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אתם כבר מומחים במיומנויות הנדרשות

מיומנויות תקשורת•

ראיון מוטיבציוני•

שינוי התנהגותי•

העצמת המתאמן•

תכנון התערבות•

מעקבים אקטיביים•

למידה משותפת  •

חניכה לא שיפוטית•
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(הרוארד)ב"פיילוט במחוז ירושלים והשפלה לאור תכניות דומות בארה•

Case Western Reserveשל  ”Compassionate Coaching“שימוש בתורת האימון האישי בשיטת•

1

מאמן

9
משתתפים

מועמדים15

470פורסם ל 
מרפאות במחוז

[40-62]53גיל רופא ממוצע 

4 =5 =

משויכים1992= גודל מרפאה ממוצע 

[4-7]פגישות פרונטאליות בממוצע 5

Gazelle G, Liebschutz JM, Riess H. Physician Burnout: Coaching a Way Out. J Gen Intern Med. 2015;30(4):508-513. doi:10.1007/s11606-014-3144-y

Palamara K, Kauffman C, Stone VE, Bazari H, Donelan K. Promoting Success: A Professional Development Coaching Program for Interns in Medicine. 
doi:10.4300/JGME-D-14-00791.1



(  לפי מדד השחיקה של משרד הבריאות)אחוז בציון של שאלון שחיקה 11%ירידה של •

"  גיליתי יכולות שלא ידעתי שהיו לי"ממוצע שימליצו על התכנית לרופא עמית 4.3/5: שאלוני משוב חיוביים ביותר•

,  מורכבות התהליכים, שמירה על ניטרליות, מגבלות זמן לתיאום פגישות, זמני נסיעות, גיוס רופאים:אתגרים•
scalability

תחקור 
הצלחות 

קידום 
תהליכים

תכנון  
קונקרטי
ביצוע  
שיעורי  

בית

חיזוק 
חוזקות

תהליכי האימון

תוצאות התכנית



Why would I need a coach?

Gawande A. The Coach in the Operating Room | The New Yorker. 
https://www.newyorker.com/magazine/2011/10/03/personal-best. Accessed January 6, 2019.



What is Coaching?

Unlocks a person’s ability to go from where they are -

- to where they want to be.

Stubbs B, Krueger P, White D, Meaney C, Kwong J, Antao V. Mentorship perceptions and experiences among academic 
family medicine faculty Findings from a quantitative, comprehensive work-life and leadership survey. Can Fam Physician. 
2016;62(9):e531-e539. http://www.cfp.ca/content/cfp/62/9/e531.full.pdf. Accessed January 5, 2019.



Intentional Change Theory

• Imagination/Vision of Ideal Self 
NOT Ought Self!!! 

• Confronting the “Real Self” 
POSITIVELY - Strengths

• Exciting stepwise plan. 

• Experimentation/Practice of new 
thoughts, feelings, behaviors

• Supportive relationships enabling 
process 





The Process of Coaching

• Agenda comes from the coachee

• Coach guards the process

• 100% Trust and Confidentiality

• Coachee flourishing,  not manipulation and control. 

• Expectation setting

• Coaching is a slow process
– learning and change take time

– development of new habits. 





Coaching is a PEA Activity 
• PEA = Positive Emotional Attractor 

• NEA = Negative Emotional Attractor 



תרגיל השדכן

–תתאר שאתה שדכן ואתה מנסה לשדך את עצמך לבת זוג פוטנציאלי 
על הרקע המשפחתי ותעסוקתי על התחביבים ועל  , תספר על עצמך

...ההצלחות בדרך ששדכן היה עושה זאת



המטופלים מוקירים לך

מילים שמטופלים  

השתמשו בהם 
במכתבי תודה

מילים  3תבחר •

שאתה חושב  

המטופלים שלך היו 

משתמשים  

מילים  3תבחר •

שהייתה רוצה 

שהמטופלים שלך היו 
משתמשים בהם



השתלמות בהרווארד

שבוע  –STFMיש השתלמות למורים ברפואת המשפחה של ה•

ניתן  . אינטנסיבי בהרווארד ולאחר מכן סיור של שבוע בניו יורק
תכתוב מכתב  . (ללא כל עלות למשתתף)מורים ישראלים 5לשלוח 

.  המלצה ממנהל המחלקה בעד מועמדותך

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7PD74sngAhUOLewKHV30DJ8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fharvardfamilymedicine.com%2F%26psig%3DAOvVaw1auHKyia-mm6nd_kUnp3Jx%26ust%3D1550733589155016&psig=AOvVaw1auHKyia-mm6nd_kUnp3Jx&ust=1550733589155016


הכיף המקצועי

?איך הרגשת שהתקבלת לרפואה•

?ההתמחות\איך הרגשת כשסיימת לימודי רפואה•

?מתמחה להדרכה\איך הרגשת שקיבלת פעם ראשונה סטודנט•

?מדוע–? מתמחה היה הכי כיף לך ללמד\איזה סטודנט•

?למה? הרצאה שהיה ממש מוצלח\מתי נתת שיעור•

?  נערך עליך\מי המורה הכי אהוב•



גלגל המדריך ברפואת המשפחה

הדרכה קלינית סטודנטים•

הדרכה קלינית מתמחים•

הרצאות\שיעורים–הדרכה פורמלית •

התעדכנות מקצועית אישית•

השתלמויות\כנסים•

עבודה קלינית•

מחקר  •

השתתפות בבחינות•

השתכרות מעבודה כמורה  •

פורומים\פעילות באיגודים•

רכזות במחלקה\תפקידי ניהול•

התנדבות בתחום ההוראה•
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Coaching by the Numbers–אימון בקטנה 

ZOOM IN–תרגיל המשך 

תתאר יותר לעומק אחד מהתחומים שאתה רוצה שנעבוד עליו ביחד1.

אמיתיהוא 1-10תוודא שהציון שנתת מ2.

?  יותר נמוך1עכשיו באו ננסה להבין למה לא נתת לעצמך ציון 3.

יותר טוב1עכשיו נדבר על איך נראה ציון 4.

באו נקבע תכנית לפעולה לשבועיים בכדי לקדם את תחום בנקודה  5.
אחת בלבד



שאיפה העיקרי\אתגר\לאמן את הבעיה

שאיפה\אתגר\תתאר את הבעיה•

?מה שורשי העניין–

מה המכשולים העיקריים בדרך להיכן רוצים להיות–

תנסח משפט קצר שמסכמת את המהלך•

(גם אם הם לא נראים ישימים)תעשה עכשיו סיעור מוחות לדרכים אפשריים •

(יש את כל הזמן בעולם לפתור את הבעיה)אין מגבלות של זמן –

אין מגבלות של כסף –

שותפים\אין מגבלות של עזרה–

האם ניתן לבנות תכנית לפי שלבים•

תתאר את השלבים–

תגדיר את המשאבים הנדרשים–

תבנה לוח זמנים–

תקבע שלב ראשון לבדיקה בעוד כשבועיים–



שיעורי בית

תוצאותיתהליכי לא •

פעילות חדשה, התנסות עם חשיבה חדשה•

(  לבד יש נטייה להיגרר לשלילי)רפלקציה עם המאמן •



תחקור הצלחות–אימוני המשך 



?שאלות


