:00 מבחן 31.5.22

19    

    
 

 *התכנית כפופה לשינויים

 

 

 לפרטים נוספים והרשמה:

 svetapa@trdf.technion.ac.ilלימודי המשך ברפואה ל ביה"ססווטה אפנסנקו, מנהלת 

  8295381-04| טלפקס  esstudrefua@trdf.technion.ac.il, רכזות לימודים | דוא"ל  טלימריה/ 
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