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מושב 6
התמקצעות 

ברפואת
משפחה 
רפואת
נשים

יו"ר המושב: 
ד"ר שרון חרמוני

מושב 7
התמקצעות 

ברפואת
משפחה 

אונקולוגיה

יו"ר המושב: 
פרופ' רוני פלג

מושב 10 
סדנא:

יצירתיות
במחקר

ובהוראתו

יו"ר המושב: 
ד"ר צופיה אילת

מושב 8
התמקצעות 

ברפואת
משפחה 

מהגרים 
/ אתני

יו"ר המושב: 
ד"ר נגב בר

מושב 9 
סדנא:

קבוצות שיח 
עמיתים
בגישה

הנארטיבית

יו"ר המושב: 
 ד"ר איליה וולקוב

מושב 15 
סדנא:

הוראת
בריאות
הנפש

יו"ר המושב: 
ד"ר יוסי וולפיש

מושב 13
התמקצעות 

ברפואת
משפחה 

חינוך רפואי 
ואורחות חיים

יו"ר המושב: 
ד"ר יוסי קושניר

מושב 14 
סדנא:

הדרכת
מתמחים
בביקורים

וירטואליים

יו"ר המושב: 
ד"ר אינה רודוי

מושב 11 
התמקצעות 

ברפואת
משפחה 

רפואה מונעת 
/ פסיכיאטריה

יו"ר המושב: 
ד"ר גילי עופר ביאלר

מושב 12 

נושאים
כלליים

יו"ר המושב: 
ד"ר אורלי כהן



מושבים מקבילים - א'   |   11:15-12:30

אולם 1 -  מליאה 

מושב 1 

מצגות בזק
יו"ר המושב: ד"ר אלון קרני
המחלקה לרפואת משפחה, 

באר שבע, 
שירותי בריאות כללית

הערכת הקשר בין טיפול ביתר לחץ דם לבין ההתפתחות של 
אירוע מוחי חוזר

ד"ר מרגריטה פריימוביץ, ד"ר צבי יוסף, פרופ' ראובן צימליכמן

 כמה חם! - קיץ 2015 במרפאה
ד"ר ראלף גוגנהיים

Myocardial infarction and intra-articular 
corticosteroid injection: is there a connection? 

ד"ר קטרין תומס

Dermoscopy Facilitated Breast Examination 
for Pain Associated with Breastfeeding
Dr. Sody A. Naimer, Prof. William F. Silverman

Open  Micro-comedone Extraction Facilitated 
by Polarized Dermoscopy
Dr. Sody A Naimer

מי בוחר את בדיקות הדם? הרופא או המחשב? 
וינקר,  שלמה  פרופ'  גולן-כהון,  אביבית  ד"ר  בלומברג,  גרי  ד"ר 

פרופ' אליעזר קיטאי

לביצוע  המטופלים  של  ההיענות  לחוסר  הסיבות  בדיקת 
והערבית  היהודית  באוכלוסייה  בצואה  סמוי  דם  בדיקת 

במדינת ישראל 
ד"ר רמי יונס, ד"ר מרטין גרנק, ד"ר סמדר שטרול, ד"ר שמואל גבעון

רפואה באזורי אסון:
רשמים מהתנדבות במחנה פליטים מהמזרח התיכון בסרביה

ד"ר מאי כתאנה, ד"ר אלה שאייר, ד"ר שרה סיגלט

Zoster Sine Herpete During Pregnancy
Dr. Belle Tamir, Prof. Roni Peleg

דלקת באפרכסת באוזן כתוצאה מגוף זר ממקור אורגני
ד"ר יאן פרס, פרופ' רוני פלג

 
אילו סטטינים מעלים את הסיכון להתפתחות סוכרת?

ד"ר שמואל גבעון, פרופ' דורון חרמוני

קורס בגישת הראיון המוטיבציוני לרופאי משפחה 
-  ידע, עמדות ויכולת ליישם ולהדריך לפיו 

ד"ר אדווה צוק און, ד"ר ברית לוטן, ד"ר לילך מלצקי

D אולם 2 - קומה

מושב 2
התמקצעות ברפואת משפחה 

גריאטריה
יו"ר המושב: ד"ר לאה אהרוני

גריאטריה, מחוז חיפה וגליל מערבי, 
שירותי בריאות כללית

Polypharmacy in the Elderly: 

Medications Knowledge and 

Self-Rated Health 
Dr. Tom Axelrod , Dr. Matan J. Cohen, Dr. 
Rebecca Goldsmith,  Dr. Elliot M Berry 

 

התחלת שימוש בתרופות להשריית שינה 

- האם גורמת לשימוש לטווח הארוך? 

- תוצאות מעקב של עשר שנים

דורון  ד"ר  גורן,  אור  ד"ר  שינמן,  יוחאי  ד"ר 

שלמה  פרופ'  כהן,  ארנון  פרופ'  קומנשטר, 

וינקר

ותמותה   Orthostatic  Hypotension

מחקר   - שבריריים  קשישים  בקרב 

רטרוספקטיבי

ד"ר תמר פרויד, ד"ר בוריס פונצ'יק, 

ד"ר יאן פרס

 

 Orthostatic  Hypotension הקשר בין

המטופלים  בחולים  תרופתי  וטיפול 

ביחידה להערכה גריאטרית כוללנית

ד"ר יאן פרס, ד"ר בוריס פונצ'יק, 

ד"ר תמר פרויד

 

התנהגות בריאות וצריכת שרותי בריאות 

אצל חרדים בצפת

ד"ר צופיה אילת-צנעני, ד"ר נעמה שורץ, 

ד"ר עדי אדרי, פרופ' מרי רודולף 



מושבים מקבילים - א'   |   11:15-12:30

D אולם 3 - קומה

מושב 3
התמקצעות

ברפואת משפחה 

כאב
יו"ר המושב:

 ד"ר ורד סימוביץ
רפואה ראשונית, 

מכבי שירותי בריאות

משבר   - מבוא  הרצאת 

ברפואת הכאב בישראל

פרופ' פסח שורצמן

 

משפחה  רופאי  הכשרת 

ברפואת כאב בישראל

ד"ר ריטה משוב

  מודלים לפתרון: תוצאות 

פעילות  של  ראשוניות 

שניונית  כאב  מרפאת 

בקהילה

ד"ר אמיר מינרבי

 

יועץ כאב  מודלים לפתרון: 

חלופי  מודל    - קהילתי 

שניונית  כאב  למרפאת 

בקהילה

ד"ר נגב בר 

M אולם 4 -  קומה

מושב 4
התמקצעות ברפואת משפחה 

סוכרת
ומטבוליזם

יו"ר המושב:
ד"ר אילן יהושע

המחלקה לרפואת משפחה, 
מחוז דרום, 

מכבי שירותי בריאות

האם חולי סוכרת מסוג 2 מעל גיל 65 מקבלים 

טיפול יתר? 

ד"ר  חלייחל,  ג'ומאנה  גב'  ליטמן,  גורדון  ד"ר 

רונזה להואני, ד"ר מג'די טאהא, ד"ר יואל טולדנו

מעקב חולים סוכרתיים לאחר ניתוח בריאטרי 

מחקר   - מרכז  במחוז  מרפאות  בשתי 

רטרוספקטיבי

ד"ר שמעון לוין ,  ד"ר אלינה קלבנוב

 

 2 מסוג  סוכרת  מחלת  מהלך  השוואת 

במבוגרים עם  BMI נמוך וגבוה

ד"ר פבל קנשנקוב, ד"ר אלכס לוסטמן, ד"ר רנה 

רוזנברג

 

היצמדות  אי   - אינסולין  במשאבת  טיפול 

יתר:  בטיפול  אוכלוסיות  על   להצביע  יכולה 

מחקר מקרה עוקבה מבוסס אוכלוסייה

ד"ר יבגני מרזון, ד"ר איליה מרחסין , ד"ר אביבית 

גולן כהן, ד"ר שמואל לוויט,  פרופ' שלמה וינקר

 

טרום סוכרת: היה או לא היה?

ד"ר שמואל גבעון, פרופ' דורון חרמוני

D אולם 5 -  קומה 

מושב 5 

סדנא:
אבחון יתר
וטיפול יתר

יו"ר המושב:
ד"ר סוניה כרכבי

המחלקה לרפואת משפחה, 
חיפה גליל מערבי, 

שירותי בריאות כללית

 - יתר  וטיפול  יתר  אבחון 

החברה  הקמת  בעקבות 

למניעת אבחון יתר וטיפול 

יתר

ישראל  ד"ר  ברקת,  רונן  ד"ר 

ד"ר  אקסלרוד,  תם  ד"ר  כץ, 

מיטל  ד"ר  קידרמן,  סשה 

קדמן  ענבל  ד"ר  קוקה, 

יושפה,  מיכאל  ד"ר  אייזיק, 

פרופ'  צפובסקי,  ארקדי  ד"ר 

אמנון  פרופ'  פינסטון,  אהרן 

להד



מושבים מקבילים - ב'   |   12:30-13:45 

 אולם 1 -  מליאה 

מושב 6
התמקצעות ברפואת משפחה 

רפואת נשים
יו"ר המושב: ד"ר שרון חרמוני

המח' לרפואת משפחה, מחוז דרום, מכבי שירותי בריאות

שביעות רצון ממעקב ההריון אצל רופא הנשים
ד"ר מאיה מוס ישי, פרופ' אנטוני היימן, ד"ר פביאן הרשקוביץ 

 
Anemia Among Muslim Bedouin And Jewish 
Women Of Childbearing Age In Southern Israel
Dr. Yulia Treister-Goltzman, Prof. Roni Peleg, 
Prof. Aya Biderman
 
Iron Deficiency Anemia Among Women 
Of Childbearing Age In Southern Israel  
- Bedouin And Jewish Populations 
Dr. Yulia Treister-Goltzman, Prof. Roni Peleg, 
Prof. Aya Biderman
 
  BRCA1/2 בגנים  למוטציות  אוכלוסייה  סקר  ביצוע 
מבוקר  רנדומלי  מחקר   - אשכנזיות  בריאות  בנשים 
להשוואת אסטרטגיות שונות של הייעוץ טרום-בדיקה
בן  אברהם  ד"ר  תומר,  אריאלה  ד"ר  ליברמן,  שרי  ד"ר 
שטרית, ד"ר עודד אולשה, ד"ר שמעון לוין, ד"ר רחל בארי, 
פרופ' אביעד רז, פרופ' אפרת לוי-להד, פרופ' אמנון להד

 
השינויים הנפשיים במהלך תהליך שינוי המין בקרב 

טרנסג'נדרים/ות
ד"ר רות גופן,  ד"ר אבישי שני

 

D אולם 2 - קומה 

מושב 7
התמקצעות ברפואת משפחה 

אונקולוגיה
יו"ר המושב: פרופ' רוני פלג

המח' לרפואת משפחה, באר שבע,  שירותי בריאות כללית

חיים  תוחלת  עם  במטופלים  לסרטן  סקר  בדיקות 
צפויה נמוכה - מחקר חתך 

קומנשטר,  דורון  ד"ר  כהן,  ארנון  פרופ'  ברקת,  רונן  ד"ר 
ד"ר יוחאי שיינמן, פרופ' וינקר שלמה

 
ראשונית  רפואה  צוותי  בקרב  מקצועית  חיים  איכות 
לאנשי  בהשוואה  למוות(  נמוכה  חשיפה  דרגת  )להם 
מקצוע פליאטיביים שלהם דרגת חשיפה גבוהה למוות

טלי סמסון, פרופ' פסח שוורצמן

כאב ברפואת המשפחה - פניות על רקע כאב לרופא 
המשפחה בנגב

ד"ר יובל כנען, פרופ' רוני פלג 

המשפחה  מרפואת   - אינטגרטיבית  אונקולוגיה 
להתמקצעות נדרשת

ד"ר משה פרנקל

 Papillary Thyroid Carcinoma 
 - Facts And Myths

ד"ר  לימור מועלם קלמוביץ

D אולם 5 -  קומה 

מושב 10 

סדנא:
יצירתיות
במחקר

ובהוראתו

יו"ר המושב:
ד"ר צופיה אילת

המחלקה לרפואת משפחה, 
מחוז צפון, 

שירותי בריאות כללית

יצירתיות במחקר ובהוראת 

מחקר ברפואת המשפחה

ענבר  ד"ר  אדר,  תמר  ד"ר 

לבקוביץ

  D אולם 3 - קומה 

מושב 8
התמקצעות ברפואת משפחה 

מהגרים / אתני
יו"ר המושב: ד"ר נגב בר

המחלקה לרפואת המשפחה, 
חיפה וגליל מערבי, שרותי בריאות כללית

בעולי  דם  וכלי  לב  למחלות  סיכון  גורמי 
אתיופיה - מחקר מעקב של 30 שנה

פרופ' פסח  דרייהר,  יעקב  ד"ר  ראובן,  יונתן  ד"ר 
שורצמן

 
פרופיל שומנים בעולי אתיופיה

פרופ' פסח  דרייהר,  יעקב  ד"ר  ראובן,  יונתן  ד"ר 
שורצמן

 
הקשר בין הגירה ויתר לחץ דם במתבגרים

אסטלה  ד"ר  פלד,  אלון  ד"ר  גורדון,  ברק  ד"ר 
דרזנה, פרופ' ארנון אפק

 
רפואה באזורי אסון: רשמים מרעידת האדמה 

בנפאל
ד"ר שרה סיגלט, ד"ר עדי רמות, ד"ר אירית דותן, 

ד"ר ירון אסף
 

"הנגשה  בנושא  להדרכה  ערכה  הצגת 
תרבותית במערכת הבריאות" 

ד"ר ריקי ון ראלטה, ד"ר מוטי אלפרין

M אולם 4 -  קומה

מושב 9 

סדנא:
קבוצות שיח 

עמיתים 
בגישה

הנארטיבית

יו"ר המושב:
 ד"ר איליה וולקוב

המחלקה לרפואת משפחה, 
באר שבע, 

שירותי בריאות כללית

שינוי  מזמינות  שיחות 

עמיתים  שיח  קבוצות   -

בגישה הנרטיבית

ד"ר ענת גבר, ד"ר גיל פלדמן



מושבים מקבילים - ג'   |   14:45-16:00 

D אולם 5 -  קומה  

מושב 15 

סדנא:
הוראת
בריאות
הנפש

יו"ר המושב: 
ד"ר יוסי וולפיש

המחלקה לרפואת משפחה, 
מרכז, 

שירותי בריאות כללית

להוראת  מודל  גיבוש 
ברפואת  הנפש  בריאות 
הוראה  במסגרת  המשפחה 

במרפאת שלב א'
אביטל  ד"ר  אילת,  צופי  ד"ר 
אלרואי,  עמרי  ד"ר  מרגלית, 
ד"ר  גולדרינג,   ליליאנה   ד"ר 

לאוניד בראודה 
 

D אולם 3 - קומה 

מושב 13
התמקצעות ברפואת משפחה 

חינוך רפואי 
ואורחות חיים
יו"ר המושב: ד"ר יוסי קושניר
המחלקה לרפואת משפחה, 

שרון-צפון,  מכבי שירותי בריאות

על  חיים  אורחות  רפואת  קורס  השפעת 
עמדות והתנהגות מתמחים ברפואת משפחה

ד"ר לילך מלצקי, ד"ר יעל בר זאב, 
ד"ר  אדווה צוק און, ד"ר רני פולק

 
הוראה מתוקשבת בוואטסאפ,  

כלי פשוט וזמין
ד"ר גדעון ליפשיץ, ד"ר רועי אלטר

 
השפעת שימוש בטכנולוגיה של מפגשים 

רפואיים  מקוונים א-סינכרונים
ד"ר תמי ברקוביץ,  ד"ר יוסי קושניר,  ד"ר יוסי 

רוזנבלום
 

הקלינית  האינטראקציה  של  מחדש  עיצוב 
באמצעות גישה אימונית 

ד"ר )עו"ס( שוש קזז

M אולם 4 -  קומה

מושב 14 

סדנא:
הדרכת

מתמחים
בביקורים

וירטואליים
יו"ר המושב: 

ד"ר אינה רודוי
המחלקה לרפואת משפחה, 

באר שבע, 
שירותי בריאות כללית

ברפואת  מתמחים  הדרכת 
ביקורים  לקיום  משפחה 

וירטואליים איכותיים
תמר  ד"ר  מאיר,  גליה  ד"ר 
ד"ר  קושניר,  יוסי  ד"ר  ברמן, 

תמי ברקוביץ

אולם 1 -  מליאה 

מושב 11 
התמקצעות ברפואת משפחה 

מונעת/פסיכיאטריה רפואה 
יו"ר המושב: ד"ר גילי עופר ביאלר

המח' לרפואת משפחה, שפלה-מרכז, מכבי שירותי בריאות

בריאות הרופא המטפל  חיסוני השפעת על  השפעת 
ובני משפחתו

ד"ר שמעון לוין,  ד"ר יוסי עזורי

עמדות וציפיות של מטופלים צעירים בישראל לגבי 
בדיקות כלליות

ד"ר רומן סקורז'ינסקי
 

הקשר שבין ציון PHQ-9 לבין קביעת כושר עבודה
ד"ר שלמה משה, ד"ר נועה סגל, ד"ר איריס סטרול,

ד"ר אורן זק, ד"ר גבריאל חודיק 
 

מרפאת יעוץ גוף-נפש לרופאי משפחה: מודל לשיפור 
הטיפול במטופלים עם תלונות סומטיות מרובות

ד"ר עמוס ריטר, ד"ר לימור ברוך, ד"ר לילך צולר
 

לנבדקים  קרדיאליות  סקר  שבבדיקות  התועלת 
אסימפטומטיים במסגרת הערכה תקופתית  

ד"ר רבקה בצלאל-ממן, ד"ר מיכל גרינברג, ד"ר אילן גרין

D אולם 2 -קומה 

מושב 12 

נושאים כלליים
יו"ר המושב: ד"ר אורלי כהן

המח' לרפואת משפחה, שרון שומרון, שירותי בריאות כללית

פרוזדורים פרפור  עם  בחולים  בטיפול  איכות  מדדי 
 - האם משפיעים על התנהגות רופא המשפחה? 

פרופ' שלמה וינקר, ד"ר דורון קומנשטר, פרופ' ארנון כהן

הקרישה  נוגדי  חדשה,  תרופה  מאמצים  אנו  איך 
כמודל - סקר עמדות וידע בקרב רופאי משפחה

פרופ' שלמה וינקר, פרופ' טליה מירון שץ

Antibiotic exposure in the community, and 
resistance patterns of Escherichia coli (E. 
coli) causing community acquired bacteremia
Dr. Batsheva Gottesman,  Dr. Michal Katzir, 
Dr. Pnina Shitrit,  Dr. Michal Chowers

 
Lifestyle Medicine fellowship - a 
professionalism path in Family Medicine
Dr. Rani Polak
 
תרומת השילוב של שירותים מקוונים לאיכות רפואת 

המשפחה במרפאות של קופת חולים בישראל
ד"ר פנינה בסרגליק, פרופ' יצחק גילת, פרופ' עירית קופפרברג



האיגוד, הועדה המדעית והועדה המארגנת של הכינוס השנתי מביעים

תודה והערכה 
לכל החברות שסייעו להצלחת הכינוס

הכינוס המדעי השנתי של
איגוד רופאי
המשפחה

ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר
מלון לאונרדו נגב

באר-שבע

 6.4.16
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