
 

 

 המפגש השנתי של חימ"ר לזכרו של ד"ר ששון נקר

 2019 כנס החוג למורים ברפואת המשפחה

                                                                                      פברואר במלון רמדה חדרה שליד הים.ל 22 עד 21 ייערך ב

 שלום לכולם, 

כמידי שנה ניפגש לכנס מיוחד זה, עמיתים, מורים ומדריכים, וותיקים וצעירים כדי להקשיב, לשתף, 

זו האווירה המקבלת והמאפשרת של תמיכה וסקרנות הדדית  ללמוד וללמד.  המיוחד בכנסי חימ"ר

השנה הנושא היוצרת את התשתית להעזה התחדשות, שימור מסורת, יצירתיות ועבודה משותפת. 

מה הערכים תכונות והמיומנויות הנדרשות  המרכזי שנדון בו הוא הצורך בשינוי תכנית ההתמחות:

טרך להוסיף או להחסיר? מה המיומנויות והתכונות מרופא משפחה היום? מה יישאר רלבנטי? מה נצ

הנדרשות למתמחה בעל יכולת הסתגלות לתנאים משתנים? מה האתגרים הניצבים בפנינו היום כמורים 

 חשיבה ותכנון שינוי בתכנית .נהיה שותפים לכולנו ניטול חלק וומחנכים בהווה ובעתיד? 

מעניינות המדגימות לנו עד כמה רפואת המשפחה  עושר יצירתי של סדנאות והצגות , יש בנוסף כתמיד

בתכניות הכשרת המתמחים, בפיתוח סגל, בריאות  םרחבה, כוללנית ואנושית .נעסוק בתכנים ייחודיי

הנפש ובשאלות של מעורבות חברתית כערך השייך למקצוענות שלנו. מגוון הסדנאות והמצגות מעיד על 

אנחנו מודים לכל מי שהגיע , לכל מי על שמריה.  קהילה אכפתית חושבת ויוצרת שאיננה שוקטת

לחשוב, להרחיב אופקים, לעצור, לשנות פרספקטיבה, להיפגש, שהכין וטרח, ומזמינים את עצמינו 

  רפואת המשפחה.בחינוך ו מסע של הוראהבלדמיין, להתרגש ולחוש שותפים 

 תם אקסלרוד, וגנר, אביעזר גבאי, אביבית גולן כהן, -, לליב שנימיכל פלומבו ועדה מדעית:חברי ה

 ומיכאל קאפמן מרטין גרנק קטריבס, אורית קלינגר לרנר אלסי נחום, 



 

 2019תכנית כנס חימ"ר 

 הגעה תקרובת ושיח ראשונים.  – 12:00-12:30  יום חמישי

  כישורי הוראה -סדנאות מקבילות – 12:30-13:50

 -אימון אישי לפיתוח סגל
 ד"ר ג'ון בורובסקי

איך לשלב אמצעי עזר -לא לטכנופילים בלבד
 כלים למדריך -טכנולוגיים בהוראה

 ד"ר מיכל פלומבו ד"ר רוני הורביץ

 

  סדנאות מקבילות  - 014:0-:1515

שותפות  רפואת 
דר' -משפחה קהילה 

איריס שושני הלביץ, דר' 
 רותי סטשפסקי מרגלית

ברפואת הדרכה 
התמודדות עם  -משפחה

דר' גילי  -ריבוי כובעים
ביאלר, גב' תמי -עופר

 שמעוני

קלפי אבא כדברא לשיח 
רפואי/טיפולי מיטיב 

דר  -בהדרכת מתמחים
, דר' עדי מרב סודרסקי

  אראל יבזורי עו"ס 

-הוראה אחד על אחד
קפה  -טיפ אחד שעובד

, צמחגלית דר'  -יעולמ
ליהיא דר' , ורדיליעד דר' 

פירש  

 

הפסקת קפה ותקרובת  -   45:51-1515:  

 ד"ר מרטין גרנק קטריבס euract, יו"ר הכנס וכמה מילים על יו"ר האיגוד מיכל שניברכות  – 15:45-16:00

 16:00-17:30- כמה ואיך? ,מה-שינויים בקוריקולום ההתמחות -

 

תכנית ההתמחות ב שינויים -במליאה ובקבוצותדיון של כל הפורום   
 
 

 דקות( 15) מצגות קצרות: במליאה  -  17:45- 18:45

 רותי סטשפסקי מרגליתפרופ' חבר )אורח( -למעורבות מודל – סטודנטים בניהול בריאות מרכז •

 ד"ר אביבית גולן כהן -לידתם של צירי הלמידה •

 דר' רות קנאי-הבריאות במקצועות ומחויבות משמעות, אנושיות -" הריפוי מנות"א •

                דר' מורן פרידמן – בהנקה רופאים בקרב ומיומנויות ידע רמת לשיפור חינוכית שותפות •

 

ברפואת  " יישום ההנחיות החדשות בטיפול בסוכרת  -(נורדיסקנובו)– הרצאת חסות – 18:50-19:15

 ד"ר ברוך יצחק  המשפחה "

 

 ארוחת ערב – 19:15

 "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחרים גם יחד".... – ערב חברתי -20:30



 

 

 

 

 

 לגוף ולנשמה -פעילות בוקר - 8:00-8:45

 מליאה

האם אנחנו מטפלים כמו  -פרוזדורים"מניעת אירועים מוחיים עקב פרפור )פייזר(  -רצאת חסותה – 8:45-9:10

 כללית שירותי בריאות . –מנהל מכון הלב חדרה  -ד"ר תמיר בנטל  שצריך?"

 מצגות במליאה –והדרכה לב ומחשבה בחינוך  – 9:15-10:15 

"אמנות הרפואה והלמידה הרגשית ברפואת המשפחה" איך מלמדים את זה בקבוצה ובהוראה אחד  •

 דר' אנדרה מטלון -על אחד

 מתמחה מפגשי של וידאו מצילומי למידה שנות עשרה שלוש סיכום -"הולדת" לתכנית "מצווה בר" •

 עו"ס צביה נחמני וד"ר ענת גבר -מטופל

 דר׳ מוחמד מוראד -בינינו, שימו לב״ כיםמתהל  )או גברת הטיה( BIASכאשר מר ״ •

 

 פינוי חדרים וקפה  – 10:15-10:45

 

 סדנאות מקבילות – 10:45-12:15

מקום בני המשפחה : סדנא
בקבלת החלטות לטיפול 
רפואי ברפואת משפחה 
 היבטים אתיים והשלכות

דר' גילה -להדרכת מתמחים
 בוסקילה, דר' גילה יעקב 

 

הסולם  סדנא:
דר' דקלה -רפלקטיביה

כהן, דר' לימור -אגור
 אברהם

איך הפסקתי לפחד סדנא: 
מחולים שיש להם הפרעת 

)ואיך עוזרים  אישיות
 למתמחים להתמודד..(

 דר' רות קנאי

בהנחיית מתמחים סימפוזיון 
 : ומומחים צעירים

הסבבים בהתמחות כיצד להפיק 
 את המרב? 

 
 שלב ב' מה חסר? 

 

 משוב וסיכוםהרהור,  – 12:15-12:45

 פרידה, חיבוקים ודמעות ....    -12:45

 

 

 

  


