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 ההתמחות ברפואת המשפחהמבנה וסילבוס דיון על עדכון 
 

מנהל המחלקה לרפואת משפחה קופ"ח מאוחדת , חבר ועדת הסילבוס  –פרופ' אנטוני היימן 
 , האיגוד לרפואת משפחה 

                ס. ראש אגף רפואה ראשונית ומנהלת המערך לרפואה ראשונית   –דר' ענב נוף 
 שירותי בריאות , חברת ועדת סילבוס , האיגוד לרפואת משפחהמכבי 

                   רכז רפואת המשפחה , המחלקה לרפואת משפחה מחוז שו"ש , -דר' שני אפק
 שירותי בריאות כללית , חבר ועדת הסילבוס , האיגוד לרפואת משפחה

 
 

 עדכן ולהתאיםל צורך שיש גדול מהעוסקים בהתמחות ברפואת משפחה תחושה לחלק
 בקהילה ההכשרה הרפואית של המשתנים לצרכים הנוכחי ההתמחות את מבנה וסילבוס

 .והמחר ההיום של
להצעה  ראשוניים יסוד קווי גובשו דיונים שנערכו בוועדת הסילבוס וועד האיגוד מס' לאחר

 לשינוי למבנה ההתמחות והסילבוס הקיים.
ועיבוד הצעת השינוי לרבות מועצת האיגוד לרפואת אנו נערכים מספר דיונים להמשך פיתוח 

 משפחה וכנסים נוספים.
 נשמח לערוך דיון פתוח לגבי השינוי המוצע והתאמתו לצרכים המשתנים כסדנא 

 במסגרת כנס חימ"ר המתוכנן להיערך בחודש פברואר הקרוב.
 

את מטרת הדיון היא להציג את המתווה לעוסקים בהוראה והדרכה של המתמחים ברפו
 משפחה

לקבל משוב , דגשים רעיונות בזווית ההדרכה המעשית בשינוי המוצע ולקחת חלק פעיל 
 בתהליך העתיד לבוא.

 
 משתתפים הנמשכת כשעתיים. 25סדנה הכוללת עד  שיטות :
 : עדיפות לגיוון             

    מחלקות שונות בכלל קופות החולים , אזורים גאוגרפים שונים ,              
  .עבודה בסוגי מרפאות שונות            
 מדריכים ותיקים , מדריכים צעירים ומתמחים -שלבים שונים בהכשרה המקצועית            

 
 הסדנא תתחלק לשלושה חלקים:            

 הרצאה ראשונית בה יוצגו הסיבות והרציונל לשינוי -
 דיון פתוח על חלקים שונים של ההצעה -
 סיכום -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : ויוצגו לדיון במסגרת הסדנא שסכומו העקרונות להלן

 
 מיומנות רכישת של בהגברה צורך שיש בוועדה הוסכם ככלל  (1

 וחיזוק מיומנויות נרכשות בלימודי המשך בתחומים הבאים:  בקהילה קליניות             
   לואת דרכי אוויר טיפול בתחלואת בריאות הנפש , גריאטריה , טיפול פלאיטיבי , תח             
 כרונית ותחלואה קרדיאלית.             

 ראשונית. ילדים הגברת מיומנות ברפואת (2
 כתיבה וביצוע של סילבוס מחייב ביצוע הכולל מיומנויות קליניות נבחרות (3
אפשרות העברה של לימודי דיפלומה למסלול של תואר שני עם אפשרות להשלמה  (4

 .PHDשל 
 מבנה הרוטציות המוצע (5

 .בחירה רוטציות חשבון על חודשים 18 ל א שלב של הארכה .א           
 :שיכללו בקהילה 'א שלב מרפאת חודשי           

    מרכז ,משפחה רופא  -ראשונית מרפאה במסגרת בילדים בטיפול התנסות חודש           
  הילד לרפואת           
 בייפליאט טיפול/בכאב בטיפול מיומנות חודש           

 )רציפה בצורה בודדים או בימים זאת לערוך ניתן כלומר( בביצוע גמישות תאפשר           
  חד  יועצות במרפאות קלינית לביצוע סילבוס להתנסות חובה הגדרות ,בנוסף           

 )קיימים אלקטיביים י"עפ( שבועיות            
 :החולים בבתי רוטציות חודשי לגבי .ב         

 ד"מלר 4 , ילדים 4 ,פנימית 4– תורניות חובת            
  חודש , ילדים ד"מלר – חודשים, מחלקה חודשיים בילדים רוטציה של חלוקה            
 .יום אשפוז או בקהילה במרפאה            

 ילדים ברפואת יום 14 - של התנסות  בי שלב מרפאת .ג         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



איך לשלב אמצעי עזר טכנולוגיים בהוראה –לא לטכנופילים בלבד   

 מכבי, מחוז שרון. –פ"ת, ד"ר רוני הורביץ -כללית, מחוז דן –ד"ר מיכל פלומבו 

 

בשנים האחרונות חלה התפתחות מרשימה של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת.  – הרציונל לקיום הסדנא

כל דבר שמערב עשייה של  -למידה פעילה  -  Active learningמעודד טכנולוגיים להוראה  שימוש באמצעי עזר

 בצורה שתוכל לשמש אותם בעתיד. החומר הנלמדאת  , בכדי להטמיעוחשיבה שלהם על הדברים שנעשו הלומדים

, אפשר פיתוח של דיון מעמיק, אפשר יית הלמידהעלייה במוטיבצה הרא :אמצעים טכנולוגיים להוראהבשימוש 

ללומדים למקם את הבנתם ביחס ללומדים אחרים, אפשר למורים לזהות טעויות נפוצות בקרב הלומדים והביא 

דרך בבעזרת אמצעים טכנולוגיים להוראה היא למידה פעילה  עידודאחת הדרכים לליצירת סביבת למידה חיובית. 

שימוש אינטראקטיבי במכשירים אלקטרוניים להוראה, ובכללם  –learning-E (electronic learning ) של 

והאפשרות הקלה להעבירם ממקום למקום ואחזקתם בידי  של המכשירים בזכות גודלםמכשירי הטלפון הסלולארי. 

בשל התקדמות הטכנולוגיה ויתרונותיה בעידוד למידה למידה. אפליקציות בהם פעיל בקלות לה)כמעט( כולם, ניתן 

 פעילה, ראוי כי מורים בהוראת רפואת המשפחה יחשפו לאפשרות השימוש באמצעים אלו.

  -בסיום הסדנא  – מטרות הסדנא

 משתתפי הסדנא יכירו אמצעי עזר טכנולוגיים שונים להוראה. •

 של אמצעי העזר השונים.משתתפי הסדנא יבחינו ביתרונותיהם וחסרונותיהם  •

משתתפי הסדנא יתנסו בשימוש באמצעי עזר טכנולוגיים להוראה ברפואת  •

 המשפחה.

בה יתנסו המשתתפים בסדנא בבניית יחידות  – hands on –הסדנא היא סדנת התנסות  – תוצרי הלמידה בסדנא

 הוראה תוך שימוש באמצעי עזר טכנולוגיים.

גם שימוש באמצעי עזר טכנולוגיים שונים להוראה. לאחר ההדגמה, הקבוצה בפני הקבוצה יוד – שיטות ומתודות

קבוצה תבנה יחידת הוראה באחד מאמצעי העזר שהוצגו. בסיום הסדנא, כל -קבוצות. כל תת-תת 3-4 -תתחלק ל

 קבוצה תציג את תוצר עבודתה בפני כלל הקבוצה. -תת

 

 

 

 

  – מהלך הסדנא

https://he.wikipedia.org/wiki/E-learning


 דק' 15 – (Kahoot)באמצעות  התכנסות והיכרות •

 דק' 5 -טיפים לשימוש באמצעי עזר טכנולוגיים להוראה  •

 הכרות עם אמצעי עזר שונים: •

o nearpod – 5 'דק 

o  דק' 5 –בייטים 

• hands on: 

o  דק' 25 –תרגול 

o דק' 10 – ת התרגוליםהצג 

 דק'  5 –סיכום קצר ומשוב  •

 אמצעים נדרשים:

 WiFiכיתה עם  •

 מחשב + מסך הקרנה •

  לוח + טושים •

 נייידמחשב  •

בסמרטפון/טאבלט/מחשב נייד )עם אפשרות חיבור  המשתתפים מתבקשים להצטייד •

 לאינטרנט(. 

לצורך הדגמה במהלך ההתנסות יהיה צורך בקבלת מספרי הנייד של המשתתפים בסדנא ו/או הנרשמים לכנס כולו 

 .טרום הסדנא עצמה

 .סדנאאנשים ב 30 -שלא יהיו יותר מרצוי 

 וב לסדנאמש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך לשלב אמצעי עזר טכנולוגיים בהוראה –לטכנופילים בלבד לא  –משוב סדנא 

 מה למדת מהסדנא?  ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 _________________________________מה את.ה חושב.ת שעדיף היה לעשות אחרת? __________

___________________________________________________________________________ 
 האם תשתמש.י באמצעי עזר טכנולוגיים להוראה? _________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 הערות והארות _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 תודה רבה! רוני ומיכל

 



 

4.1.2019 

 הצעה לסדנא: ״כאשר מר ביאס מתהלך בינינו, שימו לב״

 

 דר׳ מוחמד מוראד

 מנהל מרפאת יסקי- שירותי בריאות כללית- מחוז דרום

 מרצה- המחלקה לרפואת המשפחה- החטיבה לבריאות בקהילה- אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 היחידה לניהול סיכונים- מחוז דרום- שירותי בריאות כללית

 

 קהל הסדנא: 

 מורים ברפואת המשפחה

 

ההטיה תופעה די שכיחה מוכרת לציבור, נחקרה בעשור האחרון לא מעט, מעמיקה את אי 

השוויון בבריאות, משפיעה באופן ישיר ולא ישיר דרך תקשורת על המעקב, הטיפול הרפואי, 

הגישה לרופא ומערכת הבריאות, ובעיקר מתרחשת בלא-מודע  בחליפות שונות ולאחרונה מביאה 

 רופאים ואנשי צוות רפואי לבתי משפט.

הטייה קיימת בשיח בינינו כרופאים, בתקשורת הכתובה כמו גם ברשומה הרפואית, במאמרים 

 שאנו כותבים והציבור הרחב נהיה מודע יותר לעניין.

 ההטייה ניתנת למדידה. 

 עבודות מחקר מצביעות על כך שהטייה קיימת בצורות שונות ושכיחות משתנה בחינוך הרפואי. 

 לאחרונה האקדמיה נקראה למגר את התופעה. 

קיימות הכשרות שונות בפקולטות למדעי הבריאות כדי להביא את הבעייה למודעות ציבור 

 המורים והסטודנטים לרפואה. 

 מטרת הסדנא:

 

 שעה רבע -ההטייה התפתחות מאחורי התיאוריה את להציג .1

 שעה רבע -באקדמיה השכיחים השונים הביאס סוגי את להציג .2

 שעה רבע -הרפואית בפרקטיקה הקיימים ההטייה סוגי את להציג .3

 שעה רבע -הרפואי והטיפול המעקב על ההטייה השלכות את ללמד .4

 שעה רבע -ברפואה ההטייה לנושא שלה והקשר האתיקה על ללמד .5

 שעה רבע -בכלל ההטייה עם התמודדות של האסטרטגיות על ללמוד .6

 שעה רבע -ברפואה הטייה במניעת ולהצליח להתמודד הדרכים על ללמוד .7

 שעה רבע -הטיות לאיתור טי-איי-אי ליין און במערכת התנסות .8

 

 :ההדרכה שיטות

 

 ומחשב מקרן נדרש -שעה ברבע הסדנא מדריך של פרונטלית בהרצאה תהיה התיאוריה הצגת .1

 ולוח מחיקים מרקרים - השכיחיה ההטיה סוגי להצגת ומרקרים לוח עם ועובד מוחות סיעור .2

 טקסט״ עם תפקידים משחק ״ בשיטת תהיה הרפואית בפרקטיקה ההטייה סוגי הצגת .3

 ויציגו קטע יבחרו הקבוצות -בנושא קצר מאמר בקריאת יוצג האתי הנושא .4

 ״טד בהרצאות ויציגו תכנים יכינו המשתתפים .התמודדות בנושא הפוכה כיתה בשיטת נעבוד .5

 דקות״ 5 של בזק

 אישי הטיות לאבחון טי.איי.שאי שיטת לתרגול מחשב נצטרך .6

 

 :ההערכה דרכי

 

 שיוצגו במקרים ביאס לאיתור הסדנא למשתתפי שאלון יחולק .1

 שיוצגו במקרים הטייה לאיתור הסדנא לאחר שאלון יחולק .2



 הנלמד החומר על הסדנא ממשתתפי משוב ייאסף .3

 בישראל המשפחה ברפואת ההטייה בנושא עמדה נייר לגבש ניסיון .4

 

 :הצפוי השינוי

 בנושא ובעמדות הקיים בידע שינו .1

 הנושא את ללמד העניין התגברות .2

 בנושא וסטודנטים עמיתים עם דיון .3

 הנושא את לחקור הרצון הגברת .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09/01/2019  

 התמודדות עם ריבוי כובעים -הדרכה ברפואת משפחה ם הסדנה:ש

 מכבי שירותי בריאות, החוג לרפואת המשפחה, אונ' ת"א – ביאלר-דר' גילי עופר: מציגות

 מכבי שירותי בריאות, החוג לרפואת המשפחה, אונ' ת"א -גב' תמי שמעוני

: אנשים שעוסקים בחינוך רפואי חשים פעמים רבות עומס רב עקב המשימות והמטלות הרבות רקע

בתפקידיהם השונים. לתפקידים השונים נלוות דרישות שונות שלעיתים מתנגשות זו בזו. פעמים רבות גם 

מי בין אותו תפקיד עצמו כמו מדריך מתמחים דורש גישות שונות ואף הפוכות ולעיתים קיים קונפליקט פני

 גישות אלו. 

כיצד להתמודד עם המודרך ועם  -התמודדות זו עם "ריבוי כובעים" ותפקידים, מלווה לבטים יום יומיים

 המציאות. ריבוי  הצרכים והלבטים עלול להוות גורם לסטרס ושחיקה, בין העוסקים בחינוך רפואי. 

על הקשיים והאתגרים, ונעשה : במהלך הסדנה עולה מודעות המשתתפים לנושא, מתקיים דיון מטרה

 נסיון לאפייין אותם ואף לחשוב יחד על דרכי גישה ופתרונות. 

: בסדנה אנו מדגימים בדרך חווייתית את ריבוי התפקידים שיש לכל הרופאים העוסקים בהדרכה. שיטות

המסר  הסדנה מועברת בעזרת כלים מעולם הפסיכודרמה: משחקי תפקידים, דיון, סימולציות ובסוף סיכום

 העיקרי "לקחת הביתה". 

SETTING  משתתפים.   25: הסדנה יכולה להכיל עד 

 משך הסדנה שעה וחצי.

צארט וטושים לסיכום וכתיבה. את שאר האביזרים -מרחב:  אולם  עם מעגל כסאות ומרחב, וכן פליפ

 המנחות מביאות. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לשיח רפואי/טיפולי מיטיב קלפי אבא כדברא –סדנה 
 חדרה 2019כנס חימ"ר 

 

לשיח  –שם הסדנה: קלפי אברא כדברא 
מיטיב בהדרכת מתמחים ברפואת  טיפולי/רפואי

 המשפחה.
 , עוס אירית גיל לב PhD אראל-, דר עדי יבזוריM.Dדר מרב סודרסקי 

MSW 
 
  

 רקע:

 

חולה וכן  קידום הטיפול בו. -תקשורת הינן חלק משמעותי וחשוב ביחסי רופאמיומנויות 

מספר רב של מחקרים הראו התאמה גבוהה בין חסר במיומנוית תקשורת לחוסר הבנה 

טיפול . והערכה לגבי נקודת המבט של המטופל ומשפחתו, כמו גם  הענות נמוכה לטיפול

( נחקר רבות ונמצא יעיל Cognitive Behavioral Therapy - CBTקוגניטיבי התנהגותי )

לטיפול בקשת רחבה של בעיות בריאותיות. מחקרים מעידים על כך שרופאי משפחה 

, דווחו ששימוש באלמנטים אלו זה שעברו קורס קצר ללמידה אסטרטגיות טיפוליות מתחום

-MIהריאיון המוטיבציוני ). בקליניקה העלה את שביעות הרצון שלהם מהמפגש הטיפולי

Motivational Interview הינה מתודת טיפול יעילה לשינוי התנהגויות הקשורות לבריאות  )

. מחקרים מראים על יהחוקרת את האמביוולנטיות שהמטופל מציג כלפי שינוי התנהגות

 י רופאים."עליה בשימוש בטכניקה זו ע

מוש בשאלות שימוש בקלפים ככלי יצירתי ומקורי ללימוד מיומנויות תקשורת המשלב שי

 מתמחיםמתחום הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי והריאיון המוטיבציוני יכול להיות לעזר ל

 בתחילת דרכם המקצועית  ולשדרג את מיומנות התקשורת ולקיחת האנמנזה ממטופלים.

 

 :סדנהה יעד

 

טיפולי ע"י שאלת -הצגת כלי יצירתי להדרכת מתמחים, המסייע לשיפור השיח הרפואי 

אברא והריאיון המוטיבציוני באמצעות שימוש בקלפי " CBTשאלות פתוחות מעולם ה 

 ".כדברא

 

 

 

 

 

 

 

  :ותוצרים מטרות

 :עם סיום הסדנא המשתתף

 מאחוריו( והרציונל העומד םיכיר את הרקע התאורטי לבניית הכלי )הקלפי .1



 יתנסה בעבודה עם הקלפים ככלי לפיתוח מיומנות לשאילת שאלות פתוחות  .2

יוכל ליישם את השימוש בכלי בשיחות עם מטופלים ומודרכים על טיפול הלומד  .3

 . בנושאים בהן עוסקים הקלפים

 הלומד יתרגל הדרכה של מתמחה לשימוש בקלפים במרפאה. .4

 שימוש בקלפים במרפאה.הלומד יאתר וידיין את היתרונות והחסמים ל .5

הלומד ילמד דרך מקורית להדגשת הקשר בין מחשבה רגש והתנהגות על ידי  .6

 השימוש בקלפים.

 

 

 : מתודות

 

תרגיל לבדיקת מיומניות אישיות בשאילת שאלות פתוחות בנושאים מרכזיים ברפואת  .1

 משפחה 

בניית דיון באמצעות מצגת והדגמות על קצה המזלג של התפיסות העומדות מאחורי  .2

טיפול קוגניטיבי התנהגותי והריאיון  שאלות בנושא משפחה, הכלי שאלות נרטיביות,

 המוטיבציוני.

 .)מתמחה חולה מדריך( ובמשחק תפקידים מרכזי זוגותתרגול של השימוש בקלפים ב .3

 , היתרונות והחסמים האפשרייםסיכום ודיון לגבי ההתנסות הלימודית והחווייתית .4

 .מנויות תקשורת בקרב מתמחיםוהקשר שלה לפיתוח מיו

 דיון וסיעור מוחות לגבי שימוש בכלי להדרכה. .5

 דיון בקשר בין השימוש בקלפים לירידה בשחיקה על כל מרכיביה. .6

 

 שיטות:

 מדריכים-רופאים 20הוראה בקבוצה של עד כ  .1

מדריכים( של השימוש בקלפים מול מטופל, ובמקרה  2-3תרגול בקבוצות קטנות ) .2

 של הדרכה.

 שימוש במשחקי תפקידים .3

 שימוש בקלפים טיפוליים .4

 

 

 

 

 

 מהלך הסדנא

 JOINING תרגיל פתיחה ו .1

 דק 15-20מצגת בת כ  –הצגת הרקע התיאורטי ליצירת הקלפים  .2



 תרגול הקלפים בזוגות על פי סיפורי מקרה מובנים או מתוך חוויה עצמית .3

 מטופל( -מתמחה -תרגול הקלפים בשלישיות )מדריך .4

 דיון במליאה .5

6.  

 

 שעות,  1.5משך הסדנה: 

 מחשב מסך למצגת, ברקו. קלפי אבראכדברא, דפים ועטים. –צרכים טכנים 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.2.19-21תקציר לחימר   

  

מקום בני המשפחה בקבלת החלטות לטיפול רפואי ברפואת משפחה היבטים אתיים  –סדנה 

 והשלכות 

להדרכת מתמחים               

 PhDגילה יעקב 

 MDגילה בוסקילה 

 

(. לפיכך, נודעת חשיבות למרכיב זה 1אתיקה מהווה מרכיב אימננטי בגיבוש זהות מקצועית ברפואה)

במהלך הכשרת המתמחים ברפואת משפחה. אחד הנושאים המעלה שאלות אתיות הוא תפקידם של 

מסגרת הסדנה תוצג התיאוריה של האוטונומיה מבוססת (.  ב2,3,4בני משפחה בקשר הטיפולי)

( ותיבחן התאמת תיאוריה זו לקליניקה ברפואת משפחה. 3)Relational autonomy     -היחסים

 (. 5בנוסף, יכירו המשתתפים ויתנסו בכלי הרלוונטי למתמחים לקבלת החלטות בשאלות אתיות)

 מבנה הסדנה המוצע:

עקרונות,  4גישת העקרונות  -זכויות החולה, המשגה אתית חוק -דקות הרצאה מושגית   10

 אוטונומיה מבוססת יחסים

דגשים שחשוב להעביר למתמחים כל קבוצה \וכל קבוצה אוספת תובנותדקות דיון בקבוצות  20

תקבל מקרה בעל מורכבות אתית באשר למקומם של בני המשפחה של המטופל. על פי הפירוט 

תקשורת מטפל מטופל(\ין הרופאה למטופל ) סודיות. בן משפחה מתווך באהבא:   

בני משפחה מפעילים לחץ על ג. בני משפחה מפעילים לחץ על הרופא לפעול אל מול המטופל  ב.

טובת המטופל מול טובת משפחה ד.לקחת הטיפול בניגוד להוראת רופא \המטופל להפסיק  

איסוף ושיתוף במליאהדקות  20  

ים וניתוח מקרה לדוגמא )רביעי או אחד מהשלושה(צעד 7הצגה של מודל דקות  10  

תרגול מקרה באמצעות המודל דקות  20  

take home message 10 דקות-  

 משתתפי הסדנה יצאו עם:

מועילים  של מעורבות משפחה \יכולת לתת למתמחה כלים לאיתור המקומות הבעייתיים  

 המשגה אתית וחוקית של מצבי מעורבות משפחה 

הסיטואציה באופן מיטבי לטובת המטופל כלים לניהול   

 

 

 

 

 

 מקורות:



 

1.Wald, H.S., Professional Identity (Trans)Formation in Medical Education: 
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2. Gilbar., R., & Gilbar, O. (2009). The medical decision –making  process and the 

family:the case  

of breast cancer patient and their husbands. Journal compilation, 183 - 192. 

3.Gilbar, R. (2011). Family Involvement, Indepednence and patient autonomy in 

practice. Medical Law Review , 1-43.  

4. Lee H. I. Barron H. L., )2016) Moving Past Individual and “Pure” Autonomy: The Rise of 

Family-Centered Patient Care. American Medical Association Journal of Ethics. Vol. 18, 
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 (.3-36, מאגנס. )עמ' המקצועיות אתית בפסיכותרפי( 2012כרמון י', שפלר ג', וייל ג' ). 5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 כנס חימ"ר
 21-22/2/2019ו', -יום ה'

 מלון רמדה חדרה
 

 הצעה לסדנא בנושא: הסולם הרפלקטבי 

 כללית בריאות שרותי, בחיפה משפחה לרפואת המחלקה, כהן אגור דקלה ר"ד ▪

 מכבי, צפון מחוז, משפחה לרפואת המחלקה, אברהם לימור ר"ד ▪

 
 רקע: 

 
בשנים האחרונות, היכולת הרפלקטיבית של סטודנטים לרפואה ורופאים הפכה להיות אחד מכישורי 

הליבה החשובים בחינוך הרפואי. היכולת הרפלקטיבית מהווה חלק משמעותי מההמקצוענות 
 הנדרשת מרופא, ועולה הצורך בקידום יכולת זו אצל רופאים בכלל ואצל רופאי משפחה בפרט. 

מהווה כלי פשוט ויעיל לפיתוח יכולת רפלקטיבית, לעבודה כסטודנט,  Schönהרפלקטיבי של  הסולם
 כמתמחה או כלומד בקורס ומאפשר מתן משוב מובנה על ידי המורה/ המדריך. 

 לעבודת הרופא ומעונינות לתרגל כלי זה לצורך ישומו בהוראה. Schönאנו התאמנו את הסרגל של 
 

 יעד: 
 טיבית של הלומדפיתוח יכולת רפלק

 
  מטרות ותוצרים:

 עם סיום הסדנא הלומד:

 יכיר בחשיבות פיתוח היכולת הרפלקטיבית של הלומד כחלק ממטרות ההוראה .1

 עם התאמה למפגש רפואי Schönיתרגל את הסולם הרפלקטיבי של  .2

 יתרגל בזוגות פיתוח מקרה רפואי ע"פ סולם הרפלקציה מול מודרך .3

 

 

 שיטות:

 דק' 10 -רפלקטיבי כמשחק הכרות  .1

 דק' 5שיר רפלקטיבי  .2

 דק' 30 -תרגול דוגמא ממקרה קליני שיעלו המשתתפים כ .3

 דק' 10 -כ - Schönהצגת הסולם הרפלקטיבי של  .4

 דק' 20 -פיתוח המקרה הקליני על פי הסולם הרפלקטיבי כ .5

 דק' 5 -כ -משוב של המנחים/הקבוצה .6

 

 פרטים טכניים:

 משתתפים 20גודל הקבוצה עד 

 ברקו עם חיבור ללפטופ -דציו

 

Reference: 

Decision making in midwifery  .The Reflective Practitioner Schon, D. (1986).

156). https://doi.org/10.4324/9781315237473–(Vol. 26, pp. 143 practice 



 

 : הוראה אחד על אחד, טיפ אחד שעובד2019חימר כנס 

  

רכזת לימודי המשך למתמחים, החוג לרפואת משפחה בטכניון, מנהלת  – דר' צמח גלית
 מרפאת טירה כפר

רכזת סטג'רים המחלקה לרפואת משפחה חיפה וג"מ, מנהלת מרפאת קרית  – דר' ורדי ליעד
 שמואל

רכזת סבב סטודנטים המחלקה לרפואת משפחה חיפה וג"מ, מרפאת  – דר' שפיר ליהיא
 קרית ביאליק

  

 :רקע

תנו נמצא בחדר לבד עם מטופלים בסיטואציות שונות. מה קורה כשיש בנוסף מאכל אחד 
למטופל ולמשפחתו גם סטודנט בחדר. למידה והדרכה אחד על אחד במשולש של "מדריך, 

תנו סיגל לעצמו הרגלים כה מאתגרת. במשך השנים כל אחד מאסטודנט, מטופל" היא הדר
 ושיטות להדרכה.

ובניסיון הרב שהצטבר אצל כל אחד מאתנו יכול לתרום  שיתוף ולמידת עמיתים בידע
 להדרכה משמעותית יותר.

 

  

 מטרות:

 בסיום הסדנא המדריך:

 ישתף עם שאר המדריכים דרכי הוראת "אחד על אחד" וישפר את דרכי הוראתו.

 חשף לדרכים להעברת ידע וכלים לביצוע מיומנויות ברפואת המשפחה.יי

 עקרונות וייחודיות "רפואת המשפחה" לסטודנט.ישפר את יכולתו בהעברת 

 ישפר את יכולתו לגרום לסטודנט לקחת חלק פעיל במפגש.

 ישפר שביעות רצון והחוויה החיובית שלו ושל הלומד מהסבב.

 

 :תוצאים ותוצרי הלמידה של הסדנא
 בסיכום הסדנא כל מנחה ירכז את הרעיונות והטיפים שעלו בדיון.

 ברת המרכזת את תוצרי הלמידה. תבנה חו –לאחר הסדנא 
  

 שיטות/מהלך הסדנא:

 דקות. 10 – הצגת המטרה ודרך העבודה -פתיחה

 (X3) דקות. 15 -כ משך דיון בקבוצה. "world caffeעבודה בקבוצות קטנות בשיטת "

 דקות 35 – ירת ספרות קצרה הצגת התוצרים + סק
 

 אפשריים לדיון:נושאים 
 .הוראה במרפאה עמוסה .1

 .סיכוםו פתיחה, משובשיחת  .2

 ."שילוב והדגשת עקרונות "רפואת המשפחה" וה"משפחה .3

 .העברת אחריות ללומד והגברת המוטיבציה .4

 מטופל-הסטודנט כחלק פעיל במפגש מטפל .5

 

 :פרטים טכניים

 איש 15-30 –גודל הקבוצה 

 שולחנות ישיבה. 3ברקו, לוח וכלי כתיבה. 

 
 

  

  



 הגשת סדנא 2019כנס חימ"ר 

 "אישי לפיתוח סגל ברפואת המשפחהאימון "

 ד"ר ג'ון בורובסקי 

 ראש החוג לרפואת המשפחה, האוניברסיטה העברית-סגן

 מרכז, מכבי שירותי בריאות\רכז מתמחים )שלב ב'( המחלקה לרפואת המשפחה י"ם והשפלה

 

  לקיום הסדנא רציונלוהרקע ה

האימון המקצועי נכנסו לשימוש בקרב רופאים \האישישנים האחרונות עקרונות וטכניקות מעולם האימון  5ב

. גם באקדמיה, מודלים של קואצ'ינג  נמצאו שימושיים 32ולקידום מצוינות מקצועית 1למניעה וטיפול בשחיקה

  4למטרות פיתוח סגל וקידום ההוראה והמחקר במחלקות אקדמאיות.

מחוז ירושלים ושפלה( לפי העקרונות של  -ייחודי לאימון אישי של רופאי משפחה )מכבי יזמתי תכנית 2018ב

 Compassionate Coaching  שפותח ע"יCase Western Reserve University5 אחד המתאמנים .

היה גם מדריך ברפואת המשפחה והתברר כי תהליך האימון האישי היה שימושי לו בתור איש סגל ברפואת 

 המשפחה. 

ילים יכולים בהקניית מיומנויות בסיסיות בסדנא על האימון האישי, מנהלי מחלקות, רכזי הדרכה, ומדריכים מוב

 בכלל ובהדרכה בפרט. םלשמש מאמנים מצוינים למדריכים ברפואת המשפחה למטרת מצוינות בחיים המקצועיי

 

 הסדנא טרותמ

מאמנים של מדריכים Good enough” להקנות מיומנויות בסיס שיאפשרו משתתפי הסדנא כבר לצאת לדרך כ "

 ברפאות המשפחה.

  שיכולים לעזור בתפקיד המאמן.לשתף את המשתתפים בתרגילים מובנים 

 

 ( ותוצרי הלמידה של הסדנאoutcomesתוצאים )

 תכנית בסיס לאימון אישי של מדריכים ברפואת המשפחה -

 נוחות בשימוש בתרגילי אימון משמעותיים ונפוצים -

 תחושת מסוגלות לצאת לדרך כמאמן -

 

 שיטות ומתודות

היכרות עם ודיון על שלד של , התנשאות בתרגילי אמון אישי, הרצאה פרונטאלית -

 תכנית מותאמת למחלקות לרפואת המשפחה

 

 )כולל הערכת זמנים של כל חלק בתוכנית.( מהלך הסדנאתיאור  

 

 

 

 



 זמן שיטה תוכן

 –עקרונות האימון האישי 

Compassionate coaching 

 דקות 15 הרצאה

תרגילי הכרות ומיפוי צרכים 

)תרגיל "השדכן" ו"היום 

 המושלם"(

 20 התנסות בזוגות

"אימון  –תרגילי קביעת מטרות 

 לפי המספרים"

 20 התנסות בזוגות )שונות( 

תרגילי שיעורי בית ותחקור 

 הצלחות

 20 התנסות בזוגות )שונות(

דיון על התאמת אימון למדריכים 

 ברפואת המשפחה

 10 דיון פתוח

 דקות 5 דיון ובניית קבוצת עניין סיכום

 

  פרטים טכניים:

 משתתפים  4-14 – גודל קבוצה

 חדר מספיק גדול שבעבודה בזוגות לא מפריעים אחד לשני – רכים ואמצעים נדרשיםצ
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 2019הצעה לסדנה בכנס חימ"ר  
 איך הפסקתי לפחד מחולים שיש להם הפרעת אישיות

 )ואיך עוזרים למתמחים להתמודד..(
: ד"ר רות קנאי, המחלקה לרפואת המשפחה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומרפאת שריגים של מגישה

 שרותי בריאות כללית, מחוז ירושלים.
מטופלים המאתגרים את רופא המשפחה, בהיותם אנשים הסובלים מהפרעת אישיות  הם  רקע:  

 פרובוקטיביים, תובעניים, תלותיים, כועסים, אגרסיביים ומניפולטיביים.

טיפול רפואי באנשים שיש להם הפרעת  המטפל מרגיש מתוסכל, חסר ישע, מגורה, או כועס.  
 המשפחה הבכיר והמתמחה.אישיות גורם לעיתים רבות לשחיקה של רופא 

מהפרעת אישיות והם צרכנים משמעותיים של שירותי הרפואה  יםסובל מהאוכלוסייה 10%-כ  
  .הראשונית

גיליתי שכל המטופלים עליהם כתבתי סיפורים יכולים להות מקוטלגים כבעלי הפרעת אישיות   
ן בפני המדריך כזאת או אחרת. בנוסף, מצאתי שחלק גדול מה"מקרים" שמתמחים מביאים לדיו

 שלהם או בקבוצת בלינט הם מפגש שלהם עם מטופל שיש לו הפרעת אישיות. 

  מטרות הסדנא:  

 להוריד את רמת החרדה של המשתתפים מפני חולה עם הפרעת אישיות.  

לרכוש כלים להדרכה של מתמחים כיצד להתמודד עם מטופלים כאלה, לפתח חוסן, למנוע   
 שחיקה ולא להיפגע.

  מהלך:  

 דקות( 20כיר את הפרעות האישיות השכיחות ). נ1  

 דקות( 10. נצפה בקטעי סרטים אחדים על מפגש בין רופא משפחה למטופל )2  

מטופל הנובעות מהפרעת -. נתרגל כתיבה רפלקטיבית על סיטואציות קשות ביחסי רופא3  
בר בעיני דקות( בשיטה של: תיאור חיצוני של הסיטואציה, תיאור המש 30האישיות של המטופל. )

 הרופא, תיאור המשבר בעיני המטופל.

מטופל הקשורים -. נציע יחד "ארגז כלים" ותובנות להתמודדות עם קונפליקטים ביחסי רופא4  
 15להפרעת אישיות של המטופל, וכיצד לפתח שלווה וחוסן של מתמחים לנוכח חולים "קשים". )

 דקות(

 מערכת שמע. דפי כתיבה לכל משתתף.נדרש: מחשב, מקרן,  משתתפים. 10-40גודל קבוצה:   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019תקציר לכנס חימ"ר 

 בר מצווה לתכנית "הולדת" 

 מטופל -סיכום שלוש עשרה שנות למידה מצילומי וידאו של מפגשי מתמחה 

 וד"ר ענת גברעו"ס צביה נחמני 

 כלליתפ"ת ואילת, -יפו, דן -המחלקה לרפואת המשפחה, מרכז רפואי רבין ומחוזות ת"א

וראת ה -, מתקיימת במחלקה תכנית "הולדת" 2005שנה, מאז שנת  13: מזה רקע ▪

קשורת. במסגרת התכנית, המתמחים מצלמים מפגשים עם תרכי דפיתוח לידיאו ו

מטופלים, המשמשים ללמידה קבוצתית ואישית. תהליך הלמידה הוא  מובנה 

 ות להערכת הלמידה.  כפי שיתואר. חגיגת בר המצווה לתכנית היא הזדמנ -למחצה

 מתמחי המחלקה, בקבוצות נפרדות לשלב א' ושלב ב'.  -הלומדים ▪

 עו"ס המחלקה ומנהלת המחלקה. -המלמדים

 : שיטות הוראה ▪

 לפי הנחיות מובנות הניתנות למתמחים -ביצוע צילום

 על ידי מתמחה   -בחירה אישית של הצילום שיוצג

 שעה וחצי -המפגשהקרנה בקבוצה סגורה של המתמחים, משך 

 ברצף ללא עצירות -הקרנה ראשונה

 עם עצירות תכופות על ידי המתמחה/המנחות/חברי הקבוצה -הקרנה שניה

הדגשת משמעות המילים הנאמרות במפגש,  -הלמידה בגישה הנרטיבית

 התייחסות לצמתים במפגש

שיחה אישית עם המתמחה המציג וקביעת תכנית עבודה  -בסיום המפגש הקבוצתי

 רטנית המורכבת מנקודות חוזק ותחומים לפיתוח ותרגול.  פ

 :הערכת הפרוייקט ▪

בשיטה איכותנית בוצע מיצוי תימות מתוך כל תכניות העבודה האישיות של 

שנים.  התימות יוצגו בכנס, והן מהוות מפה של הלמידה  13המתמחים לאורך 

ר המשך המתאפשרת הודות לתכנית "הולדת". באמצעות המפה, תתאפשר במחק

 הערכת הלמידה בפועל.  

 

 

 

 

 



 שותפות חינוכית לשיפור רמת ידע ומיומנויות בקרב רופאים בהנקה

 מחברות: 

מכבי ומאוחדת שרותי בריאות, ראש מערך בריאות האם והילד , MD ,IBCLCדינה צימרמן 
 החברה לרפואת הנקה בישראלירושלים, 

לרפואת משפחה בחיפה, טכניון, החברה , שרותי בריאות כללית, המחלקה MDמורן פרידמן, 
 לרפואת הנקה בישראל

מכבי שרותי בריאות, אוניברסיטת בר אילן, החברה לרפואת הנקה  MDמיכל מנסובסקי, 
 בישראל
מרכז רפואי רבין, המחלקה לרפואת משפחה  , שרותי בריאות כללית,MDאריה  נועה גור

 ישראל, החברה לרפואת הנקה במחוזות אילת ודן פתח תקווה
, שרותי בריאות כללית, המחלקה לרפואת משפחה ירושלים, החברה MDדינה הרבט 

 לרפואת הנקה בישראל
, שרותי בריאות כללית, מרכז רפואי מעיני הישועה, החברה MD ,IBCLCמירה ליבוביץ 

 לרפואת הנקה בישראל
 החברה לרפואת הנקה בישראל, חיל הרפואה צה"ל, יעל לצט בן עמי

 , שרותי בריאות כללית, החברה לרפואת הנקה בישראלMD IBCLC אילנה קורן
 , מכבי שרותי בריאות, החברה לרפואת הנקה בישראלMDשרון שגב דומאי, 

 , "יונקים"IBCLC ,BSc Nutrition ,ורד בוקעי
 הבנק הלאומי לחלב אם  מנהלת, IBCLC ,hDPצברי, שרון ברנסבורג 

 חולים כרמל, הנהלה ראשית קופת חולים כללית, בית RN ,MSN ,IBCLCטלי בן ארי,

. בארץ, בדומה 1חשיבות לבריאות האם ותינוקה תבעלו תהזנה טבעיהיא הנקה  רקע מדעי:

חברה .  שינויים ב2לעולם, מרבית האימהות מתכוונות להניק אך מפסיקות להניק בטרם עת

מיומנות  הנקה היא. 3והפחתת הידע בקרב אימהות ורופאיםהביאו לשיעור הנקה נמוך 

יעיל בהעלאת כהוכח  רופאים הנקה בקרבלימוד . למידהבטבעית אך נרכשת ומכאן הצורך 

ארגון הבריאות  "יהצעדים להנקה מוצלחת ע תהצעדים בעשר ומהווה אחד שיעורי הנקה

 .6עדיין לוקה בחסרבארץ , החינוך עם זאת. 5משרד הבריאותו 4העולמי

  .אים בהנקהבנית מערך הכשרה לרופ מטרות:

ברמות  חינוך בהנקה לרופאיםשמה לה למטרה החברה לרפואת הנקה בישראל  שיטות:

. ההכשרה רמה א' )הבסיסית( אותה להפצת ידע עדכני ומבוסס ספרות לרופאיםשונות ו

תהליך ההכשרה  .רופאים "יטיפול מיטבי באם ותינוקה ע לשםידע בסיסי  נבקש להציג, מקנה

את חשיבות בין היתר בשיתוף עם גורמים מקצועיים שונים. תכני הקורס כוללים  נעשה

זיהוי הנקה כלים לעידוד הנקה מוצלחת, , אנטומיה ופיסיולוגיה, תפקיד הרופא, ההנקה

רב  מבחןב נבחניםבסיום הקורס הרופאים  ועוד.  תקינה, בטיחות תרופתית, תחלואה

הכשרה בסיסית בהנקה, מהווים ת וציון מעבר השעות האקדמיו 12 -בהשתתפות ברירתי. 

 שלב א'.

 50שלושה קורסים מלאים של רמה א' ברחבי הארץ בהם למדו עד כה : התקיימו תוצאות

 לקהלים ממוקדים.  נוספים מקוצריםהשנה ו מהלךקורסים מלאים ב 3רופאים. מתוכננים עוד 

הנקה. משתתפי הקורס ברופאים בארץ להשלמת ידע  וש בקרבעולה צורך וביקרפלקסיה: 

שביעות רצון ברכישת כלים לטיפול מיטבי באם ותינוקה בהנקה ו בידיעותדיווחו על שיפור 

 . במסגרת הכשרה שלב א'

 
שיפור ידע בקרב רופאים באמצעות קורס הכשרה בסיסי  :בהיבט היישומי מסקנות ומשמעות

בהנקה במסגרות שונות מעלה את המודעות והצורך בלמידה של הנקה בקרב רופאים. 
 .יותומרחיבה את הגישה לקהל יעד ומוזילה עלמסגרות לימודיות שונות שיתוף פעולה עם 
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 רפואת המשפחה כנושאת הדגל –התייחסות למטפל 

-ווייס, מתמחה ברפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות, מחוז ירושלים-ד"ר רוחמה להמן

 שפלה

רקע: במהלך ההכשרה ברפואת המשפחה יש עיסוק נרחב בהיבטים הפסיכו סוציאליים של  .

הן  –של המטפלים בעצמם  המטופלים ויש התייחסות להתמודדויות, צרכים וקשיים

במחלקות והן בחוגים. לצערי, בשאר מקצועות הרפואה כמעט ואין התייחסות להתמודדויות 

את סבב הפנימית עשיתי במחלקה שאני מעריכה ואוהבת. ועדין הרגשתי את  .המטפלים

המחסור העמוק בהתייחסות ל"מטפל" ולהתמודדויותיו בטיפול. רציתי להביא טעימה מן 

רב שיש בתחום זה. מנהל המחלקה הסכים שאעביר משהו אחר בישיבת המחלקה העושר ה

סטאז'רים,  ,השבועית בה נפגש כל הצוות הרפואי של המחלקה (רופאים בכירים, מתמחים

בישיבת המחלקה עסקתי  1הצגה בישיבת מחלקה שבועית  –הפרוייקט" " .)סטודנטים

ההתמודדות עם בני המשפחה הצגתי מטופלת מהמחלקה ש . "בנושא המטופל "הקשה

הייתה מורכבת עבורי. לאחר מכן הצגתי ספרות בנושא ולסיכום היה דיון. קודם לישיבה 

לשמחתי הרבה הצוות שיתף פעולה  ."חששתי כיצד תתקבל הצגה של מטופלת מ"כיוון אחר

באופן מלא עם ההצגה. גם לאחר הישיבה שמעתי מרופאים שהלימוד בנושא היה להם 

היותי חלק בלתי נפרד מהצוות. השהות  • ?מה אפשר את ההצגה במחלקה .משמעותי

 .הארוכה והעבודה האינטנסיבית במחלקה פנימית מאפשרות הצטרפות אמיתית לצוות אחר

בדוגמה שלעיל: הצגת  –ניסיון לבנות את ההצגה ב"שפה" מוכרת לצוות שבו עובדים  •

חסות למטפלים בעצמם ומוכנות של צורך בהתיי • .מטופלת והצגת ספרות בנושא מסויים

יישומים לעתיד עידוד מתמחים להצגות מחלקה "אחרות" במהלך  .הצוות הרפואי לעסוק בזה

יש כמובן מקום לדון במונח זה בעצמו, האם זה המטופל "הקשה"/  1 .סבבים משמעותיים

 .נפרד המורכב/ השנוא, האם יש לקרוא לזה קושי במערכת היחסים וכו' וכו' אך זהו דיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דקות( בכנס חימ"ר 15הצעה להצגה )

 2019רמדה חדרה, פברואר 

 אנושיות, משמעות ומחויבות במקצועות הבריאות -כותרת: "אמנות הריפוי" 

(, תמירה 3(,  יונת למד)1(, רחל אטון)1,3,4( טלי סחר )1,3,4אוהד אבני )(, 1,2,3רות קנאי)מגישים: 

 (.2(, איה בידרמן )2(, שרון קלייטמן )2(, סמדר ריין )2) פיינסילבר

 . תוכנית אדם ורפואה, בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים.1

 . המחלקה לרפואת המשפחה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.2

 . שרותי בריאות כללית מחוז ירושלים3

 העברית, ירושלים.. המחלקה לרפואת המשפחה, האוניברסיטה 4

============================================================= 

סטודנטים, מתמחים ורופאים, חשים שחיקה כבר משלבים מוקדמים של ההתנסות שלהם ברפואה. רקע: 

 לצמוחואינטימית ניתן  לא שיפוטית  ,נעימה ,אישיים במסגרת קבוצתית מונחית  בנושאים דיון מתוך

 .שלנו לעסוק במקצוע הרפואה היכולתאת המחזקים את המשמעות ו  ת כליםולת

מיסודה של ד"ר רחל נ. רמן, הוא קורס בן   Healer's Artקורס "אמנות הריפוי" / "האדם שברופא", על פי 

חמישה מפגשים העוסק ב"עצמי", בהתמודדות אישית עם אבל ואובדן, במשמעות ומחויבות למקצוע 

 הרפואה.

הקורס הוצע  בשנים האחרונות בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ם והמלמדים: הלומדי

בירושלים, לרופאים פעילים בירושלים, למתמחים במחלקה לרפואת המשפחה בבן גוריון ולאחרונה 

לקבוצה מגוונת של עובדי מקצועות הבריאות בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים. המציגים הדריכו 

 או יותר מהמסגרות הללו.באחת 

הקורס הוא טרנספורמטיבי: נועד לייצר זהות אישית ומחויבות מקצועית. שיטות הדרכה והערכה: 

משתתפים ומדריך. בסוף  5-6המדריך הוא משתתף פעיל והתהליך מתקיים ברובו בקבוצות קטנות של 

ברפלקסיה על התהליך  הקורסים הוגשו משובים איכותיים ולצורך ההצגה רואיינו חלק מהמדריכים

 וחווית ההדרכה.

הקורס זוכה בדרך כלל למשובים מצוינים המבטאים חוויה מיוחדת שאינה מתאפשרת הערכת הפרויקט: 

בקורסים אחרים בסביבה המקצועית של הלומד. עם זאת קיימים קשיים רבים בגיוס משתתפים, בעיקר 

יח של קבוצות שונות בהן התקיים הקורס בקרב הסטודנטים. יש הבדלים גדולים בתכנים ובעומק הש

התלויים בגיל ובניסיון המקצועי והאישי. יש להתאים את הקורס לקהלים מתאימים ולהקפיד על 

 השתתפות וולונטרית ולא מנדטורית.

 

 

 



 מוסר, רפואה ושואה

 מתמחה ברפואת המשפחה במחוז דרום –ד"ר מני עמראן 

 

 הפרויקט מטרות רציונל, רקע

 הימצאות על, ויינברג אורי ר"ד, שלנו הפקולטה בוגר של ממצאיו מאז שהחלתי להתעמק בונושא 

 .לשואה החזק בקשרו שידוע אטלס. הטכניון בספרית פרנקופף אטלס

 . הנאצים י"ע השואה בתקופת שבוצעו הרפואיים הניסויים את שסוקרת הרצאה בעקבות זאת, הכנתי

 בין היתר דנים במחקר הרעב שבוצע על ידי היהודים בגטו ורשה ועמידתו בעקרונות המוסריים. 

 שהופק הרפואי במידע השימוש חוסר או השימוש לגבי האתיים השיקולים את מציג אני מכן לאחר

 .בנושא דיון ופותח אלו מניסויים

 משפטי סמך על) סינקיהל מהצהרת שהופקו חשובים עקרונות עשרה בהצגת את הדיון מסכמים

 (.נירנברג

להעלות את המודעות לסוגיות אתיות בביצוע ניסויים רפואיים, כמו גם הדגשת מעורבות  היא המטרה

 הרפואה בתהליכי הנאציפיקציה בגרמניה ובמהלך השואה. 

 המלמדים, הלומדים תיאור

 החל מתלמידי תיכון, סטודנטים לרפואה ורופאים בתחומים שונים.

 הערכה/הדרכה/הוראה שיטות

 מצגת + דיון אתי

 צפוי שינוי, הפרוייקט הערכת

 הטמעת עקרונות מוסריים חשובים בביצוע ניסוי רפואי. -

 אתית לגבי שימוש במידע מניסויים שנעשו באופן לא מוסרי. -עידוד חשיבה ביקורתית -

 הצגת נושא הרפואה בשואה. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לידתם של צירי הלמידה

  2,1,פרו' אליעזר קיטאי 1, ד"ר יהודית ברקת 2,1,אביבית גולן כהןד"ר 

 . המחלקה לרפואת המשפחה, לאומית שירותי בריאות1

 . החוג לרפואת המשפחה , הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב2

 

 רציונאל:

קה ההתמחות ברפואת המשפחה מחייבת יצירת שדות קליניים מרובים המרוחקים מהמחל

( חוברה כדי להתגבר על 1)  EURACT"האחראית על ההוראה. ה"אג'נדה החינוכית של 

אתגר זה ולייצר סטנדרט של ההוראה . ה"אג'נדה" מתרגמת את תפקידו של רופא המשפחה 

תתי מיומנויות בשישה תחומים מרכזיים. בהמשך להפצתה,  נוסו  80 -מיומנויות ו 25-ל

ם ( , ברובן, המתמחים מתבקשי3( וודאי )2בעולם שיטות שונות להפוך את יישומה לפרקטי )

 לדווח למחלקה על השגת כל אחת מהמיוניות הנדרשות . 

המחלקה לרפואת המשפחה של לאומית שירותי בריאות ביקשה לנסח שיטה אשר הופכת 

את תכולת ה"אג'נדה" לכלי אשר, מחד מכוון את המדריך לבנייה נכונה של ההכשרה ומאידך 

תושגנה כל מטרות מאפשר למחלקה לבקר ולתקן את דרך ההכשרה כך שיובטח שבסופה 

 ההתמחות .

 שיטות:

ה"אג'נדה" תורגמה ע"י המחלקה לשישה צירים המציגים את האבולוציה הרצויה של  .1

רכישת המיומנויות במהלך ההתמחות , תוך התאמה לסילבוס ההתמחות בישראל 

(4 .) 

 הצירים הוצגו למדריכי ההתמחות ולעו"ס במחלקה ושופרו לאחר דיון משותף עימם.  .2

ם והעו"ס, ניסחו משימות שעל המתמחה למלא על מנת להתקדם בסולם המדריכי .3

 המיומנויות בכל ציר . 

 בוצע פיילוט בן חצי שנה שלאחריו בוצע טיוב נוסף בנוסח צירי הלמידה והמשימות . .4

 השינוי הרצוי: 

צירי הלמידה ישמשו כבסיס לדיון פרטני עם המדריך בנוגע לסטאטוס הכשרת המתמחה , 

 דים להמשך ולבקרת העמידה ביעדים שנקבעו. לתכנון היע

ההדרכה וכן מחשובו כך  במפגשי הצירים ככלי הטמעת על תצפית בהמשך מתוכננת

  שיתאפשר מעקב רציף.



 מקורות: 

1. Heyrman J & EURACT Council – EURACT Educational Agenda – Kos 2005 and 

Florence 2006 .  

2. Esra Saatci, The World Book of Family Medicine – European Edition. 2015  

3.  Francesco Carelli , EURACT Educational Agenda: The Way to  Implementation 

. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC(. 

www.lokman.cu.edu.tr/family/tjfmpc ,  VOL. 2, NO. 1   MARCH 2008. 

 .  משפחה, ההסתדרות הרפואית בישראל רפואת של מורחב סילבוס .4
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 "קורס שותפות רפואת משפחה קהילה" 

 2019תקציר הצעה להצגת פרויקט בתחום הוראה בכנס חימ"ר 

 מנהלת אשכול מעורבות קהילה/אקדמיה, פרופסור חבר )אורח( -רותי סטשפסקי מרגלית

 rmargalit@technion.ac.il  בטכניון,

 .ihelvitz@gmail.comכללית,   -רפואת משפחה וטיפול בית, מחוז צפון -איריס שושני הלביץ

 -רקע

Community Oriented Primary Care- COPC שותפות רפואת משפחה קהילה, עשויה לקדם ,
גוף ונפש, רווחה ורוח האדם, הן עבור רופאים/ות ומשפחתם והן עבור  -בריאות במובנה הרחב

 חברי/ות קהילה.

התערבות שבוצעה או תבוצע על מתמחים ברפואת משפחה אומנם מתבקשים להציג במבחן שלב ב' 
, אך נדמה ידום בריאותות/ קאבטחת איכ /שינוי ארגוניה הם עובדים, התערבות לם ביחידה שביד

שהתערבות זו, העשויה להצמיח מעורבות רפואית ייחודית שיתופית ומשמעותית, מוצנעת בדרך כלל 
 בין שלל מטלות ההתמחות.

  -קורס "שותפות רפואת משפחה קהילה"

ואת משפחה בחיפה. הקורס נלמד כקורס חודש על ידי הכותבות, בשנה שעברה, במחלקה לרפ
 מפגשי עבודת סדנה, התנסות וחקר. 12בחירה, סימסטריאלי, למתמחים לפני שלב ב', וכלל 

כוחות השפעה על מורכבות היכרות עם , להעמיק ד חשיבה ביקורתית ויצירתיתודעביקשנו ל -מטרות
כרפואה כוללנית משפחה רפואת ה, להגביר מודעות לייחודה של בריאות אדם, משפחה וקהילה

מנהיגות , שותפות טיפולית, ולעודד במשפחה ובקהילההמתמקדת בבריאות אדם שלם, אוטונומי, 
 ומעורבות חברתית קשובה, הן במסגרת מטלת מבחן שלב ב' ואף מעבר לזה. שיתופית

שחקי במפגשים נעשה שימוש בגזרי עיתונים, צבעים, דבק, תרגילי יצירה וכתיבה, מ -שיטות הוראה
חברה, תרגול ראיונות חקר מוקיר, התייחסות למאמרים, סקרים, ניירות עמדה, קבצי אתיקה רפואית, 

 סיפורים, קטעי סרטים, מפגש עם פעיל חברתי, בכיר בעיריית חיפה, ועוד. 

בהדרגה חקרנו מורכבות ועוצמה של יוזמות שותפות רפואה וחברה, בארץ ובעולם, וביררנו היתכנות 
 רפואת משפחה קהילה בקרבנו.   של שותפות

 הקורס עורר הדים חיוביים ומוביל גם השנה להמשך עשייה רפואית שיתופית. 
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 מודל למעורבות"  –"מרכז בריאות בניהול סטודנטים 

 2019תקציר הצעה להצגת פרויקט בתחום הוראה בכנס חימ"ר 

 מנהלת אשכול מעורבות קהילה/אקדמיה, פרופסור חבר )אורח( -רותי סטשפסקי מרגלית

 rmargalit@technion.ac.il  בטכניון,

תחומי לימודי בניהול -הקמת מרכז בריאות בין ההפקולטה לרפואה של הטכניון יזמ

וקידום בריאות, גישה לטיפול קשה עליהם הקהילות אשר להמיועד לתת מענה , סטודנטים

פרויקט זה  .בשל העדר אמצעיםאו אם בשל מעמד מיוחד )כגון נוער רחוב ונוער להט״ב(, 

יוצר חיבור בין אוכלוסיית הסטודנטים לרפואה ואחרים עם המרקם העירוני והאוכלוסייה 

שישרתו בעתיד. המרכז עובד בתיאום עם קופות החולים, אירגוני הרווחה והבריאות של 

  תות ואירגוני שטח אחרים באזור.העיר, עמו

 SRC - Student Runעל פי מודל  ינוהל ע״י סטודנטים מרכז הבריאות הקהילתי הלימודי

Clinic , בו סטודנטים מובילים את המרכז תחת פיקוח של אנשי מקצוע וחברי סגל מורשים

 -סטודנטים כי שירותים קליניים הניתנים במרכז בריאות המנוהל ע״י בעבר הוכח . ומנוסים

SRC רמה גבוהה  צייניםהמטופלים מ, אף גבוהה יותר מהטיפול הרגיל  הם ברמה שווה או

בנוסף לנתונים של עליה בדיוק האבחון וירידה , לטיפולשל שביעות רצון והענות גבוהה 

 ;Charon, 2001 ; Gross et al, 1998; Cepeda, et al., 2008)בביקורים חוזרים 

Arntfield et al., 2013 .)כי מרכז בריאות המנוהל ע״י סטודנטים נותן  יםמצביע יםמחקר

 . יתר לחץ דם וסוכרת, דיכאוןכ מענה טוב לתלונות שכיחות ותופעות כרוניות

בלב שכונה הדר המתפתחת ויצירת מסגרת למעורבות , הקמת המרכז בבית הקרנות

המרכז יהווה מקום . למקוםיזמות וערכיות , אנרגיות, חברתית משמעותית תביא ללא ספק

מעורבות עם הקהילה על מנת לשפר את ו מקצועי-להתנסות מעשית תוך שיתוף פעולה בין

  .הבריאות והרווחה

יפתחו מיומנויות קליניות  ,המרכז יהווה שדה קליני חינוכי בו סטודנטים ממקצועות הבריאות

עבודה , מתחומי הרפואה סיעודסטודנטים ואנשי סגל י הכולל תחומ-וילמדו לעבוד בצוות רב

 ארכיטקטורהכגון סטודנטים ממקצועות . בנוסף, מקצועות בריאות נוספים, וחינוך, סוציאלית

דוגמה לעבודה משותפת ישתלבו בפרויקט כדי לפתח במקום מרכז קהילתי ולהוות  והנדסה

 ״בריאות כוללת בריאות חברתית,: של בעלי מקצוע מתחומים שונים לקידום בריאות

  .2010ארגון הבריאות העולמי  – כלכלית, נפשית, רוחנית וגופנית ולא רק העדר מחלה״

הפעילות הפעילות תעשה במשולב עם תכניות הלימודים של הסטודנטים ובפיקוח מלא. כל 

 בקהילה םפעילויות רווחה ואירועי, חינוך לבריאותכוללת  רכזהנוספת המתוכננת במ

(outreach)  ושיפור הבריאות הכללית  הסביבהעל  כזהמטיבה של המרלהרחבת ההשפעה

 באזור.  של האוכלוסיות

זהו פרויקט ייחודי וראשון מסוגו במדינת מרכזים כאלו נפוצים ברחבי העולם המערבי אך 

הזדמנות נדירה לשלב . זוהי מבחינה רפואית, קהילתית וחינוכית גדולה, בעל חשיבות ישראל

 חינוך מקצועי תוך כדי עשייה משמעותית, מעורבות חברתית ופיתוח אחריות אזרחית. 

בהצגה זו, נבחן את המיזם והמודל לאורו הוא בנוי, נאיר את האפשרויות והאתגרים 

הקשורים בהקמתו, ונתבונן מקרוב על תפקיד הרופא המורה בעבודה עם סטודנטים בהקשר 

 זה. 
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 : הוראה אחד על אחד, טיפ אחד שעובד2017 -סריה כנס קי

  

רכזת לימודי המשך למתמחים החוג לרפואת המשפחה טכניון, מנהלת  – דר' צמח גלית
 מרפאת טירה כפר

רכזת סטג'רים המחלקה לרפואת משפחה חיפה וג"מ, מנהלת מרפאת קרית  – דר' ורדי ליעד
 שמואל

רכזת סבב סטודנטים המחלקה לרפואת משפחה חיפה וג"מ, מרפאת  – דר' שפיר ליהיא
 קרית ביאליק

  

 

 :רקע

נמצא בחדר לבד עם מטופלים בסיטואציות שונות. מה קורה כשיש בנוסף  כל אחד מאיתנו
למטופל ולמשפחתו גם סטודנט בחדר. למידה והדרכה אחד על אחד במשולש של "מדריך, 
סטודנט, מטופל" היא הדרכה מאתגרת. במשך השנים כל אחד מאיתנו סיגל לעצמו הרגלים 

 ושיטות להדרכה.

יסיון הרב שהצטבר אצל כל אחד מאיתנו יכול לתרום שיתוף ולמידת עמיתים בידע ובנ
 להדרכה משמעותית יותר.

 

  

 :הפרויקט מטרות

 בסיום הסדנא המדריך:

 ישתף עם שאר המדריכים דרכי הוראת "אחד על אחד" וישפר את דרכי הוראתו.

 חשף לדרכים להעברת ידע וכלים לביצוע מיומנויות ברפואת המשפחה.יי

 עקרונות וייחודיות "רפואת המשפחה" לסטודנט. ישפר את יכולתו בהעברת

 ישפר את יכולתו לגרום לסטודנט לקחת חלק פעיל במפגש.

 ישפר שביעות רצון והחוויה החיובית שלו ושל הלומד מהסבב.

 

 :תיאור הלומדים/המלמדים
למדריכי   –10/2017הועברה במסגרת כנס החוג לרפואת משפחה  של הטכניון הסדנא 

 סטודנטים.
 

 העברת הפרויקט:שיטות 
 במליאה. הצגת המטרה ודרך העבודה -פתיחה

נושאים  5נידונו כלי ליצירת דיונים ושיחות .  -"world caffeעבודה בקבוצות קטנות בשיטת "
 כל אחד. דקות 20 -כ סבבים, שנמשכו 3-ב

 במליאה.התוצרים בסיום הוצגו 
 

 הפרויקט + שינוי צפוי: הערכת 

הוצאה חוברת המסכמת את כלל הטיפים שהועלו  2018/19לקראת שנת הלימודים הנוכחית 
 בסדנא ומחולקת עפ"י הנושאים השונים. 

 מדריך קבל את החוברת לפני תחילת הסבב. כל 
 החוברת משמשת גם להדרכת מדריכים חדשים.

  

 
 

 

 
 

 



מון מדריכים ברפואת המשפחה אי  

 drjohnborowski@gmail.com דר ג'ון בורובסקי 

 

 דקות[ 5: ]הכרות דרך תרגיל השדכן

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

 המשפחתי ותעסוקתי על התחביבים ועל ההצלחות בדרך ששדכן היה עושה זאת...

 דקות[ 10הערכה עצמית בעבר בהווה ובעתיד ]

 למטה יש מילים שמטופלים השתמשו בהם במכתבי תודה לרופאים שלהם בתכנית הוקרה. 

 –הכי הרבה במכתבי תודה אלך  מילים שאתה חושב המטופלים שלך היו משתמשים בהם 3תבחר 

 תן דוגמה לאירוע שמסמלת את ה"תואר"

מה נדרש  –מילים שהייתה רוצה שהמטופלים שלך היו משתמשים בהם במכתבי תודה שלך  3תבחר 

 ממשך בכדי לגרום לזה לקרות?

 דקות[ 5] הרווארדל מכתב

mailto:drjohnborowski@gmail.com


שבוע אינטנסיבי בהרווארד ולאחר מכן סיור  – STFMיש השתלמות למורים ברפואת המשפחה של ה

מורים ישראלים )ללא כל עלות למשתתף( . תכתוב מכתב המלצה  5של שבוע בניו יורק. ניתן לשלוח 

 ממנהל המחלקה בעד מועמדותך.

 

 דקות[ 5] רגעים של נחת וכיף

 ניתן לבחור בין השאלות לפי המתאמן:

 איך הרגשת שהתקבלת לרפואה? •

 ההתמחות?\יימת לימודי רפואהאיך הרגשת כשס •

 מתמחה להדרכה?\איך הרגשת שקיבלת פעם ראשונה סטודנט •

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

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

 נערך עליך? \מי המורה הכי אהוב •
 

 דקות[ 15] ....של מורה ברפואת המשפחההחיים 

 בתפקידך כמורה ברפואת המשפחהתחומים  8יש לבחור 

הדרכה פורמלית , הדרכה קלינית מתמחים, הדרכה קלינית סטודנטים –הם יכולים להיות דברים כמו 

, מחקר, עבודה קלינית, השתלמויות\כנסים, התעדכנות מקצועית אישית, הרצאות\שיעורים –

רכזות \תפקידי ניהול ,פורומים\פעילות באיגודים, השתכרות מעבודה כמורה, השתתפות בבחינות

 התנדבות בתחום ההוראה, במחלקה

 

 

 



למצב המרכיב נכון להיום. אז מחברים את  0-10המרכיבים על המעגל ואז נותנים ציון  8שמים את 

 הנקודות.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 עכשיו תתבונן במעגל שלך. 

 איפה יש שביעות רצון, איפה יש פערים?

 שנים? 3חודשים או בעוד  3איך היית רוצה לראות את המעגל בעוד 

 האם המעגל הוא מספיק מאוזן לטעמך?

 איך תעשה את זה? –לאור המעגל איפה היית רוצה להשקיע יותר כאשר את "קם מחר בבוקר" 

 

 דקות[ 15]לפי המספרים: אישי אימון  ZOOM IN –תרגיל המשך 

תתאר יותר לעומק אחד מהתחומים בחיים שלך כמורה ברפואת המשפחה שאתה רוצה שנעבוד עליו 

 פרויקט שתקוע \דבר ששוחק אותך\דבר שגורם לך להרגיש לא טוב\אתגר -ביחד בשבועות הקרובים 

זה מושלם(  )למשל,  10זה ממש ממש גרוע ו 1אשר הוא אמיתי )כ 1-10תוודא שהציון שנתת מ

 ( 6/10ההרצאות שלי הם 

 ??(5/10יותר נמוך? )למשל, איך היה נראה  1עכשיו באו ננסה להבין למה לא נתת לעצמך ציון 

 ??(7/10יותר טוב )איך נראה הרצאה שהיא  1עכשיו נדבר על איך נראה ציון 

בשבועיים הקרובים בכדי לקדם את תחום בנקודה אחד בלבד מה תעשה  -באו נקבע תכנית לפעולה 

 10\3ל

 

 דקות[ 20]כמורה לרפואת המשפחה  הכי משמעותי בחיי אתגרה

 תתאר את הבעיה .1

a. ?מה שורשי הבעיה 
b. מה המכשולים העיקריים לפתרון הבעיה 

 תנסח משפט קצר שמסכמת את הבעיה .2

 א נראים ישימים(תעשה עכשיו סיעור מוחות לפתרונות אפשריים )גם אם הם ל .3
a. )אין מגבלות של זמן )יש את כל הזמן בעולם לפתור את הבעיה 

b.  אין מגבלות של כסף 
c. שותפים\אין מגבלות של עזרה 

 האם יש פתרון שניתן להפוך לתכנית לפי שלבים .4
a. תתאר את השלבים 
b. תגדיר את המשאבים הנדרשים 

c. תבנה לוח זמנים 
d. תקבע שלב ראשון לבדיקה בעוד כשבועיים 

 ולחזק חזקות ולא רק לפתור בעיות!! לחקור הצלחותבפגישות מעקב יש 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


