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 שלום לכולם, 

 לו המתנו כל השנה הגיע! וחזר למיקום הישן והטוב בנווה אילן.  הכנס 

ות מרתקות, דיונים, עדכונים,  סדנא, גם השנה צפויות לנו פגישות מרגשות עם חברים מהמחלקות השונות

   קבוצות עבודה, והאווירה, האווירה המיוחדת של קהילת חימ"ר. 

השתדלנו לחזור על מה שעבד טוב בשנים שעברו ולהכניס שינויים בהתאם למשוב המסכם של הכנס  

 שימו לב שהקדמנו עוד קצת את שעת ההתחלה, כדי לשמוע עוד קצת...ולהיות עוד קצת יחדיו.   הקודם.

יהיו לנו אורחים מיוחדים השנה שאינם רופאי משפחה )ולא הרצאות חסות( נציגים מאוניברסיטת בן גוריון  

וסטודנט לרפואה שינעים את הערב החברתי שלנו וישתף אותנו  שיציגו תכנית הוראה מעניינת וחשובה  

 .  spoken wordבחוויות שלו בסגנון ה 

 מרכזי שבולט מאוד השנה, הנדיבות. ההדרכה כמעשה של נדיבות. אין לנו נושא מרכזי, אבל יש לנו ערך 

 "כל מה שאתה שומר לך איבדת, כל מה שנתת שמור לך" 

 )אכסל מונתה, מגילת סן מיקלה( 

למה שאנחנו   לפעול בנדיבות משמעו להתעלות מעבר לחובות שלנו, לעשות אפילו ממש מעט  מעבר 

נדיבות הופכת אנשים  ן ומהתבונה שלו לתלמידיו, לעמיתיו. מורה ומדריך מעניק מהזמן, הניסיו  מוכרחים.  

 ואולי בדרך זו העיסוק בהדרכה מפחית שחיקה.   למאושרים יותר 

תהיה לנו קבוצה נדיבה של רכזים מקורס דיפלומה שיעשירו אחד את השני, מדריכים צעירים שיחשבו יחד  

יתנו הפנימאים, על לימודי מוגבלויות  נשמע על רופאי משפחה שמלמדים אצל עמעל גיבוש חזון להדרכה, 

 , על חמלה ונקבל בנדיבות עוד הרבה תיאורים מהנעשה במחלקות השונות. 

 ודבר אחרון...ניפרד מדר' מיכאל קאופמן כיו"ר חימ"ר, נודה לו ונברך אותו להצלחה בהמשך. 

 יהיה מדהים כתמיד, 

 

 חברי הועדה המארגנת, 

אראל, גילי עופר ביאלר, ענת גבר, מרטין גרנק קטריבס, מוחמד מוראד, אלסי   תם אקסלרוד, עדי יבזורי 

 מיכל פלומבו, ומיכאל קאופמן. נחום, מני עמרן, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 התכנסות   -   10:30-11:00

 סדנאות מקבילות   -   11:00-12:30

  לשיפור מעשי   ככלי חמלה תרגול 
 שחיקה  ולהפחתת  הטיפול   איכות

 
 
 עירון  אליענה ר "ד

 

הוראת    - אתיקה בפרקטיקה 
אתיקה למתמחים ברפואת  

 המשפחה 
 
 רן -צבי  רחמני  ליטל  ר "ד

 ד"ר מני עמרן 
 ר גיל רובינשטיין  "ד
 ר רות קנאי "ד

  החלטות  קבלת  מיומנויות הקנית 
  משותפת למדריכי מתמחים 

 וסטודנטים 
 
 ,  גבר  ענת ר "ד
 זיו  אריה - גור נועה  ר "ד

 

 סדנאות מקבילות  –  12:30-14:15

  מדריכים  ? שלך הסיפור   מה
 סיפורים  כמספרי  ומתמחים 

 
 

קנאי   רות ר "ד  

גיבוש חזון   -פינת המדריך הצעיר 
 להדרכה 

 
 ד"ר מני עמרן 

עומס רגשי בהדרכת מתמחים.  
  ברוח  להתמודדות וכלים  חינה ב

התנהגותית   הקוגניטיבית   הגישה  
 

 ד"ר אורנה שטטר 
 ד"ר יצחק דרזנר 
 גב' איריס צדוק 
 ד"ר אלסי נחום 

 

 

 צהרים   ארוחת  –  14:15-15:00

 והודעות חשובות!  EURACTעדכונים מ פתיחה, ברכות,   –  15:00-15:15

 קורסים    –מצגות קצרות  –  15:15-16:15

 מחדש  וחשיבה עמדות סקר ,  מצוי  מול רצוי  -  ב  שלב   לבחינת הכנה   קורס .1

 מאירי  גליה  ר "וד הוד  יעל  ר "ד
 המשפחה   ברפואת  ומומחים למתמחים  קורס  -   הטיפול  בטיחות  למידת  קידום  .2

 קסנר  דליה  וד"ר  אדר תמר  ד"ר 
  סימולציות באמצעות חרום  מצבי  לניהול  מיומנויות תרגול  .3

  מיכל  ר"ד , ישועה  חני ר "ד , דרשר  מיכאל  פרופסור שוהם, יואב  ר "ד, פרידמן  יעקב ר" ד, דיק- גור מיכל  ר "ד

 גבר  ענת  ר" ד, פלומבו 

  ופליאציה בית  הוספיס  בנושא   משפחה ברפואת  מתמחים הכשרת .4

 אפק  שני  ר "ד , קטריבס- גרנק מרטין  ר" ד, מושקוביץ-פלד  מורן' גב, בלכמן עידו  ר "ד
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 ומבט לעתיד בדיקת העבר וההווה... –  16:30-17:45

בינה מלאכותית  בחינוך רפואי וברפואת המשפחה:  
 משלימה או מחליפה? 

 
 דר' מוחמד מוראד 

 

 קבוצת דיון   – קורס דיפלומה 
 

ובהשתתפות רכזי קורס    בהנחיית ד"ר תם אקסלרוד
 דיפלומה  

 

 דקות להצגה(  20מבט על. )  -קוריקולום ברפואת משפחה    18:00-19:00

 היכן אנחנו עומדים?   – שינוי מסלול ההתמחות  .1

 עדכון נציג הוועדה ד"ר שני אפק 

 

2. Longitudinal Integrated Clerkship   גוריון  בן  לרפואה  הספר   בבית חמישית  שנה לתלמידי 

 דיקן  –  כץ עמוס' פרופ

 לרפואה הספר  בית  מנהלת , דיקן   סגן -  הרשקוביץ רלי' פרופ

 רפואי  לחינוך   דיקן  סגן  -  אורקין  יעקב ' פרופ

 לרפואה      הספר בית  מנהלת  סגן  -עמר  שמעון  ר "ד

 

 פנימית   סבב במהלך  בהוראה משפחה  רופאי שילוב   –' שנפגשים אוקינוסים  כמו' .3
  שלמהפרופ' , קטריבס - גרנק מרטין  ד"ר  ,שביט-גבר   ד"ר ענת, עופר-ביאלר   ד"ר גילי,  פלומבו  ד"ר מיכל 

 וינקר 
 
 

 הרצאת חסות –  19:00-19:30
 

 ארוחת ערב  –  19:30-20:30
 

 Spoken Wordנוי סער   –פעילות ערב  –  20:30-22:30
 

  



 ארוחת בוקר    –7:00-8:30

 

 הצגות קצרות  –  8:30-9:30

 "המשפחה  רופא בעבודת  משימות  ותיעדוף  זמן ניהול"  – סדנא  הצגת  .1

 . אילת  צופיה  ר "ד , ברונר ליאור '  גב , ¹אביט  דורון  ר "ד , אלרואי  עמרי ר "ד
 המשפחה   רפואת בנושאי   podcast ))   הסכת   –" שלמה רפואה “ .2

   רובינשטיין  ד"ר גיל 

 shlema-https://anchor.fm/refuaמומלץ להאזין לפני הכנס: 

 

 הרופא  במרפאת   מעישון גמילה פרויקט  .3

 יצחקי אנדן   ענת ר "ד , יהושע  אילן ר "ד , אלון חרמוני  שרון  ר "ד

 מבדקי ידע   – מיון מועמדים להתמחות ברפואת משפחה  .4
 ד"ר איריס קריף גיל 

 

 הרצאת חסות –  9:45-10:15

 הפסקת קפה   -  10:15-10:45

 

 סדנאות מקבילות  - 10:45-12:15

 - בלעדינו   עלינו דבר   שום
: Nothing about us without us 

  למדריכים  מוגבלויות לימודי    -

 ומדריכות 
 

 PhD אברהמי  ד"ר עינת
   סחר ד"ר טלי

 

  !?לעזאזל  הזאת  ההדרכה מי  בשביל 

 עגל  -פרה :  ' ב שלב   בהדרכת אתגרים 
 
 ,  שני  - וגנר לליב ר "ד
 גיל  קריף   איריס ר "ד

 תחנת שחקן  –בחינת שלב ב' 
 עדכון ותרגול בוחנים

 
 ד"ר אורית כהן קסטל 

 ד"ר אלסי נחום 

 

 . סיכום ומשוב  12:30-13:00

 

 

 

 

פברואר 27יום חמישי  פברואר 27יום חמישי   

 

 

פברואר 28יום שישי   

https://anchor.fm/refua-shlema

